
 
  

  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  

№ 44 
от заседание, проведено на 02.08.2006 г. 

по точка първа от дневния ред 
  
  ОТНОСНО: Питания и отговори на питания. 
  
  Веселин ДАНОВ 
  Първия ми въпрос към г-н Йорданов е следния: На 30-ти, този месец 
минавах по Аспарухов мост два пъти и установих, че движението е 
ограничено в посока от "Аспарухово" към града, поради това че няколко 
души извършваха бънджи скокове. Кой е издал това разрешение? Първо - 
мисля, че е абсолютно неудачно през летния сезон; второ - в неделя и 
въобще не съм съгласен за това, че шест /броих ги/ малоумника си 
доставят някакво удоволствие да ограничим цялото движение, което 
доведе до абсолютно тежки катастрофи - това можете да го установите в 
КАТ. 

 Втория ми въпрос: /_липсва запис по технически причини/...... тези, 
които имат от преди 2003 г.обекти и са редовни платци, на тях им се дават 
разрешения. Второ, в това семейство, са двама инвалиди и предложих на 
комисията да направим едно изключение /но тук се обръщам към вас 
лично/ със следната молба: аз смятам, че в града и именно за това го казах 
има изключително много незаконно обекти и за голямо нещастие, те са си 
лично наши повечето, защото не можеш да сложиш в гр. Варна незаконен 
обект, ако си обикновен гражданин. Така че нека да направи едно 
изключение, че има правилници, комисии които да заседават по Наредбата 
по чл. 4 по кметства, но смятам че на този човек мигновено, а не след 
месец-два, да му се разреши да продължи тази търговска дейност. 

 Колеги, предлагам или да се промени цялата система на издаване на 
тези разрешения, а именно както е досега - предложение от районните и 
после утвърждаване от Главния архитект, но мисля че това не е много 
удачно - или го изземете като функция и да го прави един човек от 
дирекцията която Вие решите или обратно - възложете го на районите, на 
кметствата, защото се получават много неприятни ситуации, от които 
страда Вашата администрация и лично Вие, тъй като се постига /и аз съм 
убеден/ в много от решенията, които сте взели че са абсолютно правилни 
за отстраняване на някои обекти, но се получава така: единият го дава, 
другият го отнема. Просто да има една централизация, едно правилно 



решение, аз даже мисля че е излишно да има комисии по чл. 4 на общински 
съветници. Мисля, че това може да го върши районния кмет или дирекция, 
която Вие определите. 

 Смятам, че трябва да отмените всички разрешителни за временните 
обекти, да направите едно прецеждане на тези обекти, защото твърдя, че на 
територията на Варна се нарушават всички законни норми и правилници, а 
именно: преместваемите обекти вече са толкова преместваеми, че са 
въобще непреместваеми голяма част от тях, твърдо свързани чрез бетон 
със земята; второ - знаем по нашия правилник че един човек не може да 
има повече от 1 обект в 1 район - това е нарушено още от време оно и 
трето - смятам че трябва да се даде на социалнослаби, на инвалиди обекти 
без да заплащат каквото и да е, при условие че наистина тези обекти са 
използвани от тях; трябва да постигнем такова съгласие някакво помежду 
си - примерно 10 % от тези обекти да бъдат давани безвъзмездно. Ако това 
го правим, ние ще докажем, че сме социално ангажирани. 
  

 Неделчо МИХАЙЛОВ 
  По силата на професионалните си задължения получавам много 
сигнали от граждани на директния телефон на предаването, което мисля че 
доста от вас гледат. Напоследък, в разгара на летния сезон, зачестиха 
оплаквания от граждани, които живеят в крайбрежната зона от 
непоносимия звук от дискотеките по плажа. Съзнавам, че вероятно 
Наредбата която направихме от ОбС не е от най-хващащите високите 
децибели, тук вината е и наша, но най-настоятелно моля и директора на 
"Обществен ред и сигурност" и екипите, които предполагам че имат почти 
денонощно работно време да минат по крайбрежната ивица и да видят кои 
заведения, тъй като гражданите които ми се оплакаха не можаха да 
посочат имената на заведенията - кои заведения нарушават обществения 
ред и най-вече силата на децибелите, тъй като хората казват, че има 
дискотеки, които работят с пълна звукова мощност до 05.00 ч.сутринта. 
Разбирам, че сме в летния сезон, но все пак гражданите трябва да имат 
удобства и да починат. 
  
  Пламен НАЧКОВ 
  За трети път си позволявам да поставя на вашето внимание и най-
вече на вниманието на г-н Йорданов един нерешен проблем във връзка с 
организацията на търговията на входа на централния гробищен парк. 

 На 26.06.на второто ми питане получавам отговор, от който съм 
озадачен. Оказва се, че временните преместваеми съоръжения, поне по 
отговора на писмото, не са в схемата за разполагане на ВПС. Имали са по 
какъв начин разрешителни издадени аз не мога да кажа до 30.06. Днес сме 
02.08. - няма нищо направено по разместването на тези търговци, поне 
видимо. Там са първо грозящи сергиите, вчера лично съм минал последно, 



за да мога днес да си позволя за трети път...г-жо Юнакова, с Вас съм 
говорил няколко пъти по този проблем. 

 И въпроса е свързан с организацията на движението там, 
предстоящия конкурс за обектите, които са построени на входа на 
гробището и учудващото е невъзможността на църквата да си влезе в 
обекта, който ние преди три месеца й дадохме! И аз считам, че 
публикациите от местната преса които излизат не отговарят на истината, 
че част от общинските съветници били заинтересовани от този вид 
търговия там. Категорично мога да кажа, че никой от нас не се интересува 
от този проблем. Ние искаме в този парк да има ред, като се влезе от входа, 
както вътре, самата общинска фирма решава проблемите си. Не искаме да 
разрушим и бизнеса на тези търговци, но на тях да им се предложат 
алтернативни места, където могат да търгуват. И затова Ви моля да вземете 
спешни мерки за решаване на този проблем, защото дори и да проведем 
конкурс, отново наемателите няма да могат да влязат във владение на 
имотите си. 
  
  Стелиян СЕВАСТИЯНОВ 

 Г-н Йорданов, имам три въпроса към Вас: 
 1. Вярно ли е, че Тодор Панделиев Сараджалиев има временна 

настанителна заповед за апартамент в кв. "Кайсиева градина" бл. 204? По 
мое сведение Сараджалиев не е семеен и не отговаря на условията за 
категоризация на крайнонуждаещи се граждани от жилище. Доколкото ми 
е известно същият живее постоянно в гр. Русе, където е настанен във 
ведомствено жилище в ж.к. "Дружба" 3, бл. 12, вх. Ж, работи в кукления 
театър. Предоставеното ведомствено жилище във Варна Сараджалиев 
отдава под наем през зимата, за което има свидетели. 

 В заключение ще отбележа, че се надявам на принципна и бърза 
проверка, за резултатите, на която моля да ме уведомите. Повдигам 
въпроса, защото правилата за раздаване на жилища на крайнонуждаещи се 
са необикновени трудни, трудно се влиза в тези списъци, някои чакат по 5 
и 10 години, че и нагоре и изведнъж ако има такъв човек - просто е 
недопустимо. Затова правя и това си питане. Предоставям материала на 
Председателя на ОбС, той ще ви го предаде. 

 2. Г-н Йорданов, смятате ли и по-точно кога точно смятате да 
вземете отпуска за водене на кампанията на Първанов? Защо се 
обосновавам с този въпрос. БСП взеха решение, че всички кметове 
избрани от тях ще участват в кампанията на сегадействащия президент. 
Ясно е, че кметът има много важни разпоредителни функции по една 
изборна кампания и неговата ангажираност към която и да е от 
кандидатурите не е редно, затова аз считам, че Вие от началото /там има 
законови срокове/ трябва да вземете тази отпуска. Затова Ви задавам този 
въпрос. 



 3. Защо, г-н Кмете, ни накарахте на предната сесия и абдикирахте да 
подкрепим заповедта Ви за премахване на ВПО, които не са по схемата на 
Главния архитект, а именно за очилата по центъра, когато след няколко 
дни, въпреки след нашето решение с което Ви подкрепихме за тази заповед 
/Вие лично казахте тук в зала: "... и запомнете, че това е минало през 
съда...."/; аз лично гласувах в подкрепа на Вашата заповед и тогава мина 
Вашето предложение да не се разрешава на търговците да продават, Вие 
взехте решение да им дадете право до края на сезона да бъдат там. Нямам 
нищо против, ако го бяхте казали обаче тук на сесия: Имам намерение да 
ги устроя хората до края на годината, нямаше да се пънем ние да излизаме 
в момента лошите, а пък Вие добрия... Малко беше некоректно спрямо нас. 
  

 Славчо СЛАВОВ 
  За трети път правя питане към Кмета, тъй като определено си 
поставих въпроса, че и към общинския председател имам особено вече 
становище, че той не иска да решава проблемите, но г-н Кметът ми е 
изпратил един отговор във връзка с незаконния строеж на "Дондуков" 5, 
където се мотивира, че всичко е наред, а се оказва че след като всичко е 
наред, Дирекцията по строителен контрол във Варна издава заповед за 
спиране за един куп нередности. Миналия път дадох помощни материали 
на г-н Кмета, явно те не са ползвани и мога да Ви цитирам едно нещо - че 
писмото ми е с отговор на 01.08.2006 г., а комисия по обществен ред е 
заседавала на 23.08.2006 г. и въз основа на това заседание ми се дава 
отговор и г-н Кметът го е подписал! Явно така се поднасят и други 
заповеди, където се подвежда Кмета! И аз затова исках от г-н Кмета да 
потърси отговорност от тези служители, които му поднасят такива 
материали. Аз на мои служители още на другия ден ги уволнявам, когато 
ми дадат такова нещо - документ с невярно съдържание. 

 Второ, отговаря ми се на въпроса, че издадената комисия, която е 
още от м. февруари където има 4 юриста, където г-н Кметът е издал 
заповед в едномесечен срок да се даде някаква информация, второто което 
е ОбС е взел решение също в рамките на 1 месец да се подаде информация 
в ОбС, до този момент няма никаква информация и съм възмутен, че г-н 
Кметът го е подписал лично - отговаря ми се, че са дадени материалите 
към съответната комисия и до този момент вече 4-5 месеца комисията нито 
заседава, нито взема някакви решения, нито информира Кмета, нито 
Председателя на ОбС. 

 Второто което е - там има 4 юриста, а това е юридически въпрос, 
който може да бъде приключен не за 1 месец, тъй като са предоставени 
всички документи и съответните закони, които са нарушени, както ЗОС, 
така и ЗМСМА и много други и мога да помогна да се погледне ЗОС чл. 
11, ал. 2 и ще се разбере оттам нататък за какво става въпрос. Всички 
останали знакови законови форми съм отразил в помощните материали, 



които предоставих на г-н Кмета, явно служителите му не са си свършили 
работата. Благодаря, очаквам достоверни отговори на питанията. 
  
  Красен ЖЕЛЕЗОВ 

 Имам едно питане, но по хронология ще отправя от изложението си 
във втората си част, а в първата ще дам съобразно нашия действащ 
Правилник моето задоволство от дадения ми отговор на мое питане на 
предходна сесия на ОбС. Същото е свързано със спряното търговско дело 
332 по описа на ВОС 2006 г. Търговско отделение, със страни ДКС срещу 
Търговски дом, най-общо казано с предмет на процеса обезсилване на 
решение, или обявяване за нищожни действията на колективния орган във 
връзка с обезсилване на тридесет и колко хиляди броя поименни акции 
собственост на ДКС - еднолично акционерно дружество, изключително 
общинска собственост! Тогава аз попитах кой е разпоредил, взел решение, 
дал съгласие, на съответния управителен орган или изпълнителен 
директор, или процесуален представител, или прокурист - както искате 
така го приемайте - да извърши действия по спиране на процеса по чл. 182, 
ал. 1, буква "А", което значи по воля на страните или придобило 
гражданственост по взаимно съгласие. Г-н Кметът ми дава отговор, който 
обективно аз го приемам, въпреки че не съм доволен но не от неговия 
отговор, а от липсата на информация, тъй като и на миналата сесия аз 
заявих, че той обективно не може да ми я даде по причини, които ще 
станат по-натам ясни, а и казани от мен на предходната сесия. Искам да ви 
зачета отговора от Кмета и съответно един друг опосредствен отговор от 
изпълнителния директор на търговско дружество ДКС-Варна г-н Симеон 
Варчев. 

 Кметът казва, че ДКС е еднолично търговско дружество с общинско 
имущество, с едностепенна система и мога да получа информация от 
управителното тяло на дружеството дали същото е дал пълномощия за 
съответните действия, именно спирането, като ми указва, че аз в 
качеството си на съветник чрез ОбС мога да поискам тази информация или 
чрез управителното тяло някой упълномощавал ли е някого си да действа 
така. Но преди това трябва да кажем кой е дал това съгласие, защото тук 
става дума за един вид разпореждане с имущество, тъй като предмета на 
спора е такъв и дали ще бъде за един-два-три или тридесет и три %, УС 
съгласно устава на ТД считам, че не е компетентен да взема дори и такива 
решения да има, а аз твърдя че такова решение няма. И след което, втория 
отговор от самия изпълнителен директор вече който беше отразен много 
широко в средствата за масова информация след сесията, може би аз не бях 
цитиран правилно от някои и като човек с липса на говорен дефект, смятам 
че когато не съм разбран проблема не е при мене, както казва един депутат 
с говорен дефект. Прочитам отговора, който беше отразен много широко в 



местните всекидневници и приет от обществото и непотърсено мнението 
на цитирания Красен Железов какво е казал. 

 Първо искам да кажа, че аз не съм казал, че акциите са загубени, аз 
исках да кажа, че производството по делото е спряно и това е един 
преамбюл към реализацията на следващото действие, а именно загуба и на 
тези 2 %, защото това предпоставка за прекратяване на производството по 
делото. Това казах. 

 Второ, ще ви дам два абзаца по три реда от отговора, който буди 
недоумение, бих казал ако се замисли някой скандализира и неправилно се 
формира обществено мнение чрез този отговор, който беше отразен 
масово. Чета отговора на г-н Варчев: "Спирането на делото не е 
инициирано от нас като страна в процеса, за да се търси съгласие на 
колективния отговор за неговата процесуална допустимост." И тъй като 
съм решил вече да говоря само с доказателства и да цитирам, защото тук 
има много модератори, има ментори, говори се популистично и се 
формира различно мнение от истинското, аз съм донесъл една дебела 
книга "Граждански процесуален процес" издаден 1976 г., трето издание, от 
светилото проф. Живко Сталев. Тук, за разлика от материалното право, 
няма никакви промени. Той казва, че спиране на делото по чл. 182, буква А 
по воля на страните е предвидено в този текст и внимавайте много: налице 
е съвпадащи искания на двете страни да бъде спряно делото отправено до 
съда - съвпадащи искания отправени до съда за спиране на 
производството. Т.е. първия аргумент от отговора, че не е инициирано от 
нас и затова ние нямаме нужда да търсим от някого съгласие е 
несъстоятелен, меко казано. 

 Второ, принос в теорията - спирането, включително и това по 
взаимно съгласие, в отговора по смисъла на чл. 182, ал. 1, буква А е едно 
процесуално действие, което не прегражда хода на процеса, за това не е 
необходимо съгласие на упълномощителя за осъществяване на това 
действие. 

 Относно предпоставките - цитирам същия проф. Живко Сталев - за 
спиране на делото между страните може да възникне спор. Той се решава 
от съда при тяхното участие с определение. Ако с него съдът постанови 
спиране на делото, то може да се обжалва с частна жалба. Или, 
определението се прегражда пътя на търсената защита, която се отлага за 
дълго време с изтичане, разбира се добавката от мен на 6-месечния срок, 
където съдът прекратява производството и ДКС няма и своите два 
процента. 

 И последен абзац, тъй като спирането по делото е поискано от 
другата страна, процесуалният представител не се противопоставил на 
искането си да се чуят и станат наши достояния като страна в процеса 
предложенията на страната. За мое голямо съжаление, уважавания от мен 
процесуален представител, който ми е приятел, е действал по указания 



/дали от изпълнителния директор, дали от някои от тази сграда по етажите, 
който има власт над него/ това е факт. Аз затова за колегата не искам да 
коментирам, може би и аз щях да направя някакво подобно становище, но 
не чак такова. Или, иначе казано, този пасквил, този фарс който се 
разиграва по продължение на сагата по хайдушкото ограбване на 
общинската собственост и обезсилване на 30 хил.поименни акции с право 
на глас продължава и до последната акцийка, до последната този процес се 
развива. 
  И в тази връзка, аз не съм доволен от тези отговори на Кмета, аз ще 
помоля г-н Варчев /приятел съм му, но не мога да спестя това нещо, тъй 
като има защита на важни общински интереси, а именно погубване на 
общинска собственост/, то моля го като много уважаван публична личност 
и общественик в този град, призовавам го от тази трибуна да направи 
своето изявление, за да му олекне кой и да спомене имената на хората, 
които са му разпоредили от своя страна той да разпореди на процесуалния 
представител да извърши тези действия. Това е по отговора. 

 И питането ми към Вас, г-н Кмете, е пак в тази връзка - Съобразно 
решение на ОбС взето преди около месец и половина, преди две сесии, с 
което ОбС приема някой да му дари нещо /обещание за дарение юристите 
знаят какво е/ има ли при Вас постъпило, уважаеми г-н Кмете, като 
представител на юридическото лице Община Варна предложение за 
извършване на дарствена сделка на загубените акции /така да се изразя 
"загубени"/ на Търговски дом с номинал съответно поименни тридесет и 
колко хиляди - в Канцеларията или на Вашето внимание? 

 В Канцеларията на Общинския съвет постъпвало ли е предложение 
от Търговския дом за извършване на дарствена сделка, дарение, проекто-
договор към ОбС за да приеме това дарение за 30 хиляди акции бивши 
съсобственост в Търговски дом-АД, където Общината беше един от 
основните акционери. 

 Благодаря за вниманието! 
  
  Д-р Ивайло БОЯДЖИЕВ 

 От последните 7-8 години северната част на Морската градина се 
превръща в квартал на богатите, където пешеходните алеи се превръщат в 
пътища за разкарване на скъпи лимузини. Наблюдавам едно място на 
сблъсък където все повече и повече интереси по отношение на частниците, 
които са се настанили в Морската градина, защитавайки се и поставяйки 
частна охрана на бариерата, която е до сп. Акациите и чиято цел би 
трябвало да бъде да спира движението на автомобилите в това интензивно 
човекопотокно място и в тази връзка въпроса ми е следния: Кое е по-
ценното за нас - възможността, дори и минимална да стане инцидент там, 
или интересите частните на хората, които имат заведения или живеят вече 
в Морската градина? Молбата ми е да се направи нещо наистина да не се 



случи най-лошото. Обикновено там през деня се разхождат майки с 
техните деца, посетители на Зоологическата градина и хора, които се 
мъчат да излязат от Морската градина покрай движението на автомобили. 
  
  Георги ТАШКОВ 
  Вероятно всички знаете, че във Варна тече реализацията на една 
задача, която е субсидирана от европейската банка - това е изготвяне на 
кадастрална карта на гр. Варна. Първия елемент от тази карта беше приета 
преди дни за квартал, или район "Вл. Варненчик". При сключването на 
договора от фирмата-изпълнител публично е заявено от страна на Община 
Варна от администрацията, че три микрорайона няма да участват в 
изготвянето на тази карта, тъй като за тях има сключени договори от 
община Варна. До момента е предаден единствено 12-ти м.р.от фирмите, с 
които е сключен, 11-ти и 14-ти м.р.не са предадени. Информацията, с която 
разполагаме е, че почти не се работи. Моля, г-н Йорданов, за отговор - ще 
бъде ли спазен срока и за 11-ти, и за 14-ти м.р., за да бъде напълно 
завършена кадастралната карта за гр. Варна? 

 Втория ми въпрос е свързан с изпълнение на едно решение на ОбС 
от заседанието на 09.10. във връзка с изработването на Наредба по чл. 69 
от ЗУТ, и липсата на тази Наредба с всеки ден създава все по-тежки 
условия за реализация на присъединените територии към стария град 
Варна, в т.ч. зона Метро. Има ли намерение общинската администрация да 
реализира, да предложи утвърждаването на тази Наредба? 

 И третия проблем който поставям е свързан с това, което колегата 
Неделчо Михайло постави - с тишината в нашия град през нощта. Има ли 
сила и институция, която да озапти бегачите със силните с много кубици 
мотори, които след 22.00 ч дефилират по улиците на Варна, давайки газ до 
дупка, на вулгарен език казано. 
  
  Кирил ЙОРДАНОВ - Кмет на община Варна 

 Ще се опитам да се побера във времето, което Вие заехте за задаване 
на въпросите. Елемент на сесията е точка първа, даже имам конструктивно 
предложение как да изглежда точка първа. 

 Първо, за 12.30 ч. днес е насрочено, каня и вас, откриването на 
втория сериозен етап от пускането на двоицата "Бенковски"-"Дрин" - 
заповядайте. По същия начин ви моля - отзовавайте се на всички други 
покани, обявления, малки тържества за откриване на големи обекти, 
големи в сравнение със стореното досега - бъдете добре дошли! Как е 
записано в дневния ред - питания и отговори - смесва се рубриката, нямам 
нищо против, за мен винаги е удоволствие да общувам с вас от трибуната, 
в други форми и т.н., обаче тук започвайте да питате районните кметове - 
това е основателно, давайте възможност на хората да отговарят, иначе 
контакта става труден. Пример: г-н Пламен Начков запита мен за цветята 



на гробищния парк. Аз трябва да питам и направих същото - на задния ред 
- г-жа Юнакова. След това г-жа Юнакова и г-н Начков излязоха навън и 
дойдоха при мен и казаха, че няма проблеми - те се били изяснили 
проблема. Моля ви, ако не противоречи на Правилника, да се даде 
възможност и да се прецизират въпросите за експедитивност, яснота, да 
има такава възможност въпроси директно в залата да се задават на 
районните кметове, моите колеги няма да имат нищо напротив начаса или 
в съответния срок да отговарят на вашите въпроси. 

 Констатирам и нещо друго - в рубриката "Питания към Кмета" се 
внасят елементи, които едва ли не питате себе си, един-друг се питате 
общинските съветници. Ако смятате, че това е подходящия повод, форма 
да си задавате въпроси един на друг, моля, но допълнете точката "Питания 
към Кмета, към ОбС от общински съветници и районни кметове". След 
малко на базата на зададените въпроси ще стане още по-ясно защо правя 
това предложение. 

 Имате възможност, г-н Ташков, да викате, да поставяте въпроси 
като с тишината в нашия град, моторите - Пътна полиция - извикайте го, 
поставете му въпроса... Вече асфалтираме дълги, прави, широки отсечки в 
нашия град, което задължително става предпоставка за устройване на тези 
нелегални състезания и наддавания. Моля, нека да дойде началникът на 
Пътна полиция, да му се постави въпроса, с директните негови 
правомощия - да ги спре, да ги санкционира, да ги извади от движение... 
Благодаря за въпроса, загрижен съм и аз, присъединявам се към Вашия 
въпрос и предлагам да бъде извикан тук и 
да му се постави този въпрос. "Бънджи скоковете", г-н Данов - това е 
традиция, уведомен съм. 

 Първо съм уведомен за това, че ще се проведе и се проведе 
национално първенство с 50 участника. Цифрата на участниците не е 
голяма, традиция е, било е позволявано, позволи се и тази година. Докато 
вашите колеги задаваха другите въпроси поискахме информация от КАТ, 
тя е че по време на турнира е имало едно ПТП, което не е свързано с 
огражденията по повод състезанията. Не отхвърлям въпроса, само 
задоволявайки се с тази информация. ри добра организация е възможно 
хората да си проведат събитието, друг е въпроса ако организацията не е 
добра е се стигне до ПТП. В разрешението, което дадох писмено за 
провеждането на това мероприятие изрично записах: Организация 
специална за безопасност на участниците не само в състезанието, но и на 
участниците в движението. С други думи, това не е спонтанна мярка, тя е 
традиционна, санкционирана и подкрепена със съответна организация, 
което се потвърждава от информацията на КАТ.  Нали стана дума да се 
питаме един друг, общинските съветници да имат възможност, комисиите, 
обектите, временната търговия.... Г-н Данов, къде е моята роля, моята роля 
реално всички знаете се свежда до редуциране броя на обектите на 



разрешителните издадени от комисията и Вие го казахте, махнете 
комисиите, може би една голяма част от проблемите ще паднат! Знаете, че 
за едно място квадратче в картата на града се дават пет разрешения, бият 
се хората, в приемния ми ден дойдоха, Прокуратурата се занимава, ние се 
занимаваме, т.е. този въпрос приемам в тази рубрика "Питания към кмета" 
да е прозвучал към един широк кръг от общински съветници по начина, по 
който трябва да бъде решен, а ред себе си казвам - моята работа е 
постфактума на издадените разрешителни, повече отколкото са местата, 
съзнателно издадени ако щете - информацията е ясна. Не можеш да 
сбъркаш - имаш 100 места, издал си 170 - моята задача се свежда до 
редукцията на тези до някакви поносими размери. Иначе въпроса е от 
голямо значение за града, някои му придават социално, друг му придава 
политическо, трети ще му придаде реално, четвърти от гледна точка на 
обществен ред и т.н. Мисля, че еднократно съм показвал моите 
предпочитания - някои зони на града трябва да бъдат освободени вече от 
тази улична търговия - Катедралата, Гарата, Дома на архитекта, Ларгото, 
"Княз Борис"... Ако идеята е на септември да се върне статуквото отпреди 
четири години - моля, аз ще бъда против, казвам го от сега! 

 За цветята - въпроса е изчистен - така ми казаха г-н Начков и Г-жа 
Юнакова. 

 Г-н Севастиянов зададе въпрос за неправомерно настанен - ето 
въпрос към районния кмет. Той ще ви отговори следващия път. Това, което 
ще направим в следващите два месеца е да изискаме всички решения, с 
които са предоставени жилища от комисиите към районните кметства, 
съставите на комисиите, местонахождението на жилището, на кого е 
предоставено, на какво основание, за да се постигне действително 
прозрачност при раздаването на жилища, да се знае колко жилища има, 
които са свободни, от кого са заети - цялата тази информация, вече има 
начално качване електронно на тази информация, регистъра ще бъде 
допълнен и с тази информация. 
  Втория въпрос на г-н Севастиянов - много рядко говоря за политика, 
този път ще съм изключително кратък. Така се твърди в публичното 
пространство, не е мое твърдение, но днес с Вашия въпрос аз се сетих за 
това твърдение в политическото пространство, че ДСБ с действията си в 
дясното пространство едва ли не подпомага индиректно кандидатурата на 
г-н Първанов. И днес, с този въпрос: 

 Г-н Кмете, понеже Вие ще поддържате Президента Първанов, ще 
излезете ли в отпуска, Вие на практика изпълнихте, ако е имало такава 
инструкция на БСП кметовете да подкрепят Президента. Вие я изпълнихте. 
За мен не остава нищо друго, ако това е било така. Това е една от 
хипотезите. Свърши се публичната работа, въведе се в публичното 
пространство инструкцията и т.н. Но тук, това донякъде и в рамките на 
шегата. Какво показва историческата справка за участие на кметовете в 



други предизборни кампании, които не ги касаят лично? От там да тръгнем 
да видим каква да бъде нашата позиция в политика, на ОбС, на Кмета и на 
други. Сещам се за изборите 1995 г. когато действащия Президент Желев 
без да излезе в отпуска специално излезе с декларация за подкрепа на 
тогавашния кандидат Христо Кирчев. Вие се боите и понеже задавате ми 
този въпрос защо се боите, че моята позиция ще бъде сходна с такава, 
каквато се наблюдава в предходните години. Получи популярност израза 
на времето - "преливане на авторитет, на рейтинг" - Надежда Михайлова го 
каза. "Преливам - казва - от своя, на еди кого си..." 1999 г. какво 
наблюдавахме на изборите - Президентът Стоянов, Премиера Иван Костов, 
столичния кмет Стефан Софиянски и всички тук преливаха авторитет на 
кандидата. Историята показа. Ако се огледаме в историята, можем да 
станем свидетели на едно такова участие на предизборна кампания нечия 
друга, която не касае лично теб от една или друга форма. Имате основание 
да зададете този въпрос, със сигурност изхождайки от това, което 
историята ни предлага като справка, като примери, като имена. 
  Обаче, конкретно на въпроса: не, няма да излизам в отпуска. Ще си 
върша работата както всеки ден. Нямам никакво основание да излизам в 
отпуска, никакво директно участие в кампании в смисъла, в който току-що 
говорих. Имам същите избирателни права като всички други, но ако вие 
счетете, че с моето поведение по време на кампанията аз съм нарушил 
някакви правила, това ще Ви даде - отсега бъдете сигурен - да оспорите 
изборните резултати, ако счетете че с моето поведение съм нарушил 
някакви правила, това ще Ви даде едно основание отсега да оспорите 
резултатите от изборите. 

 Г-н Славов, това е твърдение на служителите, за трафопоста става 
дума, който падна, нали? Вие да ползвате имот там близо, където е 
трябвало да бъде построен трафопоста? Не ползвате?! Така ми отговориха 
- че мястото на трафопоста е било изместено не на мястото определено за 
неговото строителство и е построен там където е паднал, но където не му е 
мястото. Причинно-следствената връзка е, че мястото на което е трябвало 
да бъде построен......, така... До тук да спрем. Попитах Ви - съвсем 
деликатно, много внимателно, щадящо едва ли не - имахте честта да 
отговорите, ще продължим разговора. 

 Г-н Железов, аз предния път Ви казах - няма никаква инструкция и 
не може и да има от моя страна към юриста, както се установи в 
последствие да влиза в противоречие с теорията, в съгласие с теорията, по 
практика която противоречи на теорията за съгласие с другата страна за 
спиране....това е моята позиция, аз нещо друго не мога да добавя. 
Стопроцентово стоя зад думите си. Ще помоля Вашия конкретен въпрос, 
който касае мен. В случая ? от Вашия въпрос и от изложението не касае 
мен, защото аз и предишния път изчерпах директния Ваш въпрос: Не, не 
съм давал такива указания и не мога и да дам. Но, имате друго питане: 



дали в администрацията е постъпило с дарствени намерения. Не мога да си 
спомня, да не Ви подведа. Ако има, г-жа Галя Василева е тук, ако е 
постъпило, веднага да се извади едно копие и да Ви се предостави. 
"Акации-Хоризонт", шум - разпоредено е на бариерата на "Акации" да се 
установи вътрешна връзка с паркинга, телефонна и бариерата, на бариерата 
да се допускат автомобили само при положение, че на паркинга има места. 
С изчерпването местата на паркинга, автомобили не се допускат, 
паркирането им от страната на Зоопарка оставя възможност само за 
движение на други автомобили, но точно там се движат и майките с 
децата. Това съм го разпоредил. Не може да има паркирани автомобили. 
Не може. Преди две седмици дадох разпореждането, миналата седмица 
минах да поверя, когато аз бях на проверка в 17.00 ч. нямаше паркирани 
автомобили след тази заповед. За тези, които не знаят, 303-310 е телефона, 
на който г-н Михайлов отговаря сутрин. Мога да го облекча когато застана 
от другата страна на едната линия и когато се зададе въпроса за да може да 
отговаря по-бързо на хората, нека да придадем един по-човешки характер 
на една сесия, която се занимава със сериозни проблеми. 

 Г-н Михайлов, непрекъснато се извършват проверки. Миналия 
вторник отново ги събрахме, имаше хора които ги спряхме от работа. 
Резултата към който Вие се стремите и хората искат да чуят би имал ефект, 
ако стои една ръка на потенциометъра. По принцип, нивото на шума 
падна, не е онази звукова агресия, която преди беше нон-стоп. Има какво 
да се направи, съгласен съм. В много отношения обаче трябва да си даваме 
сметка, че хората с които разполагаме за контрол, обектите които вие 
искате да бъдат контролирани по един оказва се тотален начин, след като 
няма нагласа да бъдат спазвани правилата, не позволява присъствие на моя 
служител до ди-джея за да може да го удря по ръката, когато оня в 
резултат на настроение, присъствие и други ефекти стимулиращи 
повишава децибелите. При проверка констатирано нарушение на нивото 
позволени децибели - спиране от работа - само това е в състояние до 
някъде да ги вразуми, защото е свързано с претърпяване на икономически 
и финансови загуби, друг начин няма. Уверявам ви, колкото служители 
имам, денонощно ги изпращам, на Златни пясъци, на Св.Константин и 
Елена, търговията уличната в града, движението на автомобилите в 
Морската градина, уличната търговия, строителството... Това е 
положението. 
  

 Красен ЖЕЛЕЗОВ 
  Г-н Кмете, първо ще помоля да не ставаме кръстници на точки от 
дневния ред, кръщавайки ги "рубрика", защото това е точка "Питания и 
отговори", а подобен род кръщения издава сериозността на участника в 
дебата. 



 Второ, бих искал да отговоря, защото Вие имате и писмен отговор, 
но малко доразвихте, аз благодарих за този отговор, не съм доволен 
обективно, защото за мен не се изяснява обективната истина и направих 
тази уговорка, че Вие не можете да ми дадете тази информация. Но Вие 
във Вашата еуфория в отговори на един-два по-слаби въпроса решихте 
така да отговорите общо, засягайки и теми по отделни въпроси. В тази 
връзка аз няма какво да се питаме между съветници и някои други, защото 
спазвам стриктно, придържам се в рамките на точката Питания и отговори, 
а не в рубриката Питания и отговори. В едно предаване имаше рубрика, 
мисля че тук е сесия на ОбС и не може да става ред за рубрики. 
  
  Пламен НАЧКОВ 

 Уважаеми г-н Кмете, аз лично общо-взето малко повече практика в 
общинарската работа има г-н Ташков, аз лично съм озадачен от Вашето 
становище, че ние не трябва да Ви безпокоим като кмет. Правата на 
общинските съветници, аз твърдя че с г-н Ташков ги познаваме много 
добре, единствено към Вас можем да питаме. Не ни прехвърляйте в друга 
линия. Питанията са единствената форма на контрол по отношение на 
местната изпълнителна власт и аз считам, че тук както е записано в закона 
и в Правилника за работа на ОбС ние изпълняваме своите задължения. 
Недейте да реагирате по този начин и лично аз и Ташков сме недоволни от 
Вашата позиция по отношение да ни прехвърляте мен към районния кмет, 
Ташков - към директора на КАТ във Варна.... Това не е добър подход на 
управление, защото Вие представлявате общината, Вие се грижите за 
обществения ред, така както е написано в закона. 
  
  Стелиян СЕВАСТИЯНОВ 

 Според Правилника на ОбС има някакъв резон да задаваме въпроси 
и към районните кметове, но предполагам, че начина по който се задава 
тук от зала те получават въпроса така или иначе. Подкрепям г-н Ташков и 
г-н Начков - в края на краищата ние не можем да питаме директора на 
Полицията. Единствената общинска служба, която може да издава 
заповеди на шефа на полицията, това е кметът. По отношение на другите 
отговори, като изключим голямата доза демагогия и артистизъм - за един 
политик артистизма е добро благо, той помага в изборна кампания, говоря 
за демагогия - едва ли не пред залата излезе, че аз тук действам като 
сподвижник на БСП. Това го виждат достатъчно хора, достатъчно 
журналисти, мисля че даже няма смисъл да ви отговарям. Но от въпроса 
Ви аз директно разбрах едно: не, аз няма да участвам в кампанията на 
Първанов по начин, който да противоречи на закона като действащ Кмет - 
това Вие вече го правите и аз не го измислям от себе си, а цитирам един 
вестник, който е добронамерен към Вас - в-к "Черно море" от 18.07., има 
фотография, във ВИП-а на аерогара Варна и вижте какво пише: 



"Политическите нагласи във Варна и степента на мобилизиране на актива 
на БСП преди президентските избори обсъдиха на импровизирана среща 
във ВИП-залата на варненското летище Министърът на транспорта Петър 
Мутафчиев, Министъра на вътрешните работи Румен Петков, кметът 
Кирил Йорданов, председателят на ОбС Борислав Гуцанов, депутатите 
Апостол Димитров, Петър Димитров, Георги Щерев, който бе включен в 
парламентарната листа на столетницата във Варна." Мисля, че по този 
начин отговора, че Вие не участвате по този начин в кампанията не може 
да го твърдите, т.е. някой, или Вие, или вестника говори неистини, меко 
казано. 
  
  Кирил ЙОРДАНОВ - Кмет на община Варна 

 Съвсем в друг тон ще Ви отговоря, г-н Севастиянов. Прави Ви чест, 
че 100-%-ово приемате информацията от вестника, но това бихте могли да 
сторите, ако там имаше иконограма, мисля че обичайна практика е да се 
прилага текст към снимка и едното с другото да нямат нищо общо! 
  Г-н Железов, съжалявам че ще направя забележка - няма нищо лошо 
да се каже "рубрика", всички знаем че става дума за "точка". Самото ми 
участие активно в тази точка и задължително присъствие на всички сесии 
не подлага на съмнение моето сериозно отношение. От къде идва другия 
момент, в случая 3/4 от вашето време и от вашето питане не беше насочено 
към мен и не мога да му дам отговор. Самия Вие заявихте: съзнавам, че по 
обективни причини Вие не можете да ми дадете отговор. Това е. Не 
случайно предлагам, мотивирам се защо предлагам, прозвучаха въпроси, 
които са в широк кръг адресирани, възприех от тях конкретно зададени 
към мен информация - ако има постъпило писмо, ще го предоставя 
незабавно. В частта, в която мога да отговаря за собствените си действия, 
отговорих. Но ако процентно се вземе времето в тази конкретика, Вие ще 
установите, че времето което касае задаването на въпроси към мен е не 
повече от 1/3 от общоизползваното. 
  С цялото уважение към опита, който имате като общинари - 
безспорен принос в развитието на града, моля да бъде чуто ясно и 
прецизно следното, което казах към г-н Железов: участвам с удоволствие 
във формата, която считате и която по закон е за контрол действията на 
Кмета и ръководената от него администрация - факт! Искате обаче да ме 
контролирате за правомощия, които нямам и когато аз съм казал да 
извикате шефа на полицията и го питайте с неговите законови средства 
които са в неговите ръце, аз не бягам от моята отговорност, която нося 24 
часа и правя всичко възможно и движението по кръстовищата в работата 
взаимодействие с полицията, светофарните уредби, преодоляването на 
задръстванията, транспортните схеми......непрекъснато съм в контакт с 
него. Приемам да бъда питан за това, което имам по закона правомощия и 
изпълнявам и ме питайте конкретно за моите правомощия, изхождайки от 



ЗМСМА. Затова предложих да се извика Пътна полиция съобразно техните 
правомощия, най-ефективни имащи пряк ефект върху действията на 
нарушителите, какво лошо има да го попита ОбС, нима той ще откаже и да 
го запитате колко акта е съставил, колко такива нарушения са 
констатирани, какви мерки са предприети към индивидуализираните 
нарушители, какви мерки възнамерява Пътна полиция да вземе. И 
директора на Полицията сме го викали, и Главният прокурор е идвал тук.... 
  
 
 
 

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  

№ 44 
от заседание, проведено на 02.08.2006 г. 

по точка втора от дневния ред 
 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
"Собственост и стопанство" относно: 
  - приемане на годишния счетоводен отчет, баланс и отчет за приходи 
и разходи на Специализирана болница по акушерство и гинекология за 
активно лечение "проф. д-р Д. Стаматов" - Варна ЕООД за 2005 г.; 
  - освобождаване от отговорност д-р Петър Атанасов - управител на 
Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно лечение 
"проф. д-р Д. Стаматов" - Варна ЕООД за 2005 г.; 

 - освобождаване от отговорност контрольора на Специализирана 
болница по акушерство и гинекология за активно лечение "проф. д-р Д. 
Стаматов" - Варна ЕООД д-р Катя Казакова за периода 01.01.05 г. до 
31.12.05 г.; 

 - приемане на годишния счетоводен отчет, баланс и отчет за 
приходи и разходи на Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични 
заболявания със стационар - Варна ЕООД за 2005 г.; 

 - освобождаване от отговорност д-р Иван Митишев - управител на 
Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар -
Варна ЕООД за 2005 г.; 

 - освобождаване от отговорност контрольора на Областен диспансер 
за пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар - Варна ЕООД д-р 
Емилия Младенова за периода 01.01.05 г. до 31.12.05 г.; 

 - избиране на Доц. Никола Бакалов - дипломиран експерт 
счетоводител за извършване на одиторски контрол на Областен диспансер 
за пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар -Варна ЕООД за 2006 
г.; 

 - даване на съгласие да бъде учредено възмездно право на строеж за 
съществуваща едноетажна сграда-търговски обект № 97 в ТК "Супер 59", 
по плана на ЖК "Младост" ІІ (втори) микрорайон - гр.Варна, на Михаил 
Димитров Вълков, по АОС № 2329/15.04.2002 г.; 

 - даване на съгласие да бъде учредено възмездно право на строеж за 
съществуваща едноетажна сграда-търговски обект № 38, по плана на ЖК 
"Младост" І (първи) микрорайон - гр.Варна, на Дойчин Андреев Атанасов, 
по АОС № 2488/20.12.2002 г.; 



 - даване на съгласие да бъде учредено възмездно право на строеж за 
съществуваща едноетажна сграда-търговски обект № 1, по плана на ЖК 
"Вл.Варненчик" І (първи) микрорайон - гр.Варна, на Тодор Димов 
Тодоров, по АОС № 2266/18.01.2002 г.; 

 - даване на съгласие за сключване на анекс към Договор за наем № 
Д-3-9200(1003)/19.11.2003 г., сключен с ДЗЗД "Вайпар" за ползване под 
наем на част от имот-частна общинска собственост, представляващ бюфет 
№ 1, находящ се в гр. Варна, ж.к. "Владислав Варненчик" ІІ-ри м.р., пл. № 
66, СОУ "Стоян Михайловски", блок А 2, ет. 1; 

 - възлагане на Кмета на Община Варна да проведе конкурс за 
отдаване под наем на имот-публична общинска собственост, находящ се в 
гр. Варна, ж.к. "Владислав Варненчик" кв.25 А, І -ви м.р., представляващ 
книжарница и склад към книжарницата с площ 55.00 м2 в приземен етаж 
на сградата на ОУ "Патриарх Евтимий" - предмет на АОС № 
406/21.10.1997 г., за срок от 3 /три/ години, при стартова месечна наемна 
цена, определена по действащата "Методика за определяне на стартови 
базисни цени при обявяване на търг за отдаване под наем на общински 
нежилищни имоти"; 

 - учредяване безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот  
общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ж.к. "Вл. Варненчик", ул. 
"П. Кърджиев" ("Изток") № 3, представляващ сутеренен етаж от масивна 
жилищна сграда със застроена площ 72.98 м2 - предмет на АОС № 
513/26.01.1998 г. в полза на "Съюз на пенсионерите в България"; 

 - възлагане на Кмета на Община Варна сключване на Анекс към 
Договор № Д-5-9200/251/15.04.2005 г., сключен със "Съюз на 
пенсионерите в България" за разширяване на съществуващия 
пенсионерски клуб на първи надпартерен етаж в същия имот; 

 - промяна на заглавието на Глава ІV "Определяне на базисни наемни 
цени на застроени имоти, общинска собственост отдавани под наем на 
основание чл. 14, ал. 2 и ал. 4 от ЗОС" и текста на чл. 10, ал.1 от "Методика 
за определяне на стартови базисни цени при обявяване на търг за отдаване 
под наем на общински нежилищни имоти"; 

 - даване на съгласие да се прекрати съсобственост върху урегулиран 
поземлен имот №ХІ-529, находящ се в кв.Аспарухово, ул."Горна студена", 
№33а, кв.55 по плана на 28-ми п.р. целия с площ от 537.00 кв.м, при 
граници: ПИ №531, ПИ №530, УПИ ХІІ-528, УПИ ХІІІ-527, УПИ ХІV-526, 
УПИ ХV-525 и път; 

 - даване на съгласие предназначението на изброените по-долу 
жилища да бъде на жилища за настаняване под наем на граждани с 
установени жилищни нужди, а именно: 

 1. Апартамент №3, бл.57, вх.2, ет.2 в ж.к. "Възраждане" със 
застроена площ 43.11кв.м и избено помещение №31 с площ 2.45 кв.м. 
актуван с АОС №3695/31.03.2006 г.; 



 2.Апартамент №25, бл.68, вх.1, ет.5, ап.25 в ж.к."Възраждане" ІІІ със 
застроена площ 41.46 кв.м и избено помещение №60 с площ 2.13кв.м , 
актуван с АОС №3694/31.03.2006 г.; 

 3. Апартамент №22, бл.21, вх.Б, ет.3 на ул."Евлоги Георгиев" по 
плана на 24-ти п.р. с площ 59.70кв.м и избено помещение №22 с площ 
7.14кв.м актуван с АОС №3700/31.03.2006 г.; 

 4. Апартамент №38, бл.6, ет.8 на ул."Мадара" №30 по плана на 23-ти 
п.р с площ 59.83кв.м и избено помещение №38 с площ 2.85кв.м, актуван с 
АОС №3709/31.03.2006 г.; 

 5. Апартамент №12, бл.5, вх.В, ет.2 на ул."Студентска" с площ 
64.51кв.м и избено помещение №19 с площ 2.54кв.м, актуван с АОС 
№3710/31.03.2006 г.; 

 6. Апартамент №1, вх.Б, ет.1, на ул."Ружа" №43 по плана на 25-ти 
п.р. на гр. Варна с площ 57.16 кв.м и избено помещение №5 с площ 
5.60кв.м, както и 3.0617% ид. части от УПИ VІІ-199, в което е построена 
сградата, актуван с АОС №3711/31.03.2006 г.; 

 7. Апартамент №2, ет.1, ап.2 на ул."Еделвайс" №3 по плана на 25-ти 
п.р. на гр.Варна с площ 37.60кв.м и избено помещение №6 с площ 
5.65кв.м, както и 5кв.м ид. части от УПИ VІ-721, актуван с АОС 
№3714/31.03.2006 г.; 

 8. Апартамент №90, ет.3 на ул."Момина сълза" №8 по плана на 25-ти 
п.р на гр.Варна с площ 59.28 кв.м и избено помещение №9 с площ 3.92 
кв.м, актуван с АОС №3715/31.03.2006 г.; 

 9. Апартамент №28, бл.8, вх.Д, ет.2, на ул."Дубровник" по плана на 
24-ти п.р на гр.Варна с площ 36.38кв.м и избено помещение с площ 3кв.м, 
актуван с АОС №3716/31.03.2006 г.; 

 10. Апартамент №2, бл.301, вх.1, ет.1, ж.к."Вл. Варненчик" ІІІ м.р. с 
площ 65.67кв.м и избено помещение №2 с площ 5.57 кв.м, актуван с АОС 
№3696/31.03.2006 г.; 

 - промяна предназначението на имот находящ се на ул."Евлоги 
Георгиев" № 4 ет.2 ап. № 3 от фонд "Жилища за настаняване под наем на 
граждани с установени жилищни нужди" във фонд "Жилища за продажба" 
като цената е определена от лицензиран оценител. Данъка и таксите са за 
сметка на купувача; 

 - промяна предназначението на имот находящ се в гр. Варна ул. 
"Григорий Цамблак" №9 с АОС № 2046/2001 г., представляващ жилищна 
сграда заедно с отстъпеното право на строеж, от фонд "Жилища за 
настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди" във 
фонд "Жилища за продажба" по пазарна оценка. Всички данъци и такси са 
за сметка на купувача; 

 - приемане на годишния счетоводен отчет, баланс и отчет за 
приходи и разходи на Специализирана болница по очни болести за активно 
лечение - Варна ЕООД за 2005 г.; 



 - освобождаване от отговорност д-р Драгомир Драганов - управител 
на Специализирана болница по очни болести за активно лечение - Варна 
ЕООД за 2005 г.; 

 - освобождаване от отговорност контрольора на Специализирана 
болница по очни болести за активно лечение - Варна ЕООД д-р Деян 
Бориславов Драгиев за периода 01.01.05 г. до 31.12.05 г.; 

 - избиране на "ТУРЕКСПЕРТ" ООД - ВАРНА за извършване на 
одиторски контрол на Специализирана болница по очни болести за 
активно лечение - Варна ЕООД за 2005г.; 

 - приемане на годишния счетоводен отчет, баланс и отчет за 
приходи и разходи за 2005 г. на "Диагностично-консултативен център І 
"Света Клементина- Варна" ЕООД; 

 - освобождаване от отговорност д-р Иван Иванов - управител на 
Диагностично-консултативен център І "Света Клементина- Варна" ЕООД; 

 - освобождаване от отговорност контрольора на Диагностично-
консултативен център І "Света Клементина Варна" ЕООД г-н Диана 
Петрова Петрова за периода 01.01.05 г. до 31.12.05 г.; 

 - избиране на"АКТИВ" ООД за извършване на одиторски контрол на 
Диагностично-консултативен център І "Света Клементина Варна" ЕООД за 
2005г. 

 - приемане на годишния счетоводен отчет, баланс и отчет за 
приходи и разходи за 2005 г. на "Диагностично-консултативен център ІІ - 
 Варна" ЕООД; 

 - освобождаване от отговорност д-р Свилен Андонов - управител на 
"Диагностично-консултативен център ІІ" ЕООД за периода от 01.01.2005 
до 31.12.2005 г.; 

 - освобождаване от отговорност контрольора на "Диагностично-
консултативен център ІІ" ЕООД г-жа Веселина Желева Колева за периода 
01.01.05 г. до 31.12.05 г.; 

 - избиране на д.е.с. Светослав Станиславов за извършване на 
одиторски контрол на "Диагностично-консултативен център ІІ" ЕООД за 
2005г.; 

 - даване на съгласие за продажбата чрез търг с явно наддаване по 
ред и условия определени от Общински съвет за имот частна-общинска 
собственост, находящи се в гр. Варна, ж.к. "Възраждане" ІІ-ри м.р., кв. 5 
представляващ УПИ ІІІ-205 с площ 234 м2.,описан в АЧОС № 
3677/14.03.2006 г., при граници на целия имот: УПИ- ІІ - 172,204,205, 
кв.улица, УПИ "за детски дом и ясла"; 

 - даване на съгласие да бъде предоставен за безвъзмездно 
управление на Детска градина ЦДГ № 42 "Мир" имот-частна общинска 
собственост, находящ се гр. Варна, ул. "Никола Михайловски" № 1; 

 - дава съгласие да бъдат предоставен за безвъзмездно управление на 
СОУ "Васил Друмев"недвижим имот, находящ се гр. Варна, бул. "Княз 



Борис І" № 101, Безвъзмездното управление се учредява на Детска 
градинаЦДГ № 42 "Мир" и на СОУ "Васил Друмев" за срок от 10 (десет) 
години; 

 - даване на съгласие "Дворец на културата и спорта" ЕАД да 
кандидатства пред Министерството на околната среда и водите, за 
откриване на процедура, съгласно чл. 47, ал.1, т. 3 от Закона за водите по 
предоставяне на "Дворец на културата и спорта" ЕАД на концесия за 
използване на хидрогеотермална енергия за отопление от сондаж "Р-37 х", 
представляващ изключителна публична собственост, съгл. чл. 14 и 
Приложение № 2 от Закона за водите; 

 - даване на съгласие Кметът на Община Варна да продаде сградата 
представляваща пристройка към съществуващ трафопост № 267 на 
"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ - ВАРНА"АД ведно с общинския недвижим 
урегулиран поземлен имот УПИ ІV-ТП, кв.24 по плана на 25-ти п.р. на гр. 
Варна, ул. "Ружа", целия с площ от 240 м2 предназначен за изграждане на 
трафопост съгласно действащия план за застрояване по пазарни цени; 

 - даване на съгласие да бъде прекратена съсобствеността между 
Община Варна и Валентин Стойков Вълев, ЕГН…………. чрез замяна на 
384 м2 и.ч. от УПИ VІ-187 - общинска собственост - целия с площ 900 м2, 
в кв.1 по плана на ж.к. "Възраждане" ІІ м.р. - гр. Варна, описан в АОС № 
3492/19.08.2005 г., срещу 324 м2 ид.ч. от УПИ V и 60 м2 в улична 
регулация, кв.1, ж.к. "възраждане" ІІ м.р. - гр. Варна, описан в АОС № 
3491/19.08.2005 г.; 

 - даване на съгласие да бъде допусната процедура за прекратяване 
на съсобственост чрез продажба на земя -общинска собственост, 
представляваща 5.00 /пет/ кв.м., идеални части от УПИ ХХІХ-2575 
(двадесет и девет -две, пет, седем, пет) - целия с площ 285.00 кв.м (двеста 
осемдесети пет)кв.м.,при граници на целия имот: ул. "Инж. Каракулаков", 
тревни площи, УПИ ХХХ /тридесет/ - за трафопост, по плана на 28 
(двадесет и осми) подрайон на гр.Варна, по Акт за общинска собственост 
№ 3569/09.12.2005 г., на съсобствениците: Владимир Радев Владимиров и 
Цветана Радева Кожухарова с адрес: град Варна, м-т "Траката", ул.6, № 25; 

 - определяне на предназначението на 2 бр. жилища като 
ведомствени; 

 - относно промяна на предназначението на 24 броя жилища от 
"Жилища за настаняване под наем на граждани с установени 
жилищнинужди" в "Жилища за продажба"; 

 - приемане на годишния счетоводен отчет, баланс и отчет за 
приходи и разходи за 2005 г. на "Диагностично-консултативен център ІІІ" 
ЕООД. 

 - освобождаване от отговорност д-р Ивелина Стойкова Василева - 
управител на "Диагностично-консултативен център ІІІ" ЕООД за периода 
01.01.05 г. до 31.12.05 г. 



 - освобождаване от отговорност контрольора на "Диагностично-
консултативен център ІІІ" ЕООД г-жа Ивелина Стойкова Василева за 
периода 01.01.05 г. до 26.07.05 г. 

 - избиране на"АКТИВ" ООД за извършване на одиторски контрол на 
"Диагностично-консултативен център ІІІ" ЕООД за 2005г. 

 - приемане на годишния счетоводен отчет, баланс и отчет заприходи 
 и разходи за 2005 г. на "Диагностично-консултативен център ІV"- Варна - 
ЕООД. 

 - освобождаване от отговорност д-р Кирил Враняшки - управител на 
"Диагностично-консултативен център ІV" - Варна - ЕООД за периода от 
01.01.2005 до 31.12.2005 г. 

 - освобождаване от отговорност контрольора на "Диагностично-
консултативен център ІV"- Варна - ЕООД г-н Светослав Калчев Калевски 
за периода 01.01.05 г. до 31.12.05 г. 

 - избиране на проф. д-р ик.н. Калю Иванов Донев за извършване на 
одиторски контрол на "Диагностично-консултативен център ІІІ" ЕООД за 
2005г. 

 - приемане на годишния счетоводен отчет, баланс и отчет за 
приходи и разходи за 2005 г. на "Диагностично-консултативен център V"- 
Варна - ЕООД. 

 - освобождаване от отговорност д-р Галина Павлова - управител на 
"Диагностично-консултативен център V" - Варна - ЕООД за периода от 
01.01.2005 до 31.12.2005 г. 

 - освобождаване от отговорност контрольора на "Диагностично-
консултативен център V"- Варна - ЕООД г-жа Ивелина Харизанова 
Стоянова за периода 01.01.05 г. до 31.12.05 г. 

 - избиране на д.е.с. Светослав Станиславов за извършване на 
одиторски контрол на "Диагностично-консултативен център V"- Варна - 
ЕООД за 2005г. 

 - прекратяване на съсобственост чрез продажба на земя - общинска 
собственост, представляваща 447,78 кв.м. идеални части от Урегулиран 
поземлен имот (УПИ) V-"за търговия,обществено обслужване и детска 
площадка", целия с площ 835,78 кв.м., при граници на целия имот: 
ул."Св.св.Константин и Елена",УПИ VІ-"за комплексно жилищно 
строителство",УПИ ІV-"за търговия и общ.обслужване",ул."Константин и 
Фружин", в кв.14, по плана на ЖК"Вл.Варненчик" І м.р. - гр.Варна, по Акт 
за общинска собственост № 3284/22.04.2005г., на съсобственика - 
"ФЕСТ"ООД-гр.Варна 

 - продаване на сграда със застроена площ от 66,00 кв.м./без 
оборудване/ на "ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ - ВАРНА"АДведно с 
общинския недвижим урегулиран поземлен имот УПИ VІІІ-ТП, кв.567 по 
плана на 14-ти п.р. на гр. Варна, ул. "Гоце Делчев", целия с площ от 180 м2 



 предназначен за изграждане на трафопост съгласно действащия план за 
застрояване по пазарни цени. 

 - възлагане на Кмета на Община Варна да проведе конкурс за 
отдаване под наем на следните имоти частна общинска собственост: 
Магазин № 1, находящ се в гр. Варна, ул. "Андрей Сахаров" № 1,26 п.р., 
кв. 27, УПИ-8,9,10 "стари гробища" със застроена площ 7.86 м2 Магазин № 
2, находящ се в гр. Варна, ул. "Андрей Сахаров" № 1,26 п.р., кв. 27, УПИ-
8,9,10 "стари гробища" със застроена площ 7.01 м2 Магазин № 3, находящ 
се в гр. Варна, ул. "Андрей Сахаров" № 1,26 п.р., кв. 27, УПИ-8,9,10 "стари 
гробища" със застроена площ 7.82 м2 Магазин № 4*,* находящ се в гр. 
Варна, ул. "Андрей Сахаров" № 1,26 п.р., кв. 27, УПИ-8,9,10 "стари 
гробища" със застроена площ 7.82 м2 

 - допускане да бъде извършена замяна с общински имот - частна 
общинска собственост с АОС № 2976/2004 г., представляваща земеделска 
земя № 000085 в землището на село Тополи, ІV категория при неполивини 
условия, с начин на трайно ползване-пасище, мира, с размер 3,954 дка при 
граници: № 000084, № 000082, № 105037/път/ с пазарна цена 38 900 лв. 
срещу равностойни земеделски цени собственост на СД "НАР-НАРЛИЕВ 
И СИЕ" Варна Община Варна да предаде на разпореждане на Общинска 
служба по земеделие и гори -към Областна дирекция "Земеделие и гори" - 
Варна за обезщетяване на бивши собственици на поземлени имоти. 

 - даване на съгласие да бъде допусната процедура за прекратяване 
на съсобственост чрез продажба на земя - общинска собственост, 
представляваща 10,00 (десет) кв.м. идеални части от УПИ VІІ-722 (седем-
седемстотин двадесет и две) - целия с площ 260,00 (двеста и шестдесет) 
кв.м., при граници на целия имот: ул. "Хан Кубрат",УПИVІ-
721,725,УПИVІІІ-723, улица, в кв.47 (четиридесет и седем), по плана на 16 
(шестнадесети) подрайон на гр.Варна. 

 - даване на съгласие да се ликвидира съсобствеността върху 
урегулиран поземлен имот №ХІХ - 6434, 6435, находящ се на ул."Бреза" № 
2, кв.18 по плана на 17-ти п.р на гр.Варна целият с площ от 702.00кв.м. 

 - обявяване за публична общинска собственост следните имоти - 
частна общинска собственост: 
 1) ж.к "Младост" до бл. 104 - ОДЗ № 15 "Алена звездичка", актувана с 
АОС № 185/16.06.1997 г. 
 2) м. "Салтанат" № 81 - ЛОГОПЕДИЧНА ДЕТСК АГРАДИНА № 20, 
кв.38, пл. № 1158,актувана с АОС № 599/25.01.1999 г. 
 3) ул. "Шейново" № 18 - ЦДГ № 4 "Теменужка", 8 п.р., кв.6 пл.№16, 
актувана с АОС №1778/27.04.00 г. 
 4) ул. "Княз Дондуков" № 31 "ДОНДУКОВ" към ЦДГ № 16 "А.С. 
Пушкин", 8 п.р., кв.57 УПИ VІІ - 6, актуван с АОС № 2050/23.04.2001 г. 
  5) ул. "Кишинев" № 11 ФИЛИАЛ към ЦДГ № 17, 27 п.р. кв.24, пл.312, 
актуван с АОС № 2528/27.12.2002 г. 



  
 6) с. "Константиново" - ОУ "КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" И "ДЕТСКА 
ГРАДИНА", кв.57, УПИ ІІ, актувани с АОС № 2849/29.01.2004 г. 

 - даване на съгласие да бъде учредено възмездно право на строеж за 
съществуваща едноетажна сграда-търговски *обект № 13 (*тринадесет), 
със застроена площ 7,50 (седем цяло и петдесет стотни) кв.м., 
представляващо 0,49%(нула цяло и четиридесет и девет стотни процента) 
идеални части от правото на строеж върху общинска земя - Урегулиран 
поземлен имот І-битов комбинат и търговия (едно) - целия с площ 4251,00 
кв.м.(четири хиляди двеста петдесет и един) кв.м., в кв.12 (дванадесет) по 
плана на ЖК "Вл.Варненчик" І (първи) микрорайон - гр.Варна. 

 - даване на съгласие да бъде учредено възмездно право на строеж за 
съществуваща едноетажна сграда-търговски *обект № 7* (седем), със 
застроена площ 15,00(петнадесет)кв.м., представляващо 0,98% (нула цяло 
деветдесет и осем стотни процента)идеални части от правото на строеж 
върху общинска земя - Урегулиран поземлен имот І-битов комбинат и 
търговия (едно)- целия с площ 4251,00(четири хиляди двеста петдесет и 
един) кв.м., в кв.12(дванадесет) по плана на ЖК "Вл.Варненчик" І(първи) 
микрорайон - гр.Варна 

 - даване на съгласие за провеждане търг с явно наддаване по ред и 
условия определени от Общински съвет за имот частна-общинска 
собственост, находящи се в гр. Варна, *ул. "Капитан Райчо", *кв.13, 15-ти 
п.р., представляващ УПИ І - "обществено обслужване" с площ 2 790 м2. 

 - корекция на решение на Общински съвет - Варна № 3752-
6(42)/09.06.2006 г. 

 - вземане на решение за изменение на т. 5 и т. 6 от решение на 
Общински съвет - Варна № 3871-7(43)/12.07.2006 г. 

 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 Я : 
 

  4142-2. 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 финансов отчет, баланс и отчет за приходи и разходи на 
„Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно 
лечение "проф. д-р Д. Стаматов" - Варна ЕООД за 2005 г. 
  /за - 32, против - 0, въздържали се - 0/ 
 
  4143-2. 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 Петър Атанасов - управител на  Специализирана болница 
по акушерство и гинекология за активно лечение "проф. д-р Д. Стаматов" - 
Варна ЕООД за периода 01.01.2005 г. до 31.12.2005 г. 
  /за - 31, против - 0, въздържали се - 1/ 
  

 4144-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, от ЗМСМА и чл. 144, ал. 1 
от ТЗ, Общински съвет - Варна освобождава от отговорност контрольора 
на „Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно 
лечение "проф. д-р Д. Стаматов" - Варна ЕООД д-р Катя Казакова за 
периода 01.01.05 г. до 31.12.05 г. 

 /за - 34, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
  4145-2. 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 финансов отчет, баланс и отчет за приходи и разходи на 
„Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар - 
Варна ЕООД“ за 2005 г. 

 /за - 32, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
  4146-2. 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 Иван Митишев - управител на „Областен диспансер за 
пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар -Варна ЕООД“ за 
периода 01.01.2005 г. до 31.12.2005 г. 

 /за - 33, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
  4147-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 144, ал. 1 от 
ТЗ, Общински съвет - Варна освобождава от отговорност контрольора на 
„Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар -
Варна ЕООД“ д-р Емилия Младенова за периода 01.01.05 г. до 31.12.05 г. 

 /за - 31, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
  4148-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 от 
ТЗ, Общински съвет - Варна избира доц. Никола Бакалов - дипломиран 
експерт счетоводител за извършване на одиторски контрол на „Областен 
диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар -Варна 
ЕООД“ за 2006 г. 

 /за - 31, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
   4149-2. На основание § 17, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.37, ал.4 
 т. 4 от ЗОС и чл.100, ал.1, т. 4, ал.2 и ал.3 от НРПУРОИ и по предложение 
на Кмета на Община Варна с вх. № РД-4-94.М/276/05.05.2006 г., Общински 



съвет - гр.Варна дава съгласие да бъде учредено възмездно право на 
строеж за съществуваща едноетажна сграда-търговски обект № 97 в ТК 
"Супер 59", със застроена площ 15,00 (петнадесет) кв.м., представляващо 
7,14%(седем цяло и четиринадесет стотни процента) идеални части от 
правото на строеж върху общинска земя, представляваща Урегулиран 
поземлен имот ІІІ-за търговия,услуги (три) - целия с площ 210,00 (двеста и 
десет) кв.м., в кв.6 (шест) по плана на ЖК "Младост" ІІ (втори) 
микрорайон - гр.Варна, на Михаил Димитров Вълков, по АОС № 
2329/15.04.2002г. Правото на строеж да се прехвърли по пазарни цени, за 
сумата от 3370,00 (три хиляди триста и седемдесет) лева без ДДС, която е 
определена от лицензиран експерт-оценител. 

 Възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на всички 
действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 
разпоредителната сделка. 

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

 4150-2. На основание § 17, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.37 ал.4, т. 4 
от ЗОС и чл.100, ал.1, т. 4, ал.2 и ал.3 от НРПУРОИ и по предложение на 
Кмета на Община Варна с вх. № РД-4-94.А/223/17.05.2006 г., Общински 
съвет - гр.Варна дава съгласие да бъде учредено възмездно право на 
строеж за съществуваща едноетажна сграда-търговски обект № 38, със 
застроена площ 9,00(девет)кв.м., представляващо 1,06% (едно цяло и шест 
стотни процента) идеални части от правото на строеж върху общинска 
земя - Урегулиран поземлен имот ІІ-общ.обсл.,търговия (две) - целия с 
площ 850,00 (осемстотин и петдесет) кв.м., в кв.2 (две) по плана на ЖК 
"Младост" І (първи) микрорайон - гр.Варна, на Дойчин Андреев Атанасов, 
по АОС № 2488/20.12.2002г. 

 Правото на строеж да се прехвърли по пазарни цени, за сумата от 
1914,00 (хиляда деветстотин и четиринадесет) лева без ДДС, която е 
определена от лицензиран експерт-оценител. 

 Възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на всички 
действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 
разпоредителната сделка. 

 /за - 32, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
 
 4151-2. На основание § 17, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.37, ал.4, т. 4 
от ЗОС и чл.100, ал.1, т. 4, ал.2 и ал.3 от НРПУРОИ и по предложение на 
Кмета на Община Варна с вх. № СС-1-94.Т/11/08.05.2006 г., Общински 
съвет - гр.Варна дава съгласие да бъде учредено възмездно право на 
строеж за съществуваща едноетажна сграда-търговски обект № 1, със 
застроена площ 36,00 (тридесет и шест) кв.м., представляващо 3,7387% 
(три цяло седем хиляди триста осемдесет и седем десетохилядни процента) 



идеални части от правото на строеж върху общинска земя - Урегулиран 
поземлен имот VІ-за търговски комплекс (шест) - целия с площ 4180,00 
(четири хиляди сто и осемдесет) кв.м., в кв.12 (дванадесет) по плана на ЖК 
"Вл.Варненчик" І (първи) микрорайон - гр.Варна, на Тодор Димов 
Тодоров, по АОС № 2266/18.01.2002г. 
  Правото на строеж да се прехвърли по пазарни цени, за сумата от 
5300,00(пет хиляди и триста) лева без ДДС, която е определена от 
лицензиран експерт-оценител. 
  Възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на всички 
действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 
разпоредителната сделка. 

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

 4152-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, § 78, ал.2 от ЗОС 
и във връзка с чл.36 от нрпурои и по предложение на Кмета на Община 
Варна с вх. № РД-6-94.М/129/15.06.2006 г., Общински съвет - Варна дава 
съгласие за сключване на анекс към Договор за наем № Д-3-
9200(1003)/19.11.2003 г., сключен с ДЗЗД "Вайпар" за ползване под наем 
на част от имот - публична общинска собственост, представляващ бюфет 
№ 1, състоящ се от търговска и складова площ, находящ се в гр. Варна, 
ж.к. "Владислав Варненчик" ІІ-ри м.р., пл. № 66, СОУ "Стоян 
Михайловски", блок А 2, ет. 1, с обща площ 31.42 кв.м, при граници: 
преддверие на входа на бл. А 2, бюфет № 2, кът за хранене - предмет на 
АОС № 2041/20.04.2001 г., за срок не по-дълъг от 5 г., считан от датата на 
сключване на Договор № Д-3-9200(1003)/19.11.2003 г. 

 Възлага на Кмета на Община Варна изготвянето на анекс към 
Договора за наем. 

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

 4153-2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.2 и ал. 7 
от ЗОС, чл.3, ал.8 във връзка с чл. 7 и чл. 8 и чл. 36 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОбС-6-94.Н/19/16.05.2006 
г., Общински съвет - Варна възлага на Кмета на Община Варна да проведе 
конкурс за отдаване под наем на имот-публична общинска собственост, 
находящ се в гр. Варна, ж.к. "Владислав Варненчик" кв.25 А, І-ви м.р., 
представляващ книжарница и склад към книжарницата с площ 55.00 м2 в 
приземен етаж на сградата на ОУ "Патриарх Евтимий" - предмет на АОС 
№ 406/21.10.1997 г., за срок от 3 /три/ години, при стартова месечна наемна 
цена, определена по действащата "Методика за определяне на стартови 
базисни цени при обявяване на търг за отдаване под наем на общински 
нежилищни имоти" в размер на 122.78 лв. без ДДС. 



   В комисията за провеждането на конкурса да се включи 
представител на училището. 

 След изтичане на срока по договора при съгласие на страните по 
него и след решение на Общински съвет - Варна, срокът на същия може да 
се удължи с нови 2 /две/ години. 

 Възлага на Кмета на община Варна сключването на договор за наем 
с участника спечелил конкурса. 
  /за - 35, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
  4154-2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 4 от 
 ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № Д-5-
9200/251/17.05.2006 г., Общински съвет - Варна: 

 1. Учредява безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот - 
 общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ж.к. "Вл. Варненчик", ул. 
"П. Кърджиев" ("Изток") № 3, представляващ сутеренен етаж от масивна 
жилищна сграда със застроена площ 72.98 м2 - предмет на АОС № 
513/26.01.1998 г. в полза на "Съюз на пенсионерите в България" - 
сдружение с нестопанска цел, вписано в регистъра за юридически лица с 
нестопанска цел под партиден № 55, том 12, стр. 67 по фирмено дело 
7125/1999 г. на СГС, БУЛСТАТ 130916270, вписан в Централния регистър 
на Министерство на правосъдието като юридическо лице с нестопанска 
цел, осъществяващо обществено-полезна дейност под № 20020604008 с 
удостоверение № 008/04.06.2002 г. 

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

 2. Възлага на Кмета на Община Варна сключване на Анекс към 
Договор № Д-5-9200/251/15.04.2005 г., сключен със "Съюз на 
пенсионерите в България" за разширяване на съществуващия 
пенсионерски клуб на първи надпартерен етаж в същия имот. 

 /за - 38, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
 
  4155-2. На основание чл. 22, ал. 1 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от 
ЗМСМА и чл. 14, ал. 8 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община 
Варна с вх. № ОС-6-9302/158/05.06.2006 г., Общински съвет - Варна 
променя и допълва "Методика за определяне на стартовите базисни цени 
при обявяване на търг за отдаване под наем на общински нежилищни 
имоти", приета от Общински съвет - Варна, както следва: 

 1. Изменя заглавието на Глава ІV от "Методика за определяне на 
стартовите базисни цени при обявяване на търг за отдаване под наем на 
общински нежилщни имоти" и същото придобива следния вид: 
"Определяне на базисни наемни цени на застроени имоти, общинска 



собственост отдавани под наем на основание чл. 14, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 от 
ЗОС" 

 2. Изменя чл. 10, ал.1 от "Методика за определяне на стартовите 
базисни цени при обявяване на търг за отдаване под наем на общински 
нежилщни имоти и същата придобива следния вид: "Отдаването под наем 
на имоти или части от имоти - общинска собственост, без търг или конкурс 
на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в 
обществена полза, съгласно чл. 14, ал. 6 от ЗОС се извършва на основание 
НРПУРОИ, приета с решение на Общински съвет - Варна". 

 3. Изменя чл. 11, ал. 1 от "Методика за определяне на стартовите 
базисни цени при обявяване на търг за отдаване под наем на общински 
нежилщни имоти и същата придобива следния вид: "Отдаването на 
помещения - частна общинска собственост за нуждите на общинските 
ръководства на политическите партии и на синдикалните организации 
съгласно чл. 14, ал. 4 и ал. 5 от ЗОС се извършва на основание НРПУРОИ, 
приета с решение на Общинския съвет" 

 /за - 35, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
 
  4156-2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 от 
ЗОС, във връзка с чл.92, ал.5 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на 
Община Варна с вх. № РД-5-9100/322/05.07.2006 г., Общински съвет - 
Варна дава съгласие да се прекрати съсобственост върху урегулиран 
поземлен имот №ХІ-529, находящ се в кв.Аспарухово, ул. "Горна студена", 
№ 33а, кв.55 по плана на 28-ми п.р., целия с площ от 537.00 кв.м, при 
граници:ПИ №531, ПИ №530, УПИ ХІІ-528, УПИ ХІІІ-527, УПИ ХІV-526, 
УПИ ХV-525 и път. 

 Прекратяването на съсобствеността да се извърши чрез продажба на 
частта на Община Варна представляваща 150.00 кв.м ид.части, като същата 
бъде изкупена от съсобствениците Ванко Зафиров Христов, Светла 
Христова Христова и Стилиян Христов Михайлов, при квоти: 
  
 · 1/2 ид. част за Ванко Зафиров Христов и Светла Христова Христова или 
75.00кв.м 
  
 · 1/2 ид. част за Стилиян Христов Михайлов или 75.00кв.м 
  по пазарна цена в размер на 9917.00 лева без ДДС, определена от 
лицензиран оценител. 

 За описания имот е съставен Акт за частна Общинска собственост № 
3595/29.12.2005год. 

 Общински съвет - Варна 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/ 
  
 
  4157-2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.42, ал.2 от 
 ЗОС и чл.2, ал.1, т.1 и ал.2 от НУРУЖНГНПОЖ и по предложение на 
 Кмета на Община Варна с вх. № Д-5-9200/1402/15.06.2006 г., Общински 
 съвет - Варна дава съгласие предназначението на изброените по-долу 
 жилища да бъде за "Жилища за настаняване под наем на граждани с 
 установени жилищни нужди", а именно : 

 1. Апартамент №3, бл.57, вх.2, ет.2 в ж.к."Възраждане" със застроена 
площ 43.11кв.м и избено помещение № 31 с площ 2.45 кв.м,. актуван с 
АОС № 3695/31.03.2006г. 

 2. Апартамент №25, бл.68, вх.1, ет.5, ап.25 в ж.к."Възраждане" ІІІ 
със застроена площ 41.46 кв.м и избено помещение № 60 с площ 2.13 кв.м, 
актуван с АОС № 3694/31.03.2006г. 

 3. Апартамент №22, бл.21, вх.Б, ет.3 на ул."Евлоги Георгиев" по 
плана на 24-ти п.р. с площ 59.70кв.м и избено помещение № 22 с площ 7.14 
кв.м, актуван с АОС № 3700/31.03.2006г. 

 4. Апартамент №38, бл.6, ет.8 на ул."Мадара" №30 по плана на 23-ти 
п.р с площ 59.83 кв.м и избено помещение №38 с площ 2.85кв.м, актуван с 
АОС № 3709/31.03.2006г. 

 5. Апартамент №12, бл.5, вх.В, ет.2 на ул."Студентска" с площ 
64.51кв.м и избено помещение №19 с площ 2.54кв.м, актуван с АОС № 
3710/31.03.2006г. 

 6. Апартамент №1, вх.Б, ет.1, на ул."Ружа" №43 по плана на 25-ти 
п.р. на гр. Варна с площ 57.16 кв.м и избено помещение №5 с площ 
5.60кв.м, както и 3.0617% ид. части от УПИ VІІ-199, в което е построена 
сградата, актуван с АОС № 3711/31.03.2006 г. 

 7. Апартамент №2, ет.1, ап.2 на ул."Еделвайс" №3 по плана на 25-ти 
п.р. на гр.Варна с площ 37.60кв.м и избено помещение №6 с площ 
5.65кв.м, както и 5кв.м ид. части от УПИ VІ-721, актуван с АОС 
№3714/31.03.2006г. 

 8. Апартамент №90, ет.3 на ул."Момина сълза" №8 по плана на 25-ти 
п.р на гр.Варна с площ 59.28 кв.м и избено помещение №9 с площ 3.92 
кв.м, актуван с АОС №3715/31.03.2006г. 

 9. Апартамент №28, бл.8, вх.Д, ет.2, на ул."Дубровник" по плана на 
24-ти п.р на гр.Варна с площ 36.38кв.м и избено помещение с площ 3кв.м, 
актуван с АОС №3716/31.03.2006г. 

 10. Апартамент №2, бл.301, вх.1, ет.1, ж.к."Вл. Варненчик" ІІІ м.р. с 
площ 65.67кв.м и избено помещение №2 с площ 5.57кв.м, актуван с АОС 
№3696/31.03.2006г. 
  В горепосочените жилища да бъдат пренастанени наемателите на 
общински жилища на ул."Черна", попадащи в УПИ І. 



  Общински съвет Варна възлага изпълнението на Решението на Кмета 
на Община Варна. 

 /за - 30, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
 
  4158-2. На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл. 42, ал. 2 от 
ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОБС-6-
1000/167/15.06.2006 г., Общински съвет - Варна променя предназначението 
на имот, находящ се на ул. "Евлоги Георгиев" № 4 ет.2 ап. № 3 от фонд 
"Жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни 
нужди" във фонд "Жилища за продажба". 

 /за - 30, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
  4159-2. На основание чл.21,ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.42, ал.2 от ЗОС 
и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № СС-2-
94.Р/19/28.06.2006 г., Общински съвет - гр. Варна променя 
предназначението на имот, находящ се в гр. Варна *ул."Григорий 
Цамблак" № 9* с АОС № 2046/2001 г., от фонд *"Жилища за настаняване 
под наем на граждани с установени жилищни нужди"* във фонд "Жилища 
 за продажба". 
  /за - 31, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
  4160-2. 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 финансов отчет, баланс и отчет за приходи и разходи на 
"Специализирана болница по очни болести за активно лечение - Варна" 
ЕООД за 2005 г. 

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

4161-2. 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 Драгомир Драганов - управител на "Специализирана 
болница по очни болести за активно лечение - Варна" ЕООД за периода 
01.01.2005 г. до 31.12.2005 г. 
 /за - 32, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
  4162-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 144, ал.1 от 
ТЗ, Общински съвет - Варна освобождава от отговорност контрольора на 
"Специализирана болница по очни болести за активно лечение - Варна" 
ЕООД д-р Деян Бориславов Драгиев за периода 01.01.05 г. до 31.12.05 г. 

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



 4163-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 от 
ТЗ, Общински съвет - Варна избира "ТУРЕКСПЕРТ" ООД - ВАРНА за 
извършване на одиторски контрол на "Специализирана болница по очни 
болести за активно лечение - Варна" ЕООД за 2006 г. 

 /за - 32, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
  4164-2. 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 финансов отчет, баланс и отчет за приходи и разходи за 2005 г. 
на "Диагностично-консултативен център І "Света Клементина - Варна" 
ЕООД. 

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

 4165-2. 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 Иван Иванов - управител на "Диагностично-консултативен 
център І "Света Клементина - Варна" ЕООД периода 01.01.2005 г. до 
31.12.2005 г. 

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

 4166-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 144, ал. 1 от 
ТЗ, Общински съвет - Варна освобождава от отговорност контрольора на 
"Диагностично-консултативен център І "Света Клементина Варна" ЕООД 
г-жа Диана Петрова Петрова за периода 01.01.05 г. до 31.12.05 г. 

 /за - 32, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
  4167-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 от 
ТЗ, Общински съвет - Варна избира "АКТИВ" ООД за извършване на 
одиторски контрол на *Диагностично-консултативен център І *"Света 
Клементина Варна" ЕООД за 2006 г. 

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

 4168-2. 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 
приемагодишния финансов отчет, баланс и отчет за приходи и разходи за 
2005 г. на "Диагностично-консултативен център ІІ "Свети Иван Рилски - 
Аспарухово - Варна" ЕООД. 

 /за - 32, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
  4169-2. 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 Свилен Андонов - управител на "Диагностично-



консултативен център ІІ "Свети Иван Рилски - Аспарухово - Варна" ЕООД 
за периода от 01.01.2005 до 31.12.2005 г. 

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

 4170-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 144, ал. 1 от 
ТЗ, Общински съвет - Варна освобождава от отговорност контрольора на 
"Диагностично-консултативен център ІІ "Свети Иван Рилски - Аспарухово 
- Варна" ЕООД г-жа Веселина Желева Колева за периода 01.01.05 г. до 
31.12.05 г. 

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

 4171-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 от 
ТЗ, Общински съвет - Варна избира д.е.с. Светослав Станиславов за 
извършване на одиторски контрол на "Диагностично-консултативен 
център ІІ "Свети Иван Рилски - Аспарухово - Варна" ЕООД за 2006 г. 

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

 4172-2. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, 
ал.1 от ЗОС и чл. 63 и сл. от НРПУРОИ и по предложение на Кмет на 
Община Варна с вх. № РД-5-2600/625/15.06.2006 г., Общински съвет - 
Варна дава съгласие за продажба чрез търг с явно наддаване по ред и 
условия, определени от Общинския съвет за имот частна-общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, ж.к. "Възраждане" ІІ-ри м.р., кв. 5 
представляващ УПИ ІІІ-205 с площ 234 м2., описан в АЧОС № 
3677/14.03.2006 г., при граници на целия имот: УПИ- ІІ - 172,204,205, 
кв.улица, УПИ "за детски дом и ясла" 

 Пазарната оценка на гореописания имот, определена от лицензиран 
оценител съгласно Договор Д-6-9200/327/07.04.2006 г., възлизаща на 50 
100 лв. без ДДС да бъде първоначална цена при провеждането на търга. 

 Възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на всички 
дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 
разпоредителната сделка. 

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

 4173-2. 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-6-9303/48/21.07.2006 г., 
Общински съвет - Варна: 
  
 1) Дава съгласие да бъде предоставен безвъзмездно за управление на 
Детска градина ЦДГ № 42 "Мир" имот-частна общинска собственост, 
находящ се гр. Варна, ул. "Никола Михайловски" № 1, представляващ 



детска занималня, състояща се от следните помещения: фоайе, голяма зала 
- занималня, две класни стаи, физкултурен салон, две стаи-офиси, 
санитарен възел с пет клетки, два коридора, с площ 284.29 м2, 
разположена на първия етаж от 16-етажен жилищен блок 
  За имота има съставен акт за частна общинска собственост № 
2047/20.04.2001 г 
 
 2) Дава съгласие да бъде предоставен безвъзмездно за управление на СОУ 
"Васил Друмев" *имот, находящ се гр. Варна, *бул. "Княз Борис І" № 101, 
представляващ детска занималня със застроена площ 121.00 м2, състояща 
се от две занимални, учителска стая, санитарен възел с две клетки, 
коридор, разположена в партерния етаж на 16-етажен жилищен блок. 

 За имота има съставен Акт за частна-общинска собственост № 
2048/20.04.2001 г. 

 Безвъзмездното управление се учредява на Детска градина ЦДГ № 
42 "Мир" и на СОУ "Васил Друмев" за срок от 10 (десет) години. 
  Възлага на Кмета на Община Варна издаването на заповед и 
сключването на договор за безвъзмездно управление с Детска градина ЦДГ 
№ 42 "Мир" и СОУ "Васил Друмев" 

 /за - 32, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
 
 4174-2. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл. 4, ал.1, т.1 и чл. 6, 
ал.1 от "Наредба за реда за упражняване правата на собственост върху 
частта на Община Варна от капитала на търговските дружества" и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-6-2600/157/28.06.2006 
г., Общински съвет - Варна дава съгласие "Дворец на културата и спорта" 
ЕАД да кандидатства пред Министерството на околната среда и водите за 
откриване на процедура, съгласно чл. 47, ал.1, т. 3 от Закона за водите по 
предоставяне на "Дворец на културата и спорта" ЕАД на концесия за 
използване на хидрогеотермална енергия за отопление от сондаж "Р-37 х", 
представляващ изключителна публична собственост, съгл. чл. 14 и 
Приложение № 2 от Закона за водите. 
  /за - 31, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
  4175-2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 35, ал.3 от ЗОС 
във връзка с § 4, ал. 7 от ПЗР на Закона за енергетиката и по предложение 
на Кмета на Община Варна с вх. № РД-4-2600/492/10.07.2006 г., Общински 
съвет - Варна дава съгласие Кметът на Община Варна да продаде сградата, 
представляваща пристройка към съществуващ трафопост № 267 на 
"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ - ВАРНА"АД ведно с общинския 
урегулиран поземлен имот УПИ ІV-ТП, кв.24 по плана на 25-ти п.р. на гр. 
Варна, ул. "Ружа", целия с площ от 240 м2, предназначен за изграждане на 



трафопост съгласно действащия план за застрояване, по пазарна цена, 
определена от лицензиран оценител, на стойност 77 000 лв. без ДДС. 
Описаният имот е частна общинска собственост на основание АОС № 
818/10.09.1998 г. 

 Възлага на Кмета на Община Варна да изготви заповед и сключи 
Договор с "ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ - ВАРНА"АД. 

 /за - 31, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
  4176-2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 36, ал.1, т.4 от 
ЗОС и във връзка с чл. 59, ал. 1, т.2 по реда на чл. 92, ал. 5 и чл. 97 от 
НРПУРОИ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-5-
94.В/157/15.06.2006 г., Общински съвет - Варна дава съгласие да бъде 
прекратена съсобствеността между Община Варна и Валентин Стойков 
Вълев, ЕГН ………….. чрез замяна на 384 м2 и.ч. от УПИ VІ-187 - 
общинска собственост - целия с площ 900 м2, в кв.1 по плана на ж.к. 
"Възраждане" ІІ м.р. - гр. Варна, описан в АОС № 3492/19.08.2005 г., 
срещу 324 м2 ид.ч. от УПИ V и 60 м2 в улична регулация, кв.1, ж.к. 
"Възраждане" ІІ м.р. - гр. Варна, описан в АОС № 3491/19.08.2005 г. 

 Пазарната оценка на 324 м2 ид.ч. и на 60 м2, влизащи в улична 
регулация от УПИ V, собственост на Валентин Стойков Вълев, възлиза на 
106 200.00 лв. без ДДС, а на 384 м2 ид.ч. от УПИ VІ-187, собственост на 
Община Варна, възлиза на 123 700.00 лв. без ДДС. 

 Прекратяването на съсобствеността чрез замяна на гореописаните 
имоти да се извърши по посочените пазарни цени, като разликата от 17 500 
лв. да бъде заплатена от Валентин Стойков Вълев. 

 Общински съвет - Варна възлага на Кмета на Община Варна да 
издаде заповед и сключи договор с Валентин Стойков Вълев. 

 /за - 31, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
  4177-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.2 от 
ЗОС, по реда на чл.92 ал.5 и чл.97 от НРПУРОИ и по предложение на 
Кмета на Община Варна с вх. № ОбС-6-94.Ц/8/15.06.2006 г., Общински 
съвет - гр.Варна дава съгласие да бъде допусната процедура за 
прекратяване на съсобственост чрез продажба на земя - общинска 
собственост, представляваща 5.00/пет/ кв.м., идеални части от УПИ ХХІХ-
2575 (двадесет и девет - две, пет, седем, пет) - целия с площ 285.00 (двеста 
осемдесет и пет) кв.м., при граници на целия имот: ул. "Инж.Каракулаков", 
тревни площи, УПИ ХХХ /тридесет/-за трафопост, по плана на 28 
(двадесет и осми) подрайон на гр.Варна, по Акт за общинска собственост 
№ 3569/09.12.2005 г., на съсобствениците: Владимир Радев Владимиров и 
Цветана Радева Кожухарова с адрес: град Варна, м-т "Траката", ул.6, № 25. 

 Продажбата да се извърши по пазарни цени за сумата от1800,00 
(хиляда и двеста и осемстотин) лева без ДДС, която е определена от 



лицензиран експерт-оценител, като всички разходи са за сметка на 
купувачите. 

 Възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на всички 
действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 
разпоредителната сделка. 

 /за - 30, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
  4178-2. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.42 ал.2 от ЗОС и 
чл. 2, ал. 2 от НУРУЖНГНПОЖ и предложение на Кмета на Община 
Варна с вх. № ОС-6-9302/181/11.07.2006 г., Общински съвет - Варна 
определя предназначението им като "Ведомствени" за следните жилища: 

 - Апартамент № 19, разположен на пети жилищен етаж от сграда, 
находяща се на ул. "Ген. Колев" № 85, кв. 646 по плана на 19-ти п.р., 
описан в АОС № 2969/2004 г. 

 - Апартамент № 4, разположен на четвърти жилищен етаж от сграда, 
находяща се на ул. "Крепостна" № 6, кв. 153 по плана на 11-ти п.р., описан 
в АОС № 3960/2006 г. 
  /за - 30, против - 0, въздържали се - 0/ 
  

 4179-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 42, ал. 2 от 
ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-6-
94.Е/43/15.06.2006 г., Общински съвет - Варна прехвърля жилище, 
находящо се в гр. Варна, ул. "Петър Райчев" бл.3, вх. А, ет. 6, ап.17- 
гарсониера от фонд "Резервен" във фонд "Жилища за настаняване под наем 
на граждани с установени жилищни нужди". 

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

 4180-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 42, ал. 2 от 
ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-6-
9100/246/29.05.2006 г., Общински съвет - Варна прехвърля жилище, 
находящо се в гр. Варна, ж.к "Възраждане" бл.62, вх. 3, ет. 6, ап.64- 
двустайно от фонд "Резервен" във фонд "Жилища за настаняване под наем 
на граждани с установени жилищни нужди". 

 /за - 30, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
  4181-2. На основание чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, Общински съвет 
- Варна задължава Кмета на Община Варна да изготви и представи в 
Общински съвет - Варна в срок до 31.08.2006 г. справка за състоянието на 
общинските жилищни фондове: "Жилища за настаняване под наем на 
граждани с установени жилищни нужди", "Продажби", "Резервен" и 
"Ведомствен", както и разпределението им по административните райони 
на град Варна. 



 /за - 31, против - 0, въздържали се - 0/ 
 
  4182-2. 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-6-9302/186/12.07.06 г. и № ОС-6-
9302/187/12.07.06 г., Общински съвет - Варна променя предназначението 
на 24 броя жилища от "Жилища за настаняване под наем на граждани с 
установени жилищни нужди" в "Жилища за продажба", както следва: 
  
 1) ж.к. "Изгрев" бл. 40 вх. - ет.1 ап.7 - АОС 577/98 г. 
 2) ул. "Джеймс Баучер" бл. 4 вх. В ет.1 ап.25 - АОС 1150/99 г. 
 3) ж.к. "Дубровник" бл. 10-а вх. - ет.5 ап.41 - АОС 2201/01 г. 
 4) ул. "Карамфил" бл. 13 вх. Д ет.1 ап.14 - АОС 2865/04 г. 
 5) ул. "Мадара"№30 бл. 6 вх. - ет.10 ап.48 - АОС 2185/01 г. 
 6) ул. "Кокиче" бл. 9 вх. - ет.8 ап.35 - АОС 1039/99 г. 
 7) ж.к. "Вл.Варненчик" бл. 226 вх. 2 ет.5 ап.42 - АОС 3789/06 г. 
 8) ж.к. "Вл.Варненчик" бл. 28 вх. 1 ет.3 ап.10 - АОС 3784/06 г. 
 9) ж.к. "Възраждане" бл. 9 вх. 2 ет.2 ап.30 - АОС 3785/06 г. 
 10) ул. "Младежка" бл. 31 вх. А ет.8 ап.24 - АОС 3858/06 г. 
 11) ж.к. "Възраждане" бл. 13 вх. 1 ет.5 ап.13 - АОС 3763/06 г. 
 12) ж.к. "Възраждане" бл. 11 вх. 2 ет.3 ап.33 - АОС 3765/06 г. 
 13) ж.к. "Възраждане" бл. 9 вх. 1 ет.2 ап.5 - АОС 2779/03 г. 
 14) ж.к. "Възраждане" бл. 4 вх. 2 ет.5 ап.38 - АОС 2776/03 г. 
 15) ж.к. "Възраждане" бл. 4 вх. 2 ет.8 ап.46 - АОС 1295/99 г. 
 16) ж.к. "Възраждане" бл. 7 вх. 2 ет.1 ап.25 - АОС 1511/00 г. 
 17) ж.к. "Възраждане" бл. 6 вх. 3 ет.4 ап.56 - АОС 1514/00 г. 
 18) ж.к. "Възраждане" бл. 7 вх. 2 ет.1 ап.24 - АОС 781/97 г. 
 19) ж.к. "Младост" бл. 149 вх. 6 ет.8 ап.104 - АОС 3321/05 г. 
 20) ж.к. "Младост" бл. 106 вх. 9 ет.10 ап.49 - АОС 2454/02 г. 
 21) ул. "Д-р Басанович" бл. 11 вх. - ет.15 ап.86 - АОС 2939/04 г. 
 22) ул. "Д-р Железкова" бл. 16 вх. Ж ет.7 ап.35 - АОС 2957/04 г. 
 23) ул. "Мадара"№26 бл. 8 вх. - ет.5 ап.24 - АОС 2101/01 г. 
 24) ул. "Кирил и Методий" № 36 бл. 1а вх. Д ет.5 ап.76 - АОС 3581/06 г. 
  
  /за - 31, против - 0, въздържали се - 0/ 
 
  4183-2. 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 финансов отчет, баланс и отчет за приходи и разходи за 2005 г. 
на "Диагностично-консултативен център ІІІ" ЕООД. 

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



 4184-2. 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 Ивелина Стойкова Василева - управител на 
"Диагностично-консултативен център ІІІ" ЕООД за периода 01.01.05 г. до 
31.12.05 г. 

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

 4185-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 144, ал. 1 от 
ТЗ, Общински съвет - Варна освобождава от отговорност контрольора на 
"Диагностично-консултативен център ІІІ" ЕООД д-р Ивелина Стойкова 
Василева за периода 01.01.05 г. до 26.07.05 г. 
  /за - 32, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
  4186-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 от 
ТЗ, Общински съвет - Варна избира "АКТИВ" ООД за извършване на 
одиторски контрол на "Диагностично-консултативен център ІІІ" ЕООД за 
2006 г. 

 /за - 32, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
  4187-2. 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 финансов отчет, баланс и отчет за приходи и разходи за 2005 г. 
на "Диагностично-консултативен център ІV"- Варна - ЕООД. 

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

 4188-2. 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 Кирил Враняшки - управител на "Диагностично-
консултативен център ІV" - Варна - ЕООД за периода от 01.01.2005 до 
31.12.2005 г. 

 /за - 33, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
  4189-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 144, ал. 1 от 
ТЗ, Общински съвет - Варна освобождава от отговорност контрольора на 
"Диагностично-консултативен център ІV"- Варна - ЕООД г-н Светослав 
Калчев Калевски за периода 01.01.05 г. до 31.12.05 г. 

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

 4190-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 от 
ТЗ, Общински съвет - Варна избира проф. д-р ик.н. Калю Иванов Донев за 



извършване на одиторски контрол на "Диагностично-консултативен 
център ІV"- Варна - ЕООД* за 2006 г. 

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

 4191-2. 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 финансов отчет, баланс и отчет за приходи и разходи за 2005 г. 
на "Диагностично-консултативен център V"- Варна - ЕООД. 

 /за - 33, против - 0, въздържали се - 1/ 
  
  4192-2. 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 Галина Павлова - управител на "Диагностично-
консултативен център V" - Варна - ЕООД за периода от 01.01.2005 до 
31.12.2005 г. 
  /за - 33, против - 0, въздържали се - 2/ 
 
  4193-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 144, ал. 1 от 
ТЗ, Общински съвет - Варна освобождава от отговорност контрольора на 
*"Диагностично-консултативен център V"- Варна - ЕООД г-жа Ивелина 
Харизанова Стоянова за периода 01.01.05 г. до 31.12.05 г. 
  /за - 34, против - 0, въздържали се - 1/ 
  
  4194-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 от 
ТЗ, Общински съвет - Варна избира д.е.с. Светослав Станиславов* за 
извършване на одиторски контрол на "Диагностично-консултативен 
център V"- Варна - ЕООД за 2006 г. 

 /за - 34, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
  4195-2. Общински съвет - гр.Варна дава съгласие, на основание чл. 
21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС, по реда на чл.92 ал.5 и 
чл.97 от НРПУРОИ, да бъде допусната процедура за прекратяване на 
съсобственост чрез продажба на земя - общинска собственост, 
представляваща 447,78(четиристотин четиридесет и седем цяло и 
седемдесет и осем стотни)кв.м. идеални части от Урегулиран поземлен 
имот (УПИ) V-"за търговия,обществено обслужване и детска площадка", 
целия с площ 835,78 кв.м., при граници на целия имот: 
ул."Св.св.Константин и Елена",УПИ VІ-"за комплексно жилищно 
строителство",УПИ ІV-"за търговия и общ.обслужване",ул."Константин и 
Фружин", в кв.14, по плана на ЖК"Вл.Варненчик" І м.р. - гр.Варна, по Акт 
за общинска собственост № 3284/22.04.2005г., на съсобственика - 
"ФЕСТ"ООД-гр.Варна вписано с решение № 933/24.03.1998г. в Регистъра 



за търговски дружества под № 11 том 151 стр.51 по ф.д.№ 933/1998г., с 
адрес на управление гр.Варна ул."Братя Миладинови" 63 вх.А ет.2 ап.6, 
Дан.№ 1033105327, Булстат 103216100, представлявано от Здравко Димов 
Георгиев ЕГН ………… с постоянен адрес гр.Варна ул."Странджа" № 8 
вх.Б ет.6 ап.54. 

 Продажбата да се извърши по пазарни цени за сумата от 32630,00 
(тридесет и две хиляди шестстотин и тридесет) лева без ДДС, която е 
определена от лицензиран експерт-оценител. 

 Възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на всички 
действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 
разпоредителната сделка. 
  /за - 35, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
  4196-2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 35, ал.3 от ЗОС 
във връзка с § 4, ал. 7 от ПЗР на Закона за енергетиката и по предложение 
на Кмета на Община Варна с вх. № ОСР-4-2600/17/19.07.2006 г., 
Общински съвет - Варна дава съгласие Кметът на Община Варна да 
продаде сградата със застроена площ от 66,00 кв.м./без оборудване/ на 
"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ - ВАРНА"АД ведно с общинския 
урегулиран поземлен имот УПИ VІІІ-ТП, кв.567 по плана на 14-ти п.р. на 
гр. Варна, ул. "Гоце Делчев", целия с площ от 180 м2, предназначен за 
изграждане на трафопост съгласно действащия план за застрояване, по 
пазарни цени, определени от лицензиран оценител, на стойност 75 900 лв. 
без ДДС. 

 Описаният имот е частна общинска собственост, съгласно АОС № 
 364/13.10.1997 г. 
  Възлага на Кмета на Община Варна да изготви заповед и сключи 
 Договор с "ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ - ВАРНА"АД. 

 /за - 34, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
  4197-2. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 14, ал.2 от ЗОС 
във връзка с Глава ІV от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на 
Община Варна с вх. № РД-6-9302/65/14.07.2006 г., Общински съвет - Варна 
възлага на Кмета на Община Варна да проведе конкурс за отдаване под 
наем на следните имоти-частна общинска собственост: 

 Магазин № 1, находящ се в гр. Варна, ул. "Андрей Сахаров" № 1,26 
п.р., кв. 27, УПИ-8,9,10 "стари гробища", със застроена площ 7.86 м2, 
състоящ се от две самостоятелни помещения с отделни входове: 

 - помещение в ляво - застроена площ 4.17 м2; 
 - помещение в дясно - застроена площ 3.69 м2; 
 За имота има съставен АОС № 3290/22.04.2005 г. 
 

  Магазин № 2, находящ се в гр. Варна, ул. "Андрей Сахаров" № 1,26 



 п.р., кв. 27, УПИ-8,9,10 "стари гробища", със застроена площ 7.01 
 м2, състоящ се от две самостоятелни помещения с отделни входове: 

 - помещение в ляво - застроена площ 3.54 м2; 
 - помещение в дясно - застроена площ 3.47 м2; 

  За имота има съставен АОС № 3291/22.04.2005 г. 
 
  Магазин № 3, находящ се в гр. Варна, ул. "Андрей Сахаров" № 1,26 
 п.р., кв. 27, УПИ-8,9,10 "стари гробища", със застроена площ 7.82 
 м2, състоящ се от две самостоятелни помещения с отделни входове: 

 - помещение в ляво - застроена площ 3.91 м2; 
 - помещение в дясно - застроена площ 3.91 м2; 
 За имота има съставен АОС № 3292/22.04.2005 г. 
 

  Магазин № 4, находящ се в гр. Варна, ул. "Андрей Сахаров" № 1,26 
п.р., кв. 27, УПИ-8,9,10 "стари гробища", със застроена площ 7.82 м2, 
състоящ се от две самостоятелни помещения с отделни входове: 

 - помещение в ляво - застроена площ 3.91 м2; 
 - помещение в дясно - застроена площ 3.91 м2; 

  За имота има съставен АОС № 3293/22.04.2005 г. 
 
  Срокът за отдаване под наем на горецитираните имоти-частна 
общинска собственост да бъде 5 години, при стартови месечни наемни 
цени, определени съгласно чл. 3 от действащата "Методика за определяне 
на стартови базисни цени при обявяване на търг за отдаване под наем на 
общински нежилищни имоти", както следва: 
  Магазин № 1 със застроена площ 7.86 м2 - 53.10 лв. 
  Магазин № 2 със застроена площ 7.01 м2 - 47.36 лв. 

Магазин № 3 със застроена площ 7.82 м2 - 52.83 лв. 
  Магазин № 4 със застроена площ 7.82 м2 - 52.83 лв. 
  Възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на всички 
 действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 
 решението на Общински съвет - Варна. 

 /за - 34, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
  4198-2. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл. 40, ал. 1 от 
ЗОС във връзка с чл. 92, ал. 6 и чл. 98 от НРПУРОИ и по предложение на 
Кмета на Община - Варна с вх. № РД-6-2600/137/14.07.2006 г., Общински 
съвет - Варна допуска да бъде извършена замяна с общински имот – частна 
общинска собственост с АОС № 2976/2004 г., представляващ земеделска 
земя № 000085 в землището на село Тополи, ІV категория при неполивни 
условия, с начин на трайно ползване - пасище, мера, с размер 3,954 дка при 
граници: № 000084, № 000082, № 105037/път/ с пазарна цена 38 900 лв. без 



ДДС срещу равностойни земеделски имоти, собственост на СД "НАР-
НАРЛИЕВ И СИЕ"-Варна. 

 Община Варна да предаде на разпореждане на Общинска служба по 
земеделие и гори - към Областна дирекция "Земеделие и гори" - Варна 
придобитите земеделски имоти за обезщетяване на бивши собственици на 
поземлени имоти. 
  Възлага на Кмета на Община Варна да изготви Заповед и сключи 
Договор за замяна. 

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

 4199-2. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.36 ал.1 т.2 от 
ЗОС, по реда на чл.92 ал.5 и чл.97 от НРПУРОИ и по предложение на 
Кмета на Община - Варна с вх. № ОСР-4-9100/13/14.07.2006 г., Общински 
съвет - гр.Варна дава съгласие да бъде допусната процедура за 
прекратяване на съсобственост чрез продажба на земя - общинска 
собственост, представляваща 10,00 (десет) кв.м. идеални части от УПИ 
VІІ-722 (седем-седемстотин двадесет и две) - целия с площ 260,00 (двеста и 
шестдесет) кв.м., при граници на целия имот: ул. "Хан Кубрат", УПИ VІ-
721,725, УПИVІІІ-723, улица, в кв.47 (четиридесет и седем), по плана на 16 
(шестнадесети) подрайон на гр.Варна, по Акт за частна общинска 
собственост № 3260/28.04.2005г., при равни квоти, на съсобствениците: 
Лъчезар Христов Костадинов ЕГН ………… и Костадин Христов 
Костадинов ЕГН …………... 

 Продажбата да се извърши по пазарни цени за сумата от 892,00 
 (осемстотин деветдесет и два) лева без ДДС, която е определена от 
 лицензиран експерт-оценител. 
 Възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на всички 
 действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение 

на разпоредителната сделка. 
 /за - 32, против - 0, въздържали се - 0/ 

  
  4200-2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 от 
ЗОС, във връзка с чл.92, ал.5 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на 
Община - Варна с вх. № ОСР-4-2600/163/18.04.2006 г., Общински съвет - 
Варна дава съгласие да се ликвидира съсобствеността върху урегулиран 
поземлен имот № ХІХ - 6434, 6435, находящ се на ул. "Бреза" № 2, кв.18 по 
плана на 17-ти п.р на гр. Варна, целият с площ от 702.00 кв.м., чрез 
изкупуване дела на Община Варна от "Инвеста" ООД. 

 Идеалната част от 210.00 кв.м ид.части от имота да бъде изкупена от 
единия от съсобствениците - "Инвеста" ООД, представлявано от Здравко 
Здравков по пазарна цена в размер на 113000.00 лв. без ДДС, определена 
от лицензиран оценител. 



 За описания имот е съставен Акт за частна Общинска собственост № 
3563/14.11.2005 год. 

 Възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на всички 
действия необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 
разпоредителната сделка. 

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

 4201-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 2 от 
ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-6-
9302/64/14.07.2006 г., Общински съвет - Варна обявява за публична 
общинска собственост следните имоти - частна общинска собственост: 
  
 1) ж.к "Младост" до бл. 104 - ОДЗ № 15 "Алена звездичка", актувана с 
АОС № 185/16.06.1997 г. 
  
 2) м. "Салтанат" № 81 - ЛОГОПЕДИЧНА ДЕТСКА ГРАДИНА № 20,кв.38, 
пл. № 1158, актувана с АОС № 599/25.01.1999 г. 
  
 3) ул. "Шейново" № 18 - ЦДГ № 4 "Теменужка", 8 п.р., кв.6, пл.№16, 
актувана с АОС №1778/27.04.00 г. 
  
 4) ул. "Княз Дондуков"* № 31 "ДОНДУКОВ" към ЦДГ № 16 "А.С. 
Пушкин", 8 п.р., кв.57 УПИ VІІ - 6, актуван с АОС № 2050/23.04.2001 г. 
  
 5) ул. "Кишинев" № 11 ФИЛИАЛ към ЦДГ № 17, 27 п.р. кв.24, пл.312, 
актуван с АОС № 2528/27.12.2002 г. 
  
 6) с. "Константиново" - ОУ "КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" И "ДЕТСКА 
ГРАДИНА", кв.57, УПИ ІІ, актувани с АОС № 2849/29.01.2004 г. 
  

 Във връзка с чл.60, ал. 1 от ЗОС задължава Кмета на Община Варна, 
 след вземане на настоящото решение, да изготви актове за публична 
 общинска собственост за съответните имоти. 

 /за - 34, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
 
  4202-2. На основание § 17, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.37, ал.4, т. 4 
от ЗОС и чл.100, ал.1 точка 4, ал.2 и ал.3 от НРПУРОИ и по предложение 
на Кмета на Община Варна с вх. № РД-4-94.М/192/14.07.2006 г., Общински 
съвет - Варна дава съгласие да бъде учредено възмездно право на строеж за 
съществуваща едноетажна сграда-търговски обект № 13 (тринадесет), със 
застроена площ 7,50 (седем цяло и петдесет стотни) кв.м., представляващо 
0,49% (нула цяло и четиридесет и девет стотни процента) идеални части от 



правото на строеж върху общинска земя - Урегулиран поземлен имот І-
битов комбинат и търговия (едно) - целия с площ 4251,00 кв.м. (четири 
хиляди двеста петдесет и един) кв.м., в кв.12 (дванадесет) по плана на ЖК 
"Вл.Варненчик" І (първи) микрорайон - гр.Варна, на Мариана Петрова 
Панайотова ЕГН…………., по АОС №2636/29.07.03г. 

 Правото на строеж да се прехвърли по пазарни цени, за сумата от 
1100,00 (хиляда и сто) лева без ДДС, която е определена от лицензиран 
експерт-оценител. 

 Възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на всички 
действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 
разпоредителната сделка. 

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

  4203-2. На основание § 17, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.37, ал.4 т. 4 
от ЗОС и чл.100, ал.1, т. 4, ал.2 и ал.3 от НРПУРОИ и по предложение на 
Кмета на Община Варна с вх. № РД-4-94.К/107/14.07.2006 г., Общински 
съвет - гр. Варна дава съгласие да бъде учредено възмездно право на 
строеж за съществуваща едноетажна сграда - търговски обект № 7 (седем), 
със застроена площ 15,00 (петнадесет) кв.м., представляващо 0,98% (нула 
цяло деветдесет и осем стотни процента) идеални части от правото на 
строеж върху общинска земя - Урегулиран поземлен имот І-битов 
комбинат и търговия (едно) - целия с площ 4251,00 (четири хиляди двеста 
петдесет и един) кв.м., в кв.12 (дванадесет) по плана на ЖК 
"Вл.Варненчик" І (първи) микрорайон - гр. Варна, на Кремена Колева 
Матева ЕГН…………, по АОС № 2636/29.07.2003 г. 

 Правото на строеж да се прехвърли по пазарни цени, за сумата от 
2200,00 (две хиляди и двеста) лева без ДДС, която е определена от 
лицензиран експерт-оценител. 

 Възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на всички 
действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 
разпоредителната сделка. 

 /за - 35, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
  4204-2. На основание чл.62, ал.2 от АПК, Общински съвет - Варна 
допуска поправка на явна фактическа грешка в свое решение № 3752-6, 
взето с Протокол № 42 от заседание проведено на 09.06.2006 г., като в 
текста на решението вместо "Красимира Владимирова Христова" да се 
чете "Веселина Маринова Чонова". 

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

 4205-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 9 от ЗМСМА и чл. 262, ТЗ 
и във връзка с докладна записка вх. Рег. № ОС-6-9903(49)/26.07.2006 г. от 
д-р Слава Даковска - управител на "Стоматологичен център 1 - Варна" 



ЕООД, Общински съвет - Варна изменя досегашния текст на точка 5 и 
точка 6 от свое решение № 3871-7(43)/12.07.2006 г. и вместо това приема 
следното: 

 - т. 5 от горепосоченото решение придобива следния вид: "Определя 
съотношение на замяна дяловете към датата на договора за преобразуване 
при спазване размера на капитала на приемащото дружество 
"Стоматологичен център 1 - Варна" ЕООД, с едноличен собственик на 
капитала Община Варна"; 

 - т. 6 от горепосоченото решение придобива следния вид: "На 
основание чл. 262у ТЗ и предвид обстоятелството, че чистата стойност на 
имуществото на преобразуващото се дружество е отрицателна величина, 
определя капитала на дружеството да бъде в размер, равен на размера на 
капитала на приемащото дружество "Стоматологичен център 1 - Варна" 
ЕООД - 628 900 лева, разпределен в 62 890 дружествени дяла, всеки с 
номинална стойност от 10 лв., внесен изцяло като апортна вноска от 
едноличния собственик на капитала на дружеството Община Варна по 
балансова стойност на всички дълготрайни материални активи, съгласно 
чл. 38, ал. 2 ЗЛЗ. 

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

 4206-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 
35, ал. 1 от ЗОС и чл. 63 и сл.от НРПУРОИ, Общински съвет - Варна дава 
съгласие за продажба чрез конкурс по ред и условия, определени и приети 
от Общински съвет - Варна на имот - частна общинска собственост, 
находящ се на ул. "Кап. Райчо", представляващ урегулиран поземлен имот 
УПИ ІІІ-"общ. обслужване" с площ 2 915 /две хиляди деветстотин и 
петнадесет/ кв.м, кв. 13, 15 м.р. на гр. Варна, описан в АЧОС № 
3336/11.04.2005 г., при граници на имота: ул. "Кап. Райчо", ул. "Бяла 
мечка", ул. "Свобода", УПИ І-"общ. обслужване". 

 Пазарната оценка на горепосочения имот, определена от лицензиран 
оценител съгласно Договор Д-6-9200(905)/24.07.2006 г. възлизаща на 885 
000 (осемстотин осемдесет и пет хиляди) лева, да бъде първоначална цена 
при провеждането на конкурса. 

 /за - 28, против - 2, въздържали се - 5/ 
  

 
 
 
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  

№ 44 
от заседание, проведено на 02.08.2006 г. 

по точка трета от дневния ред 
 
  ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
"Финанси и бюджет" относно: 

 - приемане на средни месечни брутни заплати и ФРЗ по функции и 
дейности на основание ПМС № 168 от 7 юли 2006 г., за заплатите в 
бюджетните организации и дейности и получени писма от Министерство 
на финансите; 

 - изпълнението на Приходната част на Бюджет 2006 г. и уреждане на 
финансови взаимоотношения между "Пазари" ЕООД и Община Варна; 

 - изпълнение на Приходната част на Бюджет 2006 г.: 
 1) Внасяне на 50 на 100 от получения наем от еднолични търговски 
дружества с общинско имущество. 
 2) Внасяне на 50 на 100 от получения наем от дружества с Общинско 
участие в капитала. 
 3) Прилагане от общинските лечебни заведения - еднолични търговски 
дружества на чл.105, ал.2 от Закона за лечебните заведения. 
 4) Внасяне на вноските по т. 1 и т. 2. 
 5) Внасяне на невнесените суми до момента. 
 - опрощаване на държавни вземания; 
 - освобождаване от такса "Битови отпадъци"; 
 - определяне на основни месечни заплати на Кмет на Община Варна, 
Председател на ОбС, кметове на райони и кметства с населени места. 

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

  
  Общ брой присъстващи общински съветници - 30 
  
  Общински съвет - Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 
  
  4207-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и ПМС № 
8/20.01.2006г., ПМС № 168/07.07.2006г., писма на Министерството на 
финансите №№ ФО-22/26.05.06 г., ФО-24/20.06.06г., ФО-25/20.06.06г., ФО 
-26/21.06.06 г., ФО -27/21.06.06 г., и по предложението на Кмета на 
Община Варна с вх. № ОС-6-9302/190/20.07.2006 г., Общински съвет - 
Варна одобрява численост на персонала, средни месечни брутни работни 



заплати и ФРЗ по функции и дейности от 01.01.2006 г. и 01.07.2006 г., 
съгласно приложение. 
  /за - 28, против - 2, въздържали се - 0/ 
  

 4208-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА и Приложение № 
5 към чл.1, ал.1, т. 5 от ПМС №168/07.07.2006 г. и по предложение на 
Кмета на Община Варна с вх. № РД-6-9302/72/28.07.2006г., Общински 
съвет - Варна дава съгласие за определяне на основни месечни заплати на 
Кмета на Община Варна, Председателя на Общински съвет - Варна, 
кметовете на райони и кметства на територията на Община Варна, както 
следва: 
  
№ ОСНОВНИ МЕСЕЧНИ  

ЗАПЛАТИ 
На 
Председател на Общински съвет, 
Кмет на Община Варна и 
кметове на райони и  
кметства 

Шифър по 
НКП 

Основни  
месечни  
заплати  
съгласно 
ПМС №137 
04.07.2005 г. 
в сила от 
01.07.2005г. 

Основни  
месечни  
заплати  
съгласно 
ПМС №168 
07.07.2006г. 
в сила от 
01.07.2006г 

а б 1 2 3 
1. Председател на Общински съвет 1131 1191 1262 
2. Кмет на Община Варна 1131 1191 1262 
3. Кмет на район “Одесос” 1131 970 1028 
4. Кмет на район “Приморски” 1131 970 1028 
5. Кмет на район “Младост” 1131 970 1028 
6. Кмет на район “Вл. Варненчик” 1131 733 742 
7. Кмет на район “Аспарухово” 1131 733 742 
8. Кмет на кметство “Звездица” 1131 485 514 
9. Кмет на кметство”Каменар” 1131 485 514 
10. Кмет на кметство”Тополи” 1131 569 603 
11. Кмет на кметство”Казашко” 1131 365 387 
12. Кмет на кметство”Константиново” 1131 485 514 

 
 ЗАБЕЛЕЖКА: Основните заплати на кметовете на райони и 

кметства са формирани в зависимост от броя на населението на съответния 
район или населено място, съгласно Приложение № 5 на ПМС 
168/07.07.2006 г. 
   /за - 30, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
 
 
 
 



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

 4209-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с 
изпълнението на Приходната част на Бюджет 2006г. и уреждане на 
финансови взаимоотношения между "Пазари" ЕООД и Община Варна и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ФСД-3-9100/5/07.06.06 г. 
Общински съвет - Варна реши: 
   Фирма "Пазари" ЕООД да покрие задълженията си към Община 
Варна за периода 01.03.2002 г.- 20.09.2003 г.в размер на главницата 140 
931 лв. в срок до 31.08.2006 г. 

 /за - 1, против - 5, въздържали се - 20/ 
  Решението не се приема. 
  
 

 4210-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.7, ал.1, т. 4 от 
Закона за общинския бюджет /ЗОБ/ във връзка с изпълнението на 
Приходната част на Бюджет 2006 г. и по предложение на Кмета на Община 
Варна с вх. РД-6-9302/63/14.07.2006 г., Общински съвет - Варна реши: 

 1. Едноличните търговски дружества с общинско имущество, отдали 
под наем предоставените им застроени или незастроени недвижими имоти, 
внасят на 50 на 100 от получения наем в общинския бюджет. 

 2. За имоти, отдадени под наем от дружества с общинско участие в 
капитала, в общинския бюджет се внасят 50 на 100 от наема, съответстващ 
на общинското участие в капитала на дружеството. 

 3. Общинските лечебни заведения - еднолични търговски дружества, 
прилагат чл.105, ал.2 от Закона за лечебните заведения, според който 
постъпленията от наеми остават изцяло в заведението и могат да се 
използват само за финансиране на лечебна дейност и за инвестиции, пряко 
свързани с предмета на дейност. 

 4. Вноските по т. 1 и т. 2 се правят в 10-дневен срок от всяко 
получаване на суми по наемния договор. 

 5. Дължимите суми за 2006 г.,по т. 1 и т.2, които не са внесени до 
момента се внасят в приход на бюджета в едномесечен срок от приемане 
на настоящото решение 

 /за - 26, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
  4211-3. На основание чл. 21, ал. 1, т.6 и т. 8 от ЗМСМА, във връзка с 
докладна записка с вх. №ОС-6-9302/10/18.07.2006 г. с оглед преместване 
на две детски групи от ЦДГ №42 "Мир" в помещенията на апартамент, 
находящ се на ул. "Никола Михайловски" 1А и необходимостта от 
преустройство на същия, Общински съвет - Варна дава съгласие да бъде 
извършен ремонт на стойност до 15 000 лв. на посочения апартамент, като 
средствата бъдат осигурени от бюджета на Община Варна за 2006 г. 



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

 4212-3. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с молба 
вх. № 94-00-1672/17.04.2006 г. и писмо вх. № ОС-6-9910/16/19.07.2006 г. от 
Администрацията на Президента на Република България, Общински съвет 
- Варна предлага на Президента на Република България да опрости 
задължението на ВАЛЕНТИН ЮЛИЕВ ГОСПОДИНОВ от гр. Варна, ж.к. 
"Младост" бл. 107, вх. 2А, ет. 6, ап. 12. 

 /за - 28, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
  4213-3. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с молба 
вх. № 94-00-1704/17.04.2006 г. и писмо вх. № ОС-6-9910/15/19.07.2006 г. от 
Администрацията на Президентството на Република България, Общински 
съвет - Варна предлага на Президента на Република България да опрости 
задължението на ДИМИТЪР ГОСПОДИНОВ ГЕОРГИЕВ от гр. Варна, ул. 
"Радост" бл. 2,вх. В, ет. 1, ап. 4. 
  /за - 28, против - 0, въздържали се - 0/ 
  

 4214-3. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с молба 
вх. № 94-01/331/20.03.2006 г. и писмо вх. № ОС-6-9910/14/24.07.2006 г. от 
Администрацията на Президентството на Република България, Общински 
съвет - Варна предлага на Президента на Република България да опрости 
задължението на МИРОСЛАВ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ от гр. Варна, ул. 
"Македония" № 61,вх. Б, ет. 3, ап. 5. 

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

 4215-3. На основание чл. 8, ал. 1 от Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Варна и във връзка с молба с вх. № ОС-6-9100/42/23.03.2006 г., 
Общински съвет - Варна не освобождава Спасимил Петров Стоев и 
Николай Събев Николов от заплащане на дължимата такса за битови 
отпадъци за 2006 г. за имот, находящ се в гр. Варна, ул. "Васил 
Петлешков" № 18, вх. Б, ет. 4, ап. 15. 

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

 4216-3. На основание чл. 8, ал. 1 от Наредбата за определянето и 
 администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Варна и във връзка с молба с вх. № ОС-6-94.М./20/20.07.2006 г., 
Общински съвет - Варна не освобождава МАРИЯ ТАШЕВА ФИЛИПОВА, 
РУЖИНА ХРИСТОВА КУМАНОВА ИБОРИСЛАВ ХРИСТОВ  
ФИЛИПОВ от заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 2006 



г. за имот, находящ се в гр. Варна, бул. "Чаталджа" № 35, вх. Б, ет. 5, ап. 
42. 

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

 4217-3. На основание чл. 8, ал. 1 от Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Варна и във връзка с молба с вх. № ОС-6-94. В./6/06.03.2006 г., 
Общински съвет - Варна не освобождава ВЕСКО ИВАНОВ МАРИНОВ от 
заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 2006 г. за 
имот,находящ се в гр. Варна, ул. "Братя Миладинови" № 100, вх. А, ет. 3, 
ап.11. 

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

 4218-3. На основание чл. 8, ал. 1 от Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Варна и във връзка с молба с вх. № ОС-6-94. В./6/06.03.2006 г., 
Общински съвет - Варна не освобождава АТАНАСКА ИВАНОВА 
МАРИНОВА от заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 2006 
г. за имот, находящ се в гр. Варна, ул. "Братя Миладинови" № 100, вх. А, 
ет. 3, ап.11. 

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

№ 44 
от заседание, проведено на 02.08.2006 г. 

по точка четвърта от дневния ред 
 

 ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
"Социални дейности и жилищна политика" относно: 

 - отпускане и неотпускане на финансови помощи по молби на 
граждани за задоволяване на социални и битови нужди; 

 - създаване на "Дневен център за деца и младежи с умствени 
увреждания; 

 - задължаване на Кмета да предостави справка за наличните сгради в 
гр.Варна, където могат да се разкрият социални услуги; 
  - задължаване на Кмета да предостави справка за състоянието на 
общинските жилищни фондове: "Жилища и настаняване под наем на 
граждани с установени жилищни нужди", "Продажби“, "Резервен" и 
"Ведомствен"; 

 - задължаване на Кмета да изготви стратегия за развитие на 
социалните услуги на територията на Община Варна; 

 - даване на принципно съгласие за учредяване на безвъзмездно 
право на ползване на част от имот /бивше детско поликлинично отделени - 
партерен етаж/, описан с нотариален акт № 1801 от 16.02.2000 г., включен 
в капитала на ДКЦ II "Св.Иван Рилски" ЕООД за срок от 5 години на 
Агенция за социално развитие "Вижън"; 

 - промяна и допълване на решение № 2726-6(34)/16.11.2005 г. 
 * създаване на Дневен център за работа с деца на улицата; 
 * създаване на Дом за временно настаняване на безпризорни деца; 
 - отмяна на решение № 2539-11(33)/19, 26.10.2005 г. 

Докл.: Г. ГОСПОДИНОВА - Председател ПК 
"Социални дейности и жилищна политика" 

  
  Общ брой присъстващи общински съветници - 31 
  
  Общински съвет - Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 
  

 4219-4. На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.17, ал.1, т.7 от 
ЗМСМА, чл.18, ал.1 от Закона за социално подпомагане, чл.36а, ал.2, т.1 от 
Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане и по 
предложение на Кмета на Община Варна вх. № РД-6-1500(24)/24.07.2006 



г., Общински съвет - Варна дава съгласие за създаване на "Дневен център 
за деца и младежи с увреждания" като социална услуга в общността - 
делегирана държавна дейност, с капацитет 30 души, численост на 
персонала 12 щатни бройки, средства за работна заплата за 6 месеца 24 804 
лв., стандарт за издръжка на едно лице 1035.70 лв. Дата на откриване 1 
юли 2007 г. 

 /за - 27, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
  4220-4. На основание чл.44, ал.1, т.7 във връзка с чл.17, ал.1, т.7 от 
ЗМСМА, Общински съвет - Варна задължава Кмета на Община Варна в 
срок до 15.09.2006 г. да предостави справка за наличните сгради в 
гр.Варна, в които могат да се разкрият социални услуги в общността. 

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

 4221-4. На основание чл.44, ал.1, т.7 от ЗМСМА, Общински съвет - 
 Варна задължава Кмета на Община Варна в срок до 15.09.2006 г. да 
изработи стратегия за развитие на социалните услуги на територията на 
Община Варна. 

 /за - 27, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
  4222-4. На основание чл.44, ал.1, т.7 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна задължава Кмета на Община Варна да изготви и представи на 
Общински съвет - Варна в срок до 31.08.2006 г. справка за състоянието на 
общинските жилищни фондове: "Жилища за настаняване под наем на 
граждани с установени жилищни нужди", "Продажби", "Резервен" и 
"Ведомствен", както и разпределението им по административните райони 
на град Варна. 

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

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

 4223-4. На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с писмо от 
Кмета на Община Варна с вх.№ ОС-6-9302/183/24.07.2006 г. и писмо с 
вх.№ ОС-6-2600/72/26.07.2006 г. от управителя на "ДКЦ Св.Иван Рилски - 
Аспарухово - Варна" ЕООД, Общинския съвет - Варна отменя свое 
решение № 2539-11/33/19,26.10.2005 г., с което се дава принципно 
съгласие за предприемане на действия по регистриране на лечебно 
заведение - хоспис с едноличен собственик на капитала "ДКЦ Св.Иван 
Рилски - Аспарухово - Варна" ЕООД, като мотивите за това са следните: 
   Социалните потребности в Община Варна от социална услуга – 
хоспис непрекъснато нарастват, а след направените проучвания е 
установено, че разкриването на хоспис в "ДКЦ Св.Иван Рилски - 



Аспарухово - Варна" ЕООД не е икономически оправдано и е 
неизпълнимо. Липсват финансови средства за ремонт на помещенията в 
"ДКЦ Св.Иван Рилски - Аспарухово - Варна" ЕООД, НЗОК не заплаща 
извършването на хосписна дейност, а в бюджета на Община варна няма 
одобрена методика за финансиране на хоспис. Отделно от това, 
създаването на хоспис на територията на Община Варна към настоящия 
момент може да бъде реализирано по нов проект - "Създаване и 
функциониране на услугата "Напълно функциониращ хоспис с 
финансиране по грантова схема по програма ФАР - МТСП, бюджетна 
линия бюджетна линия BG 2004/016-711.01.02. 
  /за - 9, против - 0, въздържали се - 18/ 
  Решението не се приема. 
  

 4224-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет 
-Варна дава съгласие да бъде учредено безвъзмездно право на ползване 
върху подходящ имот или част от имот общинска собственост или 
собственост на търговско дружество с общинско имущество, в полза на 
дружество, сдружение с обществено полезна дейност или друга 
организация, осъществяваща дейност, свързана с осигуряване на социални 
и медицински услуги за възрастни хора или хора с увреждания, която бъде 
одобрена да реализира проект "Създаване и функциониране на услугата 
"Напълно функциониращ хоспис" по програма ФАР-МТСП. 
   Срокът за учредяване безвъзмездното право на ползване да бъде 5 
/пет/ години. 
   Правото на ползване да се учреди с оглед задоволяване на 
неотложни социални нужди на територията на Община Варна и 
възможността за финансиране на проект "Създаване и функциониране на 
услугата "Напълно функциониращ хоспис", съобразно изискванията на 
програма ФАР-МТСП, по грантова схема на програмата, бюджетна линия 
BG 2004/016-711.01.02. 
   /за - 28, против - 0, въздържали се - 3/ 
  
  4225-4. На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.17, ал.1, т.7 от 
ЗМСМА, чл.18, ал.1 от Закона за социално подпомагане, чл.36а, ал.2, т.1 от 
Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-6-
9300/32/27.07.2006г., Общински съвет - Варна променя и допълва свое 
решение № 2726-6 от Протокол № 34/16.11.2005 г. за създаване на "Център 
за временно настаняване" на безпризорни деца като социална услуга - 
делегирана държавна дейност, с капацитет 35 души, численост на 
персонала 21 щатни бройки, средства за работна заплата 68 100 лв., 
стандарт за издръжка на едно лице 520 лв., както следва: 
  



 1. Общински съвет - Варна дава съгласие за създаване на: 
   - "Дневен център" за работа с деца на улицата като социална услуга 

 - делегирана държавна дейност - с капацитет 20 души, численост на 
персонала 8 щатни бройки, средства за работна заплата 8 833 лв., стандарт 
за издръжка на едно лице 1035,70 лв. Дата на откриване 1 септември 2006 
г.; 

 - "Дом за временно настаняване" на безпризорни деца като социална 
 услуга - делегирана държавна дейност - с капацитет 15 души, численост на 
персонала 9 щатни бройки, средства за работна заплата 9 937 лв., стандарт 
за издръжка на едно лице 550,16 лв. Дата на откриване 1 септември 2006 г.; 

 2. Възлага на Кмета на Община Варна да предприеме необходимите 
действия пред Агенцията за социално подпомагане за разкриване на 
социалните услуги като държавни делегирани дейности. 

 3. Възлага на Кмета на Община Варна да сключи договор с външния 
доставчик, избран да управлява и предоставя услугата "Център за 
временно настаняване на безпризорни деца", за управление и предоставяне 
на услугите "Дом за временно настаняване" на безпризорни деца и "Дневен 
център" за работа с деца на улицата до провеждането на конкурса. 

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

 4226-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх.№ РД-6-94.С/180/19.05.2006 г. и на база социален 
статус (лицето е самотна майка с 3 малолетни деца; най-малкото е с 91% 
трайно намалена работоспособност; доходът се формира единствено от 
социални помощи; има неизплатени задължения към 
Електроразпределение и ВиК), Общински съвет - Варна дава съгласие да 
бъде отпусната еднократна помощ в размер на 300 лв. на СЕВДА СЪБЕВА 
ФИЛИПОВА - ЕГН ……………., гр.Варна, жк "Вл.Варненчик" бл.32, вх.2, 
ап.66 - за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности. 

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

 4227-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх.№ СДЖ-6-94.Й/5/07.06.2006 г.и на база социален 
статус (лицето е несемейно; обитава едностайно жилище; доходът се 
формира единствено от пенсия; лицето е лишено от право на социално 
подпомагане за една година, тъй като има реализирана сделка с недвижими 
имоти), Общински съвет - Варна дава съгласие да бъде отпусната 
еднократна помощ в размер на 100 лв. на ЙОРДАНА НОЕВА ПАНЕВА - 
ЕГН …………., гр.Варна, ул."Петър Райчев" бл.1, вх.А, ап.8- за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности. 

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



  4228-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх.№ СДЖ-6-94.В/14/16.16.2006 г. и на база социален 
статус (лицето е самотна майка с 3 непълнолетни деца; безработна, с 
регистрация в Бюрото по труда; доходите й се формират единствено от 
социални помощи; обитават тристайно общинско жилище в лошо 
техническо състояние), Общински съвет - Варна дава съгласие да бъде 
отпусната еднократна помощ в размер на 200 лв. на ВАЛЕНТИНА 
РУСКОВА ДИМИТРОВА - ЕГН …………, гр.Варна, ул."Мак" № 3- за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности. 

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

 4229-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх.№ РД-6-94.Й/45/19.06.2006 г. и на база социален статус 
(лицето е семейно, с две непълнолетни деца; едното с 96% ТНР с чужда 
помощ, а другото - с 88% трайно намалена работоспособност с чужда 
помощ; двамата съпрузи също са с трайно намалена работоспособност 
съответно Йорданка Христова със 72% и съпругът й Марин Христов - със 
75%; доходът на семейството се формира от пенсиите по болест и от 
социални помощи), Общински съвет - Варна дава съгласие да бъде 
отпусната еднократна помощ в размер на 400 лв. на ЙОРДАНКА 
СТЕФАНОВА ХРИСТОВА - ЕГН …………, гр.Варна, жк "Възраждане" 
бл.45, вх.2, ап.34- за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности. 

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

  4230-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх.№ РД-6-94.И/99/29.05.2006 г.и на база социален статус 
(лицето е несемейно, с 95% трайно намалена работоспособност с чужда 
помощ; доходът му се формира от пенсии и месечни добавки за социална 
интеграция; обитава едностайно общинско жилище в лошо техническо 
състояние), Общински съвет - Варна дава съгласие да бъде отпусната 
еднократна помощ в размер на 200 лв. на ИВАЙЛО ВИКТОРОВ ВЪЛЧЕВ 
- ЕГН …………, гр.Варна, жк "Вл.Варненчик" бл.36, вх.1, ап.4- за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности. 
  /за - 28, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
  4231-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх.№ РД-6-94.А/103/31.05.2006 г. и на база социален 
статус (лицето е самотна майка с 3 малолетни деца; месечният доход се 
формира единствено от социални помощи; семейството обитава 
едностайно жилище при лоши санитарно-хигиенни условия; има 
неизплатени задължения към Енергоснабдяване), Общински съвет - Варна 



дава съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 300 лв. на 
АЛБЕНА НИКОЛОВА РАФАИЛОВА - ЕГН …………, гр.Варна, ул. 
"Светослав Минков" № 44- за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности. 

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

 4232-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх.№ РД-6-94.Т/53/07.06.2006 г. и на база социален статус 
(лицето е самотна майка с две малолетни деца; доходът се формира 
единствено от социални помощи; съжителства с майка си, която има още 
едно пълнолетно и две непълнолетни деца), Общински съвет - Варна дава 
съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 200 лв. на 
ТЕМЕНУЖКА СТАЙКОВА ВАСИЛЕВА - ЕГН ………., гр.Варна, ул. 
"Гургулят" № 13- за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности. 
  /за - 28, против - 0, въздържали се - 0/ 
 

 4233-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх.№ РД-6-94.П/94/14.06.2006 г. и на база социален статус 
(лицето е вдовица; няма деца; доходът се формира единствено от пенсия; 
на 31.05.2006 г. вследствие на мозъчен кръвоизлив е починал съпругът й, 
който е бил с 80% трайно намалена работоспособност), Общински съвет - 
Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 200 
лв. на ПЕТРАНКА НИКОЛОВА ВАСИЛЕВА - ЕГН ……….., гр.Варна, жк 
"Вл.Варненчик" бл.227, вх.4, ап.138- за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности. 
  /за - 28, против - 0, въздържали се - 0/ 
  

 4234-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх.№ СДЖ-6-94.Г/7/14.06.2006 г. и на база социален 
статус (лицето е разведено, с едно непълнолетно дете, което е с 87% 
трайно намалена работоспособност, посещаващо ДДДМУИ "Св.Йоан 
Златоуст"-Варна; на 31.05.2006 г. е починал бившият съпруг, но поради 
липса на други роднини, погребението е извършено от г-жа Парушева), 
Общински съвет - Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна 
помощ в размер на 200 лв. на ГАЛИНА ХРИСТОВА ПАРУШЕВА - ЕГН 
……….., гр.Варна, жк "Вл.Варненчик" бл.301, вх.4, ап.111- за задоволяване 
на основни жизнени и комунално-битови потребности. 

 /за - 28, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
  4235-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх.№ РД-6-94.Н/79/30.05.2006 г. и на база социален статус 



(лицето е семейно, с 60% трайно намалена работоспособност; съпругът е 
безработен; съжителстват с пълнолетната си дъщеря, която е самотна 
майка с 3 непълнолетни деца; обитават две стаи при лоши хигиенно-
битови условия и липса на санитарен възел), Общински съвет - Варна дава 
съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 100 лв. на 
НАТАЛИЯ РАЙКОВА ДАМЯНОВА - ЕГН ……….., гр.Варна, ул. "Боян 
Илиев" № 9,- за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности. 

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

 4236-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх.№ РД-6-94.Д/150/31.05.2006 г. и на база социален 
статус (лицето е семейно, с две малолетни деца; доходът се формира от 
социални помощи; семейството обитава една стая при лоши хигиенно 
битови условия; имат неизплатени задължения към Енергоснабдяване и 
ВиК), Общински съвет - Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна 
помощ в размер на 200 лв. на ДОНКА ГЕОРГИЕВА ЖИВКОВА - ЕГН 
………., гр.Варна, ул. "Станислав Доспевски" № 9 - за задоволяване на 
основни жизнени и комунално-битови потребности. 

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

 4237-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх.№ РД-6-94.П/87/30.05.2006 г. и на база социален статус 
(лицето е несемейно, безработно; препитава се с клошарство; няма жилище 
и средства за закупуване на храна; не получава социални помощи, тъй като 
отскоро полага подписи в Бюрото по труда), Общински съвет - Варна дава 
съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 200 лв. на 
ПАРУШ СИМЕОНОВ ПАРУШЕВ - ЕГН …………, гр.Варна, ул. "Д-р 
Селименски" № 105- за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности. 

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

 4238-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх.№ СДЖ-6-94.Г/5/15.05.2006 г. и на база социален 
статус (лицето е пенсионер; доходът се формира единствено от пенсия; 
живее на свободен наем; през последните месеци е претърпяла множество 
операции; чака освидетелстване от ТЕЛК), Общински съвет - Варна дава 
съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 200 лв. на 
ГИНА ПАНАЙОТОВА КОЛЕВА - ЕГН …………., гр.Варна, ул. "Цар 
Освободител" № 23, вх.Б, ет.4- за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности. 

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



  4239-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх.№ РД-6-94.Н/78/30.05.2006 г.и на база социален статус 
(лицето е самотна майка с 3 малолетни деца; съжителства с родителите си; 
бащата е безработен, а майката - пенсионер с 68% ТНР; семейството 
обитават две стаи при лоши хигиенно-битови условия и липса са санитарен 
възел; доходът се формира от социални помощи), Общински съвет - Варна 
дава съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 300 лв. на 
НАЙДА РУМЕНОВА АТАНАСОВА - ЕГН …………., гр.Варна, ул. "Боян 
Илиев" № 9 - за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности. 
  /за - 28, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
  4240-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх.№ ОС-6-94.А/18/02.05.2006 г. и на база социален 
статус (лицето е разведено, съжителства със сина си, който е безработен 
(преди 2 г. е претърпял злополука с газова бутилка и е изгорил лицето си); 
пенсията на лицето е единственият доход на домакинството; ползва 
услугите на Домашен социален патронаж; оперирана е от мозъчен тумор, 
вследствие на което губи зрението си и към настоящия момент е с 90% 
трайно намалена работоспособност с чужда помощ), Общински съвет - 
Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 300* 
лв. на АНКА ДРАГНЕВА ИЛИЕВА - ЕГН ………….., гр.Варна, ул. 
"Доброволци" бл.21, ет.7, ап.116 - за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности. 

 /за - 28, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
  4241-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх.№ РД-6-94.И/82/05.05.2006 г. и на база социален статус 
(лицето е семейно; доходът се формира единствено от пенсиите на двамата 
съпрузи; съжителстват със сина си, който е с 86% трайно намалена 
работоспособност; г-н Парушев има множество заболявания, консултиран 
е за явяване пред ТЕЛК), Общински съвет - Варна дава съгласие да бъде 
отпусната еднократна помощ в размер на 200 лв. на ИВАН ПАРУШЕВ 
ПАРУШЕВ - ЕГН …………, гр.Варна, ул. "Братя Миладинови" бл.80, ет.2, 
ап.4 - за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности. 

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

  4242-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх.№ ОС-6-94.Н/10/19.04.2006 г. и на база социален 
статус (лицето е семейно, с едно непълнолетно дете; живеят във 
фактическа раздяла със съпруга си, който е със 100% трайно намалена 



работоспособност; г-жа Ибрям е безработна, с регистрация в Бюрото по 
труда; обитава едностайно жилище при лоши санитарно-битови условия; 
доходът се формира единствено от социални помощи), Общински съвет - 
Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер на  200 
лв. на НАЗИК КАДИР ИБРЯМ - ЕГН ……….., гр.Варна, ул. "Найчо 
Цанов" № 81- за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности. 

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

 4243-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх.№ СДЖ-6-1000/83/26.06.2006 г. и на база социален 
статус (лицето е вдовица и доходът и се формира само от пенсията, която е 
недостатъчна за закупуването на лекарства, които не се реимбурсират от 
здравната каса, както и за други текущи нужди), Общински съвет - Варна 
дава съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 500 лв. на 
ДИМКА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА ЕГН …………. гр.Варна, ж.к."Вл. 
Варненчик" № 406, вх.13, ет.6, ап.44 - за задоволяване на основни жизнени 
и комунално-битови потребности. 

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

 4244-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх.№ ОС-6-94.И/16/13.07.2006 г. и на база социален 
статус (лицето е вдовица и доходът и се формира само от пенсията, която е 
недостатъчна за закупуването на лекарства, които не се реимбурсират от 
здравната каса, както и за други текущи нужди), Общински съвет - Варна 
дава съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 500 лв. на 
ИРИНКА ГЕОРГИЕВА НЕДЕВА, ЕГН …………. гр.Варна, ж.к."Вл. 
Варненчик" бл.11, вх.11, ап.25 - за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности. 

 /за - 29, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
  4245-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА и на 
база социален статус, Общински съвет - Варна взема решение да не 
отпуска финансова помощ на следните лица: 
  
 1) МИХАИЛ ЗАФИРОВ ХРИСТОВ - ЕГН ……….., гр.Варна, ул. 
«Младост» № 5, молба вх.№ СДЖ-6-94.М/16/30.05.2006 г. - лицето е 
вдовец; съжителства със семейството на единия от синовете си; има още 3 
деца, които работят; лицето е без регистрация в Бюрото по труда, но 
доходите му се формират от трудова заетост - ОТКАЗ, тъй като няма 
инцидентно възникнало събитие и не отговаря на чл.16, ал.1 от ППЗСП 
(еднократна парична помощ се отпуска за задоволяване на инцидентно 



възникнали здравни, образователни, комунално-битови и др. 
жизненоважни потребности на лицата и семействата); 

 /за - 29, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
 2) ВЕЛИКО ДИМОВ МАНОЛОВ - ЕГН …………, гр.Варна, местност 
"Евксиноград", ул.13 № 36А, молба вх.№ СДЖ-6-9100/25/08.05.2006 г. - 
ОТКАЗ, поради непредоставяне на възможност за извършване на социална 
анкета от страна на лицето не може да бъде установен социалния статус и 
направена преценка за необходимостта от отпускане на парична помощ; 

 /за - 29, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
 3) МИЛЕНА ЙОРДАНОВА КОЛЕВА - ЕГН …………, гр.Варна, ул."Осми 
Март" № 19, ап.26, молба вх.№ СДЖ-6-94.М/1/28.03.2006 г. - лицето е 
разведено; няма деца; живее на свободен наем; доходът се формира от 
инвалидна пенсия и трудово възнаграждение за 4 часов работен ден - 
ОТКАЗ, тъй като няма инцидентно възникнало събитие и не отговаря на 
чл.16, ал.1 от ППЗСП (еднократна парична помощ се отпуска за 
задоволяване на инцидентно възникнали здравни, образователни, 
комунално-битови и др. жизнено важни потребности на лицата и 
семействата); 

 /за - 29, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
 4) КАМЕЛИЯ РАШКОВА АЛЕКСИЕВА - ЕГН ……….., гр.Варна, 
ул."Горна студена" № 61, молба вх.№ СДЖ-6-94.К/10/28.04.2006 г. - 
ОТКАЗ, лицето не е открито на посочения адрес, поради което не може да 
бъде извършена социална анкета и да бъде преценена необходимостта от 
отпускане на парична помощ; 

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

 4246-4. На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.8 и ал.2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх.№ ОС-6-9910/25/06.07.2006 г. и на база социален 
статус /лицето е вдовица и доходът и се формира само от пенсията/, 
Общински съвет -Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна 
помощ в размер на 150 лв. на СТОЯНКА ХРИСТОВА СТАНКОВА ЕГН 
……….., с.Тополи, обл. Варненска - за заплащане на държавна такса по 
сметка на Висшия съдебен съвет /ВСС/. 

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

  



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

 4247-4. На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.101, 
ал.6 ЗЛЗ, чл.137, ал.1 т.7 ТЗ, ал.4/1/ и чл.6/1/ НРУПСЧОВКТД и по 
предложение с вх.№ ОС-6-94.Я/6/20.07.2006 г. на д-р Янко Станев - 
зам.председател на Общински съвет - Варна, и с оглед задоволяване на 
неотложни социални нужди на територията на Община Варна и 
кандидатстване на ФОНДАЦИЯ "ВЛАДИСЛАВОВО", съобразно 
изискванията на програма ФАР с проект "Дневен център" за възрастни 
хора в пенсионна възраст с финансиране по грантова схема по програма 
ФАР-МТСП бюджетна линия BG 2004/016-711.01.02, Общински съвет - 
Варна дава съгласието си за предоставяне на безвъзмездно право на 
ползване на две бараки, находящи се в двора на "ДКЦ - Чайка" ЕООД, 
включени в капитала на дружеството, описани в АОС № 1795/2000 г. за 
срок от 5 години на ФОНДАЦИЯ "ВЛАДИСЛАВОВО". 

 /за - 19, против - 0, въздържали се - 12/ 
  Решението 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  

№ 44 
от заседание, проведено на 02.08.2006 г. 

по точка пета от дневния ред 
 

 ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
"Образование" относно: 

 - приемане на Правила за приемане на деца в общинските детски 
заведения на територията на Община Варна. 

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

  
  Общ брой присъстващи общински съветници - 31 
  
  Общински съвет - Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 
  

 4248-5. На основание чл. 22, ал. 1 във връзка с чл. 17, ал.1, т. 3 и чл. 
21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна приема "Правила за 
приемане на деца в общинските детски заведения на територията на 
Община Варна", съгласно приложение.  

 /за - 31, 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  

№ 44 
от заседание, проведено на 02.08.2006 г. 

по точка шеста от дневния ред 
 

 ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ВрК 
"Наименования" относно: 

 - относно именуване на улици в местност "Ракитника"; 
 - относно приемане на Наредба за именуване и преименуване на 

обекти с общинско значение на територията на община Варна. 
Докл.: Г. ДЮЛГЕРОВ - Председател 

ВрК "Наименования" 
  
  Общ брой присъстващи общински съветници - 26 

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

  
  4249-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА и по 
предложение на кмета на район "Аспарухово" с вх. № ОС-6-
1000(52)/17.07.2006 г., Общински съвет - Варна наименува улиците в м. 
Ракитника, землище Галата гр. Варна, описани подробно в Приложение 
към настоящото решение, с числа, съгласно приложение 1. 

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

4250-6. На основание чл. 22, ал. 1 във връзка с чл. 21, ал. 1, т.18 от 
ЗМСМА, Общински съвет - Варна приема "Наредба за именуване и 
преименуване на обекти с общинско значение на територията на Община 
Варна". 

 /за - 26, 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  

№ 44 
от заседание, проведено на 02.08.2006 г. 

по точка седма 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 на ПРЗ на к.з. "Прибой". 

Докл.: инж. Г. ТАШКОВ - Председател ПК 
"Архитектура, строителство, устройство, 
организация и развитие на територията на 
общината и населените места" 

  
  Общ брой присъстващи общински съветници – 28 
 
  Общински съвет - Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 
  
  4251-7. 1. На основание на чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл.129, 
ал.1 от ЗУТ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-6-
9302/61//05.07.06г., Общински съвет-Варна приема и одобрява ПРЗ за 
курортна зона "Прибой", землище "Галата", гр. Варна. 

 2. Решението по т. 1да се обнародва в Държавен вестник на 
основание чл.129, ал. 1 от ЗУТ. 

 /за - 27, 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  
№ 44 

от заседание, проведено на 02.08.2006 г. 
по точка осма от дневния ред 

 
 

 ОТНОСНО: Разглеждане на: 
 - предложение за решение от Комисия по приватизация и 

следприватизационен контрол относно определяне комисия за 
следприватизационен контрол във връзка с приватизационен договор № 
ОС-3-9200(30)/11.06.2003 г. 

 - предложения за решения от г-жа Диана Габровска - Председател на 
Комисия по приватизация и следприватизационен контрол относно: 

 * отмяна на решения на Общински съвет - Варна № 3772-7-
2(42)/09.06.2006 г. и № 4116-1243)/12.07.2006 г.; 

 * провеждане на ограничен конкурс за избор на лицензирани 
оценители и правоспособни юристи за изготвяне на анализ на правното 
състояние, информационен меморандум и приватизационна оценка на 
дяловото участие на Община Варна във "Варна Шеле Екосервиз"-ООД. 

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

  
  Общ брой присъстващи общински съветници – 26 
 
  Общински съвет - Варна прие следните 
 

Р Е Ш Е Н И Я : 
  
  4252-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 1, ал. 3 от 
ЗПСК във връзка с подадена молба № ОС-3-9200(30)/14.06.2006 г. от ЕТ 
"ПТПТ Георги Григоров - Гриша" и приватизационен договор № ОС-3-
9200(30)/11.06.2003 г., Общински съвет - Варна реши: Определя комисия 
за следприватизационен контрол на поетите н приватизационен договор № 
ОС-3-9200(30)/11.06.2003 г. задължения на купувача ЕТ "ПТПТ Георги 
Григоров - Гриша" в състав: председател - Диана Габровска, членове: 
Росица Георгиева, Тодорка Павлова, Георги Ташков и Петко Бойновски. 

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



 
 4253-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2 и 

чл. 4, ал. 2 от ЗПСК и във връзка с чл. 4, ал.1 и чл. 9 от НВИДСППСКВПП, 
Общински съвет - Варна отменя свои решения № 3772-7-2(42)/09.06.2006 г. 
и № 4116-1243)/12.07.2006 г. за откриване на процедура чрез пряко 
договаряне за изготвяне на анализ на правното състояние, информационен 
меморандум и приватизационна оценка на дяловото участие на Община 
Варна във "Варна Шеле Екосервиз" ООД. 
  /за - 26, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
  4254-8. На основание чл. 4, ал. 1 и ал. 3, чл. 5 и чл. 9 от "Наредба за 
възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за 
приватизация или със следприватизационен контрол, включително 
процесуално представителство, Общински съвет - Варна реши: 

 1. Да се проведе ограничен конкурс за избор на лицензирани 
оценители и правоспособни юристи за изготвяне на анализ на правното 
състояние, информационен меморандум и приватизационна оценка на 
дяловото участие на Община Варна във "Варна Шеле Екосервиз" ООД. 

 2. Кандидатите за участие в конкурса следва да са утвърдени от 
Общински съвет - Варна с решения № 1071-12(18)/13.10.2004 г., № 1072-
12(18)/13.10.2004 г., № 1283-11(21)/08.12.2004 г., № 1284-11(21)/08.12.2004 
г. и № 1304-4(22)/12.01.2005 г. на основание чл. 6 и чл. 6.1 от "Правилник 
за дейността на комисията за приватизация и следприватизационен 
контрол". 

 3. Допълнителна информация за предмета на ограничения конкурс 
се получава в стая № 1205 на ХІІ-ия етаж в сградата на Община Варна, 
бул. "Осми приморски полк" № 43 до 12.30 ч. на 10-ия ден от публикуване 
на решението. 
  4. Предложенията се подават до 16.30 ч. на 11-ия ден от публикуване 
на решението в стая № 1205 на ХІІ-ия етаж в сградата на Община Варна, 
бул. "Осми приморски полк" № 43. 
  5. Правилата за провеждане на ограничения конкурс, съгласно чл. 9, 
ал. 3, т. 7 от Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с 
подготовката за приватизация или със следприватизационен контрол, 
включително процесуално представителство, се закупуват до 12.30 часа на 
11-ия ден от публикуване на решението след представяне на документ за 
платени 20.00 лв. /двадесет лева/ с включен ДДС по IBAN: 
BG35СЕСВ97903262150002 и BIC: IEILLGSF при "Централна 
кооперативна банка" АД. 

 6. Ограниченият конкурс да се проведе от 10.00 часа в зала "37" на 
ІІ-ия етаж в сградата на Община Варна, бул. "Осми приморски полк" № 43 
на 12-ия ден от публикуване на решението от комисия в състав от пет 
души, а именно: 



  Председател: Диана Габровска 
  Секретар: Петко Бойновски 
  Членове:  1. Пламен Начков 

2. Красимир Маринов 
    3. Росица Георгиева 
  

 /за - 26, 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  

№ 44 
от заседание, проведено на 02.08.2006 г. 

по точка девета от дневния ред 
 
  ОТНОСНО: Попълване съставите на ПК и ВрК към Общински съвет- 
Варна. 

 Докл.: Б. ГУЦАНОВ - Председател ОбС 
  
  Общ брой присъстващи общински съветници - 28 
  
  Общински съвет - Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 
  
  4255-9-1. 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 ВрК "Наименования" общинския 
съветник Панко Анчев. 

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

 4255-9-2. 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 избира за член на ВрК "Правилници, наредби и инструкции 
по въпроси от местно значение и жалби на граждани" общинския съветник 
Панко Анчев. 

 /за - 28, 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  

№ 44 
от заседание, проведено на 02.08.2006 г. 

по точка десета от дневния ред 
 

ОТНОСНО: Предоставяне от Общински съвет - Варна на сума в 
размер на 1 000 лв. /хиляда лева/ във връзка с набиране на средства за 
изграждане на монумент на адмирал Ушаков на нос "Калиакра". 

 Докл.: Б. ГУЦАНОВ - Председател ОбС 
  
  Общ брой присъстващи общински съветници - 28 
 
 
  Общински съвет - Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 
  
  4256-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА и 
по молба вх. рег. № ОС-6-9200(97)/19.07.2006 г. от Дружество за 
приятелство с народите на Русия и ОНД, Общински съвет - Варна решава 
да предостави сумата от 1 000 лв. /хиляда лева/ във връзка с набиране на 
средства за изграждане на монумент на адмирал Ушаков на нос 
"Калиакра", по повод навършването на 215 години от историческата 
победа на руския флот, предвождан от адм. Ушаков с флагмана 
"Рождество Христово", над турския флот край нос "Калиакра". Сумата в 
размер на 1 000 лв. да бъде преведена по сметка в Търговска банка 
"Алианц", BIC: BUINBGSF, IBAN: BG43 BUIN 7750 1007 5615 14 на 
"Дружество за приятелство с народите на Русия и ОНД", открита във 
връзка с реализиране на инициативата на Община Каварна и със 
съдействието на Генералния консул на Русия в гр. Варна и "Дружество за 
приятелство с народите на Русия и ОНД" за изграждане на паметник на 
гениалния руски военачалник ген. Ушаков. Разходът в размер на 1 000 лв. 
да бъде за сметка на Общински съвет - Варна. 

 /за - 28, 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  

№ 44 
от заседание, проведено на 02.08.2006 г. 

по точка единадесета от дневния ред 
 
  ОТНОСНО: Предоставяне от Общински съвет - Варна на сума в 
размер на 1 500 лв. /хиляда и петстотин лева/ във връзка с организацията 
на тържествения концерт, посветен на 128-годишнината от 
Освобождението на гр. Варна, на който Общински съвет - Варна е 
съорганизатор. 

 Докл.: Б. ГУЦАНОВ - Председател ОбС 
  
  Общ брой присъстващи общински съветници - 28 
  

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

  
  4257-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА и 
по молба вх. Рег. № ОС-6-9200(98)/19.07.2006 г. от Дружество за 
приятелство с народите на Русия и ОНД, Общински съвет - Варна решава 
да предостави сумата от 1 500 /хиляда и петстотин/ лв. във връзка с 
организацията на тържествения концерт, посветен на 128-годишнината от 
Освобождението на гр. Варна, на който Общински съвет - Варна е 
съорганизатор и който е проведен на 28.07.2006 г. в зала 1 на "Фестивален 
и конгресен център Варна". Сумата в размер на 1 500 лв. да бъде преведена 
по сметка в Търговска банка "Алианц", BIC: BUINBGSF, IBAN: BG43 
BUIN 7750 1007 5615 14, открита във връзка с организацията разходите по 
организацията на горепосочения концерт. Разходът в размер на 1 500 лв. да 
бъде за сметка наОбщински съвет - Варна. 

 /за - 28, 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  

№ 44 
от заседание, проведено на 02.08.2006 г. 

по точка дванадесета от дневния ред 
 
 
  ОТНОСНО: Разглеждане на предложение за решение от Кмета на 
община Варна относно участие на община Варна с проект по програма 
ФАР - Budget line BG 2005/017-684-01. 

Докл.: Ат. ДАРАКЧИЕВ - Началник отдел 
"Икономическо развитие", Дирекция 
"Стопански дейности и икономическо 
развитие", Община Варна 

  
  Общ брой присъстващи общински съветници - 27 
  
  Общински съвет - Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 
  
  4258-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
Общински съвет - Варна дава съгласие за участие на Община Варна по 
програма PHARE - Budget line BG 2005/017-684-01 с проект 
"Рехабилитационни дейности след наводненията в Община Варна". 

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

  
 ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

            В А Р Н А 
 ЛИ/ЛИ        _________________ /Б. ГУЦАНОВ/ 
    
 


