
 
  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 
№ 50 

от заседание проведено на 24.01.2007 г. 
по точка  първа  от дневния ред 

 
 ОТНОСНО: Питания и отговори на питания. 

  
   Илия КАФАЛИЙСКИ  
  Въпросът ми е относно непрекъснатото разкопаване на централната 
част за кабелизирането на "Опълченска", "Братя Миладинови", 
"Македония". Разбирам, че е необходимо с влизането в ЕС кабелите да 
минават под земята, но начина по който се прави не е европейски. Вече 
трета седмица около този район е спряна работата по завършването на 
работата, теглени са кабели, но тези кабели стърчат и не са завършени 
нещата. По тези улици минават децата за у-ще "Кирил и Методий". Затова, 
независимо от питанията от страна на гражданите и на родителите от 
училището, имам молба за намесата на г-н кмета, защото знам че с неговата 
намеса този въпрос ще се реши значително по-бързо. Ако се развали 
времето, това означава че до пролетта няма да могат да се положат кабелите 
и да се обърне внимание на качеството, защото се изпочупиха плочки и това 
нещо се прави за трети път! 
  
   Николай ДЖАГАРОВ  
  Г-н Кмете, обръщам се към Вас във връзка с жалба на г-н Петко Велев 
с вх. № ОС-6-94.П(23)/11.12.2006 г. Става въпрос за отсечката на пътя от 
"Хр. Смирненски" до Хлебозавод-2, където върви автобус № 32. Този район 
има много вили, къщи и много граждани които живеят там. Много често 
тръбите на канализации и водопроводните тръби се пукат, получават се 
повреди, спира се движението, правят се строителства, няма тротоар и 
"Транстриумф" отказва да продължи линията до Хлебозавод 2 и гражданите 
не могат да се извозват. 
   Молбата ми е в два аспекта: първо, да се въведе ред в 
инфраструктурата и второ, да се застави "Транстриумф" да обслужва 
линията. 
 

 Пламен НАЧКОВ  
  Ползвам правото си на общински съветник да отправя питане към г-н 
кмета във връзка със строителството на жилищен блок 108 на бул. "Вл. 



Варненчик". Г-н Кмете, от пресата разбрах, че сте отменили търга, който е 
бил насрочен не знам за коя дата, но в тази връзка разтревожени 
собственици, които са обезщетени в блока /аз живея в съседство/ ме 
намериха и помолиха да инициирам писмен отговор от Вас какво е 
виждането Ви за завършването на блока, тъй като ако ние продължим да 
работим с бюджетни средства с темпове от по 700 хлв., както беше тази 
година и те благодарят за все пак инициативата че блока почна да се строи, 
но са разтревожени дали ще доживеят построяването му тъй като в момента 
20 години вече минават от отчуждаването, някои от тях вече са на "оня 
свят". 
  Мисля, че решенията които са взети от ОбС за иницииране на 
публичния търг са добри и могат да намерят допълнително финансиране 
така че в най-кратки срокове да построим блока. 
  
   Адм. Христо КОНТРОВ  
  Г-н Йорданов, преди време в резултат на питане на колеги Вие 
обявихте че ще вземете мерки по отношение на основните замърсители на 
улиците на гр. Варна - бетоновозите и строителните машини, които 
извършват дейност в града. Моето питане е: Какви са резултатите от тези 
мерки? По-специално - беше обявено, че ще се направят рампи за 
почистване на бетоновозите на строителните обекти, в бетоновите възли, 
има ли такива, какви са санкциите, колко санкции са наложени на тези 
нарушители? 
  Минете по вече отремонтираната ул. "Хр. Смирненски" - да видите 
какво е състоянието на новоизградената настилка, специално пред 
светофара на Затвора и пред светофара на връзката "Хр. Смирненски" - "Цар 
Освободител" - същото нещо е и по бул. "Република". 
  
  Доц. Яко КУЗМАНОВ  
  Въпроса ми е във връзка с епидемиологичната обстановка във Варна и 
във Варненска област по случай настъпването на грипна епидемия в 
страната. Единствено на централно ниво няма информационни данни от 
източници за обстановката в гр. Варна и във Варненска област - ако може да 
ни бъде съобщена в едно резюме. 
  
  Иван НЕДЯЛКОВ  
  В надлежен ред от консула на Русия и аз, в качеството си на 
председател на клуб "Русофили в гр. Варна" е постъпило по надлежния ред 
предложение за поставяне на паметна плоча на ул. "Рачински" на 
Александър Викторович Рачински, който е руски дипломат, първи 
вицеконсул на Русия във Варна, работил във Варна 1859-1862 г., съдействал 
за богослужение на български език и за развитие на просветното дело в гр. 
Варна. Тази паметна плоча, по молба на Консулството на Русия, да бъде 



поставена някъде на съществуващите сгради на ул. "Рачински", в този вид 
ще представлява паметната плоча. 
  Въпросът ми към г-н Кмета е: На какво ниво ще се решава този 
въпрос, някои подробности, ако има.... 
  
   Бранимир БАЛАЧЕВ  
  От срещата с граждани, които направих през последния месец, 
възникнаха няколко въпроса, които искам да отправя към кмета и чрез него 
към цялата администрация. Първият проблем е свързан с нарушената пътна 
настилка на района който представлява продължение на бул. 
"Хр.Смирненски" след надлеза на ж.к. "Виница", между бензиностанциите 
на "Петрол" и Автосервиз "Бриз". Твърди се, че цялата асфалтова настилка 
на базата на прокопаването и на минаването на тежки машини е разрешена и 
то повече от една година. Явно, за 2006 г. не е било включено в нашата 
програма за реиновация на улицата. 
  Моля Ви да назначите проверка относно това кой е нарушил 
инфраструктурата - първо, изпълнил ли си е задължението за това да я 
възстанови съобразно изискванията на закона и нашите подзаконови 
нормативни актове и ако е възможно да бъдат задължени фирмите които са 
извършили строителство там, да го възстановят във вида, в който са длъжни 
да го направят, включително и площадката която обхваща /има едно като 
обръщач там се получава/. Моля Ви да предвидим възстановяването на тази 
инфраструктура в програмата на Общината за 2007 г. 
  Второто ми питане към Вас е свързано с жалбата на 60 семейства, 
живеещи на бул. "Княз Борис І" 101 - става дума за проблемите, които 
според тях битуват за тяхното искане за изкупуване на територията около 
блока съобразно закона, тъй като те имат ОПС от 1972-1974 г. Вместо това, 
твърдят те, са настъпили една поредица от сделки върху този терен, като 
една част от това дворно място, което представлява площ от 2 380 кв.м е 
било отстъпено по някакъв начин на някаква фирма, която имала да взема 
някакви пари от община Варна, което считат гражданите /пък и аз мисля, че 
тази сделка не е била много коректна/. Отделно от това е възстановено 
правото на собственост на част от бившите собственици върху част от 
терена, без те да са възстановили собствеността на жилищата, които са 
получили в същия този блок. Предприето е ново строителство без спазване 
на нормите и изискване на съгласие от останалите съсобственици, 
включително и от община Варна, като собственик на част от терена. Явно, 
касае се за една поредица от проблеми, които ще Ви моля, след като се 
запознаете подробно с тази жалба и приложението към нея...... Направи ми 
впечатление, че същевременно само р-н "Приморски" съобразно нанесеното 
в кадастъра който битува в същия този район на Варна в администраицята е 
дадено, че този терен реално е самостоятелен и принадлежи към 
територията на този 16-етажен блок. 



Ще Ви моля след като назначите проверки, да информирате и мен, и 
самите жалбоподатели, а и ОбС относно това, което се е получило. 
  Тази жалба ме подтиква да Ви попитам и относно проблемите, които 
възникнаха с детската градина "Пушкин", тъй като там също имаме 
неуредени взаимоотношения с явил се реституиращ част от земята 
собственик, по същия начин стои и въпроса с тези 65 кв.м.; ако не ме лъже 
паметта, или 95 кв.м в ДКЦ "Чайка" - една от причините, поради които ние 
не можем там да предприемем действия по изпълнение на една Ваша идея за 
допълнително застрояване на териториите на поликлиниките и отдаването 
на право на строеж на общопрактикуващите лекари. 
  И не на последно място, преди около два месеца и половина 
коментирахме обстоятелството, че върху една от култовите сгради на Варна 
- Дом народен флот - символа на българската армия са Кока-кола и Туборг. 
Тогава получих писмо, че ще се махнат. Твърди се, че една част от тези 
светещи реклами са останали, дано твърденията да не са верни. 
  
  Кирил ЙОРДАНОВ  - Кмет на община Варна 
  Уважаеми г-н председател, уважаеми общински съветници, дами и 
господа, Прокопаваща фирма "Интербилд" - прокопава "Бр.Миладинови", 
"Опълченска" за втори път - срок за завършване на прокопаването - 30.01. - 
това се пада вторник; за понеделник /ден преди да изтече срока/ съм ги 
поканил на оперативката, защото информацията за качеството на тяхната 
работа е че е лоша. Спор няма. Разпоредил съм да им бъдат съставени 
необходимите актове. Причината за повторното прокопаване се състои в 
това, че не са изпълнили заповедта ми за съвместяване на изкопните 
дейности с други кабелни оператори. Това е причината втори път да се 
копае. За лошото качество ще бъде съставен акт, в момента те са в срока, 
който им е даден в разрешителното за извършване на дейностите - 30-ти 
януари. Ако не бъде изпълнено до 30.01. и качествено - ще има друга 
санкция. 
  Автобус № 32 - вероятно не сте имали възможност да чуете за 
информацията, която дадох на вчерашната пресконференция - ул. "Мир" 
отвъд околовръстния път, където е подписана заповед за провеждане на 
процедура за избор на изпълнител за подмяна на 300 м канал, след което ще 
се направи новата асфалтова настилка и автобусите ще могат 
безпрепятствено да обслужват живущите в тази част. На ход е процедурата 
за избор на изпълнител, избраният изпълнител ще подмени 300 м канал, 
след което ще направим асфалт и няма да има проблеми. 
  Блок 108 - в предпоследния или последен работен ден на предходната 
година с моя заповед отмених предходна заповед за извършване на търг 
поради грешка, недостатък, слабост в заключенията на вещите лица относно 
площите - най-общо казано. В началото на тази седмица на работно 
съвещание е дадено указание на г-жа Габровска да актуализира оценките и в 



рамките на следващия месец, което може да стане до 20 дни се издаде 
коригирана заповед за извършването на търг с явно наддаване. Това, което 
се реализира на този търг, всъщност ще бъде продължението по 
строителството на този блок 108. 
  Бетоновози - прокопаванията и бетоновозите, оставам с усещането че 
общинските съветници виждат панацеята в решаването на този проблем в 
моите контролни действия. Безспорно такъв има и сега ще ви изчета ред 
неща, които са извършени само в рамките на тази година. Според мен 
същността тук вече опира до манталитета - и при едната, и при другата, при 
всички дейности, с които някой се занимава. Така си ги вършим, такава ни е 
нагласата - няма спор по въпроса! Какво се върши за контрола по 
отношение на тях? На 12.01. бяха поканени в община Варна следните 
бетонови възли:.... /мога да ги чета, 15 са на брой/. На всичките тях бяха 
дадени предписания за начина, по който трябва да извършват така дейността 
си, че да не унищожават новите настилки, да не зацапват града. На всички 
тях са дадени указания да създадат рампи и техника за миене на 
автомобилната техника. Това е принципното, което се прави за пореден път 
с тях. От там нататък се правят проверки всяка седмица и всяка седмица аз 
запознавам обществеността с резултатите от тези проверки. Така беше 
миналата седмица, по-миналата и всички седмици от началото на годината. 
Пред мен са справките, утре на пресконференцията ще бъде изнесена 
следващата информация пред обществеността, а пред вас мога да кажа какво 
е проверено: жил.сграда Дилов-инвест, Строй-мат, Ален мак ЕТ Шипи - 
Мария Емануилова, констативни протоколи, съставени са актове. За 
последната седмица са проверени 11 обекта, 4 от които са извършени вече 
са наложени наказания. Това е дейност, която върви всяка седмица - поне 15 
обекта се поверяват всяка седмица, всяка! Или се съставят констативни 
протоколи с предписания за хигиена, сигурност или се съставят актове ако 
се констатират нарушения, следете ритмично информацията която изнасям 
на седмичните си пресконференции - задължителен пункт от тях са 
резултатите от извършените проверки. В тази насока бетоновози, 
строителни обекти, закон до закона. 

 "Рачински" - сега чувам, че има такава идея, но мисля че всички в 
залата знаят какъв е пътя - ако има такава идея, ако постъпи до 
Председателя на ОбС, той я разпределя до комисията; ако постъпи до мен - 
аз я внасям до комисията с мое предложение...... Няма нищо смущаващо, 
напротив - един положителен сигнал за това, че паметта работи. 
   - участъка Петрол - автосервиза на връзката на околовръстния път с 
пътя за "Виница" - по памет, там се извършва прокоповане в тревните 
площадки, асфалтиране ново беше направено само до връзката на платното 
околовръстния път с пътя за Виница, ново асфалтиране там не сме 
разпореждали. Има прокопаване в момента пак, мога да направя проверка 
кога е срока за завършване на това прокопаване. 



  
 - 16-етажния блок, до р-т "Димят" - безкрайна е информацията в тази 

насока, проблемите започват с държавата по време на отчуждаването при 
построяването на високия блок - 30 години вече.... Ние с вас нямаме никакво 
отношение към тази работа, хората са останали с впечатление, че когато са 
им отчуждавали имотите те са станали собственици, само че проверката в 
последствие показва че изглежда тогава държавата не им е дала, поне по 
безспорен начин, право на собственост. И от там тръгват поредица от 
проблеми. Преписката е при г-жа Габровска, идвали са на приемен ден 
хората при мен, ако трябва г-жа Габровска да изготви писмена справка за 
хода на нещата около този блок. 
  

 - "Пушкин" - на последната оперативка г-жа Габровска ме уведоми, 
че са намерили нашите специалисти равностоен по наша преценка терен, 
който се намира в "Чайка" ако не се лъжа и ще бъде предложен тази седмица 
на депутата Константин Димитров за преценка от негова страна 
удовлетворява ли го, готов ли е за замяна да получи този имот срещу 
неговия на ул. "Пушкин"; предстои да чуем неговия отговор, това е 
коректната позиция. 
  Подадоха ми информация във връзка с грипната обстановка - 426 
души във Варненска област в момента са болни от грип, което все още не ни 
дава основание да се обявява грипна епидемия в нашия град - относително 
спокойна обстановка, в сравнение с други градове и области в страната. 
Добавено е и че стриктно се следи за изпълнението на заповедта на кмета на 
общината за стриктен контрол пропускателния, хигиенния режим в 
училищата и детските градини. 
  
   Адм. Христо КОНТРОВ  
   Възползвам се от правото си на дуплика. Когато се дават питания към 
кмета трябва да се проверява информацията. Пътя за който казвате, че 
искате да го включите в бюджета за 2007 г.точно на поворота 
Хр.Смирненски покрай Петрол и нагоре към Виница е отремонтиран, но той 
е зеносан по същия начин по бетоновозите и от строителните машини. 
   Приветствам мерките, които вземате; кажете ми, г-н Йорданов, кой 
ще ликвидира вече направените поразии на местата, за които аз Ви казах? 
  
   Бранимир БАЛАЧЕВ  
   За проблемите на "Княз Борис І" 101 - вярно е, че проблемите са 
действително много, но струва ми се, че отлагайки ги във времето /защото 
там прочетох писма от 1998 г., от 2000 г., от 2002 г..../ - така или иначе този 
проблем трябва да намери първо, едно ясно обяснение какво се е случвало, 
за да могат тези близо 200 души които живеят в този блок да знаят какво е 
отношението на общината към този проблем, към новото строителство 



което се строи в този парцел, към замяната, към действащата детска 
градина, която е част от отчуждените навремето имоти. Така че, аз моля г-н 
Йорданов да възложи на правната дирекция или на дирекцията по 
собственост и стопанство да отговори в писмен вид на хората. Струва ми се, 
че по този начин ще получат първо отговор в писмен вид по ретроспекция и 
второ, все пак ако има някаква възможност, ние ще търсим решаване на 
проблема на тези хора. 
  По отношение на терените, които се оказаха частично отчуждени в 
нашите обществени обети - едното е детска градина, другото е поликлиника 
- струва ми се, че най-лесното решение е да заменим наши имоти с идеални 
части които са били взети от територията на детската градина и на 
поликлиниката. На мен ми се иска обаче все пак, бях отправил това питане в 
комисията по собственост и стопанство, да се види по какъв начин се е 
стигнало до обстоятелството идеални части от обществени сгради, 
мероприятията в които са били извършени, са били отчуждени?! За да се 
налага сега ние да търсим нови имоти, които бихме могли да използваме за 
други социални дейности, за да ги предлагаме да си възстановим дворните 
места в тези два обекта.... 
  
   Кирил ЙОРДАНОВ  - Кмет на община Варна 
  Когато се използва оригинална дума, макар и една сред хиляда други, 
отвлича се вниманието и се отдалечава отговора - все таки това казах, г-н 
Балачев, и преди малко оттук: г-жа Габровска да изготви писмена 
информация защото никак не е малък обема и да се връчи информацията и 
на хората, и на 
Вас, ако трябва и обществеността да се запознае. 
  Г-н Контров, не сте ме разбрали - там, където има увреждане на 
асфалтовата настилка от бетоновозите, ремонтите са извършени и най-малко 
10 години там няма да се налага да се правят други ремонти. Това беше 
операция, която завършихме преди 2 години - отсечката от моста, 
транспортния възел до Горна Трака. Не само там, на околовръстния път 
също - спомнете си какво беше в подлеза на Двореца на културата и спорта, 
големия наклон, бяха оставени огромни дири втвърден бетон. 
  Какво следва? Когато не си установил конкретния извършител - 
автомобил, собственик, фирма - не може и да го санкционираш! Мога да ви 
кажа преди седмица три бетоновоза пред очите ми изсипаха, записах им 
номерата, само че предните номера защото задните не се виждаха и съм ги 
подал за издирване, за собственост, за съставяне на акт. Ето това е, в такъв 
един момент можеш конкретно да кажеш. Какво следва да се направи там? 
Ние ще го отстраним, няма друг избор и нито е сложна, нито е скъпа 
операцията. Посочих тунела до ДКС като пример където сме отстранявали 
такива следи от бетон. Това е положението. Гоним се по целия град - като се 
хванем, се санкционираме. Основното правило е да претоварим бетоновоза, 



да спестим някой лев, да направим нарушение. Това е правилото, такава е 
психологията, такава е нагласата. Казах за резултатите от проверките, които 
са системни, перманентни, така да се каже. 
  
 
 

  
            ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
               В А Р Н А 
  
             ___________ /Б. ГУЦАНОВ/ 
  
 ЛИ/ЛИ 
   



 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 

№ 50 
от заседание проведено на 24.01.2007 г. 

по точка  втора  от дневния ред 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на оспорвания от Кмета на община Варна на 
решения на Общинския съвет: 
   - оспорване вх. № ЗР-7-9303(1)/04.01.2007 г. на решение на ОбС № 
4611-15(49)/20, 22.12.2006 г.; 
   - оспорване вх. № ЗР-7-9303(1)/04.01.2007 г. на решение на ОбС № 
4613-15(49)/20, 22.12.2006 г. 
        Докл.: Б. ГУЦАНОВ - Председател ОбС 

Бр. БАЛАЧЕВ - Председател ПК 
"Здравеопазване" 

  
  Общ брой присъстващи общински съветници - 33 
  

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

  
 4622-2.  На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА Общински съвет - 

Варна отменя свое решение № 4611-15(49)/20, 22.12.2006 г. 
   /за - 32, против - 0, въздържали се - 1/ 
  
   4623-2.  На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА Общински съвет - 
Варна отменя свое решение № 4613-15(49)/20, 22.12.2006 г. 
  /за - 32, против - 0, въздържали се - 1/ 
  

  
            ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
               В А Р Н А 
  
             ___________ /Б. ГУЦАНОВ/ 
  
 ЛИ/ЛИ 
   



 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 

№ 50 
от заседание проведено на 24.01.2007 г. 

по точка  трета  от дневния ред 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
"Собственост и стопанство" относно: 
   - даване на съгласие да се проведе конкурс за отдаване под наем по 
реда на Наредбата по чл. 8 от ЗОС за отдаване под наем на имот - частна 
общинска собственост, находящ се в гр. Варна ул. "Дрин" № 1, 4-ти п.р., кв. 
416, ПИ № 16, представляващ помещения, разположени на първи етаж от 9-
етажен монолитен жилищен блок, състоящи се от входно стълбище, 
гардеробно помещение, две стаи, две зали, коридор и два тоалета с обща 
застроена площ 255 кв.м. - предмет на АОС № 435/28.11.1997 г.; 
   - даване на съгласие да се прекрати съсобствеността между Община 
Варна и Еленка Стойчева Димитрова, ЕГН ………….. по отношение на 442 
(четиристотин четиридесет и две) м2 идеални части от Урегулиран поземлен 
имот VІ-1341 целия с площ 648 (шестстотин четиридесет и осем)м2, кв. 24, 
находящ се в гр. Варна, ул. "Народен юмрук" № 12 при граници на имота: 
Урегулиран поземлен имот УПИ І-1340, Урегулиран поземлен имот УПИ ІІ-
1499, Урегулиран поземлен имот УПИ V-1388,  ул.  "Народен юмрук"; 
   - даване на съгласие ЕООД "Диагностично-консултативен център ІІІ - 
Варна" да организира търг с явно наддаване за продажба на следния ДМА, 
включен в капитала на дружеството - зъболекарски комплект: стол ЮС 7 
под № 970179 и машина ЮС 8 под № 970182, производство 1986 г., след 
изготвяне на оценка от лицензиран експерт оценител; 
   - даване на съгласие да се извърши ликвидиране на съсобственост 
върху УПИ ІІІ, отреден "за жилищно строителство и магазини", в кв.535, по 
плана на 14-ти п.р. на гр.Варна целият с площ 3074кв.м., актуван като 
частна общинска собственост с АОС №2840/10.11.2003 г. ; 
   - даване на съгласие за продажба чрез търг с явно наддаване по ред и 
условия, определени в Наредбата по чл. 8 от ЗОС на Общински съвет - 
Варна за недвижим имот частна-общинска собственост, представляващ 
Урегулиран поземлен имот УПИ ХLVІІ-711 "обществено обслужване" с 
площ 420 (четиристотин и двадесет) м2, находящ се в  с.  Тополи, ул. "Стоян 
Буйнов" № 8, кв. 34, при граници на имота: ул. "Стоян Буйнов" и от три 
страни УПИ І- "озеленяване".; 
   - даване на съгласие да се прекрати съсобствеността между Община 
Варна и Петя Радева Атанасова, ЕГН…………., Мирослав Атанасов 



Атанасов и Галин Атанасов Атанасов и "Ива - 95"ЕООД представлявана от 
Иван Димитров Иванов, ЕГН……..по отношение на 43 (четиридесет и три) 
м2 идеални части от Урегулиран поземлен имот УПИ ХІ-288 (единадесет-
двеста осемдесет и осем) целия с площ 364 (триста шестдесет и четири)м2, 
при граници на имота: Урегулиран поземлен имот УПИ ХІІІ-285, тупик, ул. 
"Детелина", Урегулиран поземлен имот УПИ ХІІ-273.; 
   - даване на съгласие за продажба чрез търг с явно наддаване по ред и 
условия, определени от Общински съвет - Варна за недвижим имот частна-
общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот УПИ ІІІ-
6422,6423 с площ 389 м2 находящ се в гр. Варна, ул. "Мадара" № 20 а, кв. 
30, 17 п.р., при граници на имота: УПИ І-6421 кв. улица, УПИ ІІІ 6424 и ул. 
"Мадара"; 
   - даване на съгласие за продажба чрез търг с явно наддаване по ред и 
условия, определени от Общински съвет - Варна за недвижим имот частна-
общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот УПИ ІІІ-
6424 с площ 394 м2 находящ се в гр. Варна, ул. "Мадара" № 20,кв. 30, 17 
п.р., при граници на имота: УПИ ІІ-6422,6423, паркинг, УПИ V- "детска 
площадка и озеленяване", УПИ ІV-6425,6426; 
   - даване на съгласие за продажба чрез търг с явно наддаване по ред и 
условия, определени от Общински съвет - Варна, при стартова тръжна цена, 
представляваща обезщетението на Община Варна срещу процент от 
разгънатата застроена площ на жил. сграда, която може да бъде изградена в 
Урегулиран поземлен имот УПИ І-6421 с площ 370 м2 находящ се в гр. 
Варна, ул. "Мадара" № 22,кв. 30, 17 п.р., при граници на имота: УПИ ІІ-
6422,6423, ул. "Мадара"; 
   - даване на съгласие за продажба чрез търг с явно наддаване по ред и 
условия, определени от Общински съвет - Варна, при стартова тръжна цена, 
представляваща обезщетението на Община Варна срещу процент от 
разгънатата застроена площ на жил. сграда, която може да бъде изградена в 
Урегулиран поземлен имот УПИ ІІІ-6424 с площ 394 м2 находящ се в гр. 
Варна, ул. "Мадара" № 18 и 18 А,кв. 30, 17 п.р., при граници на имота: УПИ 
ІІІ-6424, паркинг, УПИ V- "детска площадка и озеленяване", кв. улица, ул. 
"Мадара"; 
   - променя предназначението на имот находящ се в гр. Варна ул. 
"Преслав" № 20, ет. 2 представляващ втори етаж жилищна сграда със 
застроена площ 105 кв.м., както и 33.8780% ид.ч. общите части на сградата 
и правото на строеж по АОС № 466/01.12.1997 г. от "Жилища за 
настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди" в 
"Жилища за продажба"; 
   - промяна предназначението на 2 бр. жилища от фонд "Жилища за 
настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди" във фонд 
"Жилища за продажба". 



   - даване на съгласие общински имот, находящ се в гр. Варна, кв. 
Виница, ул. "Цар Борис" ІІІ, кв. 10, представляващ административна сграда, 
състояща се от две стаи - канцеларски склад и антре със застроена площ 60 
кв.м. и пристройка със застроена площ 41 кв.м., ведно с прилежащо дворно 
място съставляващо ПИ № 423 с площ 1415 кв.м., актуван като публична 
Общинска собственост с АОС № 1450/30.11.1999 г. да бъде актуван като 
частна общинска собственост; 
   - даване на съгласие да се проведе търг за учредяване на отстъпено 
право на строеж за изграждане на магазини с обща застроена площ 1635.50 
кв.м. върху УПИ ІІ "за жилищно строителство и обществено обслужване", 
находящ се на ул. "Хр.Ботев" кв.13, п плана та 11-ти п.р. на гр.Варна целия с 
площ от 8816 кв.м. За описания имот е съставен АЧОС № 2420/15.07.2002 г.; 
   - даване на съгласие ЕАД "Стопанска и спомагателна дейност" да 
организира явен търг за отдаване под наем на недвижим имот, находящ се в 
гр. Варна, ул. "Яне Сандански" № 1/бивша детска консултация/, АОС № 
946/13.01.1999 г. Стойността на имота надхвърля 5 % от общата балансова 
стойност на ДМА на дружеството. Задължава Съвета на директорите на 
дружеството при формиране на наемната цена да се съобразят с 
"Методиката за определяне на стартовите базисни цени при обявяване на 
търг и отдаване под наем на общински нежилищни имоти", приета от 
Общински съвет - Варна и условията и реда за провеждане на търг Раздел І 
от гл. ІV на НРПУРОИ; 
   - даване на съгласие да се ликвидира съсобствеността върху ПИ № 
309, в местност "Телевизионна кула" по плана на кв. Виница, кадастрален 
район 503, целия с площ от 785.50 кв.м. Идеалната част от 115.50 кв.м ид.ч. 
от имота, собственост на Община Варна да бъде изкупена от собственичката 
- Нели Ненчева Павлова по пазарна цена в размер на 4 620. 00 лева без ДДС, 
определена от лицензиран оценител; 
   - даване на съгласие да се ликвидира съсобствеността върху имот на 
ул. "Цариброд" № 14, като избено помещение с площ 30.30 кв.м., 
прилежащо към магазин находящ се на ул. "Цариброд" № 14, кв. 63 по плана 
на 7-ми п.р. на гр. Варна. Прекратяването на съсобствеността да се извърши 
чрез продажба на избеното помещение на пазарна цена в размер на 7 300 
лева без ДДС определена от лицензиран оценител. За описания имот е 
съставен АЧОС № 2801/29.01.2004 г.; 
   - даване на съгласие да се ликвидира съсобствеността между Община 
Варна и Евгени Адрианов Кабов, ЕГН………… по отношение на 39 кв.м. 
ид.ч. от УПИ XІІІ-15 целия с площ 248 при граници на имота: УПИ XІV-3, 
УПИ ІІІ-3, УПИ XXІІ-14 , ул. "Александър Дякович". За гореописания 
описания имот е съставен АЧОС № 3987/19.07.2006 г.; 
   - отмяна на свое решение № 1684-2(25)/13.04.2005 г. в качеството си 
на едноличен собственик на капитала на "Стоматологичен център 1 Варна" 
ЕООД със седалище, бул. "Съборни" № 24, вписано в Търговския регистър, 



воден при Варненски окръжен съд по ф.д. № 4311/1999 г., поради отказ на 
ръководството на МУ - Варна да заеме площите, върху които с цитираното 
решение Общински съвет - Варна е учредил безвъзмездно право на ползване 
на Медицинския университет "Проф. д-р Параскев Стоянов", гр. Варна, ул. 
"Марин Дринов" № 55, върху част от осеметажна сграда, включена в 
капитала на дружеството; 
   - даване на съгласие да бъде учредено възмездно право на строеж за 
съществуваща едноетажна сграда-търговски обект № 82 в ТК "Супер 59", 
със застроена площ 15,00 кв.м., представляващо 7,14% идеални части от 
правото на строеж върху общинска земя - Урегулиран поземлен имот ІІІ-за 
търговия, услуги (три) - целия с площ 210,00 кв.м., в кв.6 по плана на ЖК 
"Младост" ІІ (втори) микрорайон - гр.Варна на Димитър Христов Димитров, 
по АОС № 2329/15.04.2002 г.; 
   - даване на съгласие да бъде учредено възмездно право на строеж за 
съществуваща едноетажна сграда-търговски обект № 74 в ТК "Супер 59", 
със застроена площ 7,50 кв.м., представляващо 1,65% идеални части от 
правото на строеж върху общинска земя - Урегулиран поземлен имот V-за 
търговия, услуги и обществено хранене, търговия на открито (пет) - целия с 
площ 455,00 кв.м., в кв.6 по плана на ЖК "Младост" ІІ (втори) микрорайон - 
гр.Варна на Тодорка Атанасова Василева ЕГН ……….., по АОС № 
2326/15.04.2002 г.; 
   - прехвърляне на жилище, находящо се в гр. Варна, ул. "Евлоги 
Георгиев", бл. 23, вх. В, ет. 5, ап.75 - тристайно от фонд "Резервен" във фонд 
"Жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни 
нужди"; 
   - промяна на предназначението на имот находящ се в гр. Варна ул. 
"Цариброд" № 14 представляващ втори етаж жилищна сграда със застроена 
площ 66.72 кв.м., както и 35.06% ид.ч. общите части на сградата и правото 
на строеж по АОС № 2801/2004 г. от "Жилища за настаняване под наем на 
граждани с установени жилищни нужди" в "Жилища за продажба". 

Докл.: Пл. НАЧКОВ - Председател 
ПК "Собственост и стопанство" 

  
  Общ брой присъстващи общински съветници - 40 
  
   Общински съвет - Варна прие следните  

Р Е Ш Е Н И Я : 
  
   4624-3.  На основание чл.21, ал. 1 т.8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1 и 2 от 
ЗОС и чл. 50 от НРПУРОИ и по предложения на Кмета на Община Варна с 
вх. № РД-6-94.С/300/20.10.2006 г., Общински съвет - Варна дава съгласие да 
се проведе конкурс за отдаване под наем по реда на Наредбата по чл. 8 от 
ЗОС на имот - частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна ул.  



"Дрин" № 1 , 4-ти п.р., кв. 416, ПИ № 16, представляващ помещения, 
разположени на първи етаж от 9-етажен монолитен жилищен блок, 
състоящи се от входно стълбище, гардеробно помещение, две стаи, две зали, 
коридор и два тоалета с обща застроена площ 255 кв.м. - предмет на АОС № 
435/28.11.1997 г., за образователни нужди за срок от 10 години. 
   Началната стартова месечната наемна цена се определя от 378 лв., без 
ДДС съгласно чл. 10 от "Методика за определяне на стартови базисни цени 
при обявяване на търг за отдаване под наем на общински нежилищни 
имоти". 
   Възлага на Кмета на Общината осъществяването на всички дейности, 
необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението на 
Общински съвет - Варна. 
  /резултати от поименно явно гласуване: 
  за - 32, против - 0, въздържали се - 5, отсъстват - 11/ 
  
   4625-3.  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 по реда на чл. 97 от НРПУРОИ и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-6-94.Е/5/27.10.2006 г., 
Общински съвет - Варна дава съгласие да се прекрати съсобствеността 
между Община Варна и Еленка Стойчева Димитрова, ЕГН ………. по 
отношение на 442 (четиристотин четиридесет и две) м2 идеални части от 
Урегулиран поземлен имот VІ-1341 целия с площ 648 (шестстотин 
четиридесет и осем)м2, кв. 24, находящ се в гр. Варна, ул. "Народен юмрук" 
№ 12 при граници на имота: Урегулиран поземлен имот УПИ І-1340, 
Урегулиран поземлен имот УПИ ІІ-1499, Урегулиран поземлен имот УПИ 
V-1388,  ул. "Народен юмрук".  
   За гореописания имот има съставен акт за частна-общинска 
собственост № 3699/22.03.2006 г. 
   Прекратяването на съсобствеността да се извърши чрез продажба на 
частта на Община Варна, представляваща 442 (четиристотин четиридесет и 
две) м2 идеални части от Урегулиран поземлен имот VІ-1341 целия с площ 
648 (шестстотин четиридесет и осем)м2 по пазарни цени за сумата от 209 
200 (двеста и девет хиляди и двеста) лева без ДДС, определена от 
лицензиран-експерт оценител. 
   Възлага на Кмета на Общината осъществяването на всички дейности, 
необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 
разпоредителната сделка. 
  /резултати от поименно явно гласуване: 

 за - 36, против - 0, въздържали се - 0, отсъстват - 15/ 
  
   4626-3.  На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.4 от 
ЗОС, във връзка с чл.92, ал.5 и чл.98 във връзка с чл.97, т.4 от НРПУРОИ и 
по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-6-



94.М/231/13.12.2006 г., Общински съвет - Варна дава съгласие да се 
извърши ликвидиране на съсобственост върху УПИ ІІІ, отреден "за 
жилищно строителство и магазини", в кв.535, по плана на 14-ти п.р. на 
гр.Варна целият с площ 3074кв.м., актуван като частна общинска 
собственост с АОС №2840/10.11.2003г. 
  Ликвидирането на съсобствеността да се извърши чрез замяна на 
общински апартамент №23 със ЗП 90.70кв.м, находящ се на пети етаж 
съгласно одобрен архитектурен план в новостроящия се  блок № 108 на 
бул."Вл. Варненчик"  срещу притежаваните от Маргарита Георгиева Янчева 
39.00 кв.м ид. части от УПИ ІІІ, съгласно влязло в сила Решение на ВОС от 
22.02.2004г. 
  Замяната да бъде извършена по пазарни цени, определени от 
лицензиран експерт оценител като разликата в цените на имотите предмет 
на разпоредителната сделка да бъде за сметка на заменителката Маргарита 
Янчева. 
  Общински съвет - Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на разпоредителната сделка. 
  /резултати от поименно явно гласуване: 
  за - 32, против - 0, въздържали се - 0, отсъстват - 19/ 
  
   4627-3.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от 
ЗОС и чл. 63 и сл. от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на Община 
Варна с вх. № РД-4-94.Л/54/09.11.2006 г., Общински съвет - Варна дава 
съгласие за продажба чрез търг с явно наддаване по ред и условия, 
определени в Наредбата по чл. 8 от ЗОС на Общински съвет - Варна за 
недвижим имот частна-общинска собственост, представляващ УПИ ХLVІІ-
711 "обществено обслужване" с площ 420 (четиристотин и двадесет) м2, 
находящ се в  с. Тополи, ул. "Стоян Буйнов" № 8 , кв. 34, при граници на 
имота: ул. "Стоян Буйнов" и от три страни УПИ І- "озеленяване". 
   За имота има съставен АЧОС № 3658/22.03.06 г. 
   Пазарната оценка на гореописания имот, определена от лицензиран 
оценител, съгласно Договор Д-6-9200(1041)/24.08.2006 г., възлизаща на 32 
200 (тридесет и две хиляди и двеста) лева без ДДС да бъде първоначална 
цена при провеждане на търга. 
   Възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на всички 
дейности, необходими за законосъобразното изпълнение на 
разпоредителната сделка. 
  /резултати от поименно явно гласуване: 
  за - 34, против - 0, въздържали се - 0, отсъстват - 17/ 
  
   4628-3.  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, предл. 2 във вр. с чл. 97 от НРПУРОИ и по 



предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-5-94.П/136/28.11.2006 
г., Общински съвет - Варна дава съгласие да се прекрати съсобствеността 
между Община Варна и Петя Радева Атанасова, ЕГН ……….., Мирослав 
Атанасов Атанасов и Галин Атанасов Атанасов и "Ива - 95"ЕООД 
представлявана от Иван Димитров Иванов, ЕГН ……….. по отношение на 
43 (четиридесет и три) м2 идеални части от Урегулиран поземлен имот УПИ 
ХІ-288 (единадесет-двеста осемдесет и осем) целия с площ 364 (триста 
шестдесет и четири)м2, при граници на имота: Урегулиран поземлен имот 
УПИ ХІІІ-285, тупик,  ул. 
"Детелина",  Урегулиран поземлен имот УПИ ХІІ-273. 
  За гореописания имот има съставен акт за частна-общинска 
собственост № 3851/2006 г. Прекратяването на съсобствеността да се 
извърши чрез продажба на частта на Община Варна, представляваща 43 
(четиридесет и три) м2 идеални части от Урегулиран поземлен имот УПИ 
ХІ-288 (единадесет-двеста осемдесет и осем) по пазарни цени за сумата от 
17 200 (седемнадесет хиляди и двеста) лева без ДДС, определена от 
лицензиран-експерт оценител 
  Възлага на Кмета на Общината осъществяването на всички дейности, 
необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 
разпоредителната сделка. 
  /резултати от поименно явно гласуване: 
  за - 35, против - 0, въздържали се - 0, отсъстват - 16/ 
  
   4629-3.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от 
ЗОС и чл. 63 и сл. от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на Община 
Варна с вх. № ОБС-6-1000/536/30.10.2006 г., Общински съвет - Варна дава 
съгласие за продажба чрез търг с явно наддаване по ред и условия, 
определени от Общински съвет - Варна за недвижим имот частна-общинска 
собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот УПИ ІІ-6422,6423 с 
площ 389 м2 находящ се в гр. Варна,  ул. "Мадара" № 20 а,  кв. 30, 17 п.р., 
при граници на имота: УПИ І-6421 кв. улица, УПИ ІІІ6424 и ул. "Мадара". 
   За имота има съставен АЧОС № 3854/02.05.2006 г. 

 Пазарната оценка на гореописания имот, определена от лицензиран 
оценител, съгласно Договор Д-6-9200(915)/31.07.2006 г., възлизаща на 284 
750 лева без ДДС да бъде първоначална цена при провеждане на търга. 
   Възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на всички 
дейности, необходими за законосъобразното изпълнение на 
разпоредителната сделка. 
  /резултати от поименно явно гласуване: 

 за - 35, против - 0, въздържали се - 1, отсъстват - 15/ 
  
   4630-3.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от 
ЗОС и чл. 63 и сл. от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на Община 



Варна с вх. № ОБС-6-1000/536/30.10.2006 г., Общински съвет - Варна дава 
съгласие за продажба чрез търг с явно наддаване по ред и условия, 
определени от Общински съвет - Варна при стартова тръжна цена 
представляваща обезщетението на община Варна срещу процент от РЗП на 
жилищна сграда, която може да бъде изградена в УПИ ІІІ-6424 с площ 394 
м2 находящ се в гр. Варна, ул. "Мадара" № 20, кв. 30, 17 п.р., при граници 
на имота: УПИ ІІ-6422,6423, паркинг, УПИ V- "детска площадка и 
озеленяване", УПИ ІV-6425,6426 
  За имота има съставен АЧОС № 3853/02.05.2006 г. 
   Пазарната оценка на гореописания имот, определена от лицензиран 
оценител, съгласно Договор Д-6-9200(914)/31.07.2006 г., възлизаща на 291 
543(двеста деветдесет и една хиляди петстотин четиридесет и три) лева без 
ДДС да бъде първоначална цена при начален тръжен процент за провеждане 
на търга 25 %. 
   Придобитите жилища от търга в полза на община Варна да се 
включат във фонд "Жилища за настаняване под наем на граждани с 
установени жилищни нужди" и фонд "Резервен" и се предоставят на р-н 
Приморски за пренастаняване на наемателите от ул. "Мадара" 18, 18а, 20, 
20а и 22. 
   Възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на всички 
дейности, необходими за законосъобразното изпълнение на 
разпоредителната сделка. 

/резултати от поименно явно гласуване: 
  за - 37, против - 0, въздържали се - 0, отсъстват - 14/ 
  
   4631-3.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от 
ЗОС и чл. 63 и сл. от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на Община 
Варна с вх. № ОбС-6-1000/536/30.10.2006 г., Общински съвет - Варна дава 
съгласие за продажба чрез търг с явно наддаване по ред и условия, 
определени от Общински съвет - Варна, при стартова тръжна цена, 
представляваща обезщетението на Община Варна срещу процент от 
разгънатата застроена площ на жил. сграда, която може да бъде изградена в 
УПИ І-6421 с площ 370 м2 находящ се в гр. Варна,  ул. "Мадара" № 22,  кв. 
30, 17 п.р., при граници на имота: кв.улица, УПИ ІІ-6422,6423, ул. "Мадара". 
   За имота има съставен АЧОС № 3855/02.05.2006 г. 
   Пазарната оценка на гореописания имот, определена от лицензиран 
оценител, съгласно Договор Д-6-9200(911)/31.07.2006 г., е 275 000 лв.без 
ДДС начален тръжен процент при провеждане на търга - 25 % от РЗП. 
   Придобитите жилища от търга в полза на Община Варна да се 
включат във фонд "Жилища за настаняване под наем на граждани с 
установени жилищни нужди" и фонд "Резервен" и се предоставят на район 
"Приморски" за пренастаняване на наемателите от ул. "Мадара" 18, 18а, 20, 
20а и 22. 



   Възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на всички 
дейности, необходими за законосъобразното изпълнение на 
разпоредителната сделка. 
  /резултати от поименно явно гласуване: 
  за - 32, против - 0, въздържали се - 0, отсъстват - 19/ 
  
   4632-3.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от 
ЗОС и чл. 63 и сл. от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на Община 
Варна с вх. № ОБС-6-1000/536/30.10.2006 г., Общински съвет - Варна дава 
съгласие за продажба чрез търг с явно наддаване по ред и условия, 
определени от Общински съвет - Варна, при стартова тръжна цена, 
представляваща обезщетението на Община Варна срещу процент от 
разгънатата застроена площ на жил. сграда, която може да бъде изградена в 
УПИ ІV-6425, 6426 с площ 571 м2 находящ се в гр. Варна,  ул. "Мадара" № 
18 и 18 А,  кв. 30, 17 п.р., при граници на имота: УПИ ІІІ-6424, УПИ V- 
"детска площадка и озеленяване", кв. улица, ул. "Мадара". 
   За имота има съставен АЧОС № 3852/02.05.2006 г. 
   Пазарната оценка на гореописания имот, определена от лицензиран 
оценител, съгласно Договор Д-6-9200(913)/31.07.2006 г., е 425 337 лв. без 
ДДС начален тръжен процент при провеждане на търга - 25 % от РЗП. 
  Придобитите жилища от търга в полза на Община Варна да се 
включат във фонд "Жилища за настаняване под наем на граждани с 
установени жилищни нужди" и фонд "Резервен" и се предоставят на район 
"Приморски" за пренастаняване на наемателите от ул. "Мадара" 18, 18а, 20, 
20а и 22. 
   Възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на всички 
дейности, необходими за законосъобразното изпълнение на 
разпоредителната сделка. 
  /резултати от поименно явно гласуване: 
   за - 33, против - 0, въздържали се - 1, отсъстват - 17/ 
  
   4633-3.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 42, ал. 2 от 
ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОСР-4-
94.Л/16/02.10.2006 г., Общински съвет - Варна променя предназначението 
на имот находящ се в гр. Варна  ул. "Преслав" № 20 , ет. 2 представляващ 
втори етаж от жилищна сграда със застроена площ 105 кв.м., както и 
33.8780% ид.ч. от общите части на сградата и правото на строеж по АОС № 
466/01.12.1997 г. от "Жилища за настаняване под наем на граждани с 
установени жилищни нужди" в "Жилища за продажба". 
   Продажбата да се извърши по пазарна цена определена от лицензиран 
оценител. Всички данъци и такси по сделката са за сметка на купувача. 
  /резултати от поименно явно гласуване: 
   за - 35, против - 0, въздържали се - 0, отсъстват - 16/ 



  
   4634-3.  На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.42, ал. 2 от ЗОС 
и по предложения на Кмета на Община Варна с вх. № РД-7-
9302/1/09.01.2007 г., Общински съвет Варна променя предназначението на 2 
бр. жилища от фонд " Жилища за настаняване под наем на граждани с 
установени жилищни нужди" във фонд "Жилища за продажба",  както 
следва: 
  
 1.   ж.к. "Победа, бл.2 вх."А" ет.4 ап.37-АОС-  2525/02 г.   
 2.   ж.к"Вл.Варненчик", бл.206,  вх. 3   ет. 4  ап. 76   - АОС 4050/06г.  
   /резултати от поименно явно гласуване: 
   за - 37, против - 0, въздържали се - 0, отсъстват - 14/ 
  
   4635-3.  На основание чл.21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 от ЗОС 
и чл. 2, ал. 2 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на Община Варна с 
вх. № РД-6-1000/895/13.12.2006 г., Общински съвет - Варна дава съгласие 
общински имот, находящ се в гр. Варна, кв. Виница,  ул. "Цар Борис" ІІІ,  кв. 
10, представляващ административна сграда, състояща се от две стаи - 
канцеларски склад и антре със застроена площ 60 кв.м. и пристройка със 
застроена площ 41 кв.м., ведно с прилежащо дворно място съставляващо ПИ 
№ 423 с площ 1415 кв.м., актуван като  публична  Общинска собственост с 
АОС № 1450/30.11.1999 г. да бъде актуван като  частна  общинска 
собственост. 
  Общински съвет - Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на настоящото решение. 
  /резултати от поименно явно гласуване: 

 за - 33, против - 2, въздържали се - 1, отсъстват - 15/ 
  
   4636-3.  На основание чл.21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 1 от 
ЗОС, във връзка с чл. 99, ал. 1 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на 
Община Варна с вх. № ОБС-6-9303/123/08.11.2006 г., Общински съвет - 
Варнадава съгласие да се проведе търг за учредяване на отстъпено право на 
строеж за изграждане на магазини с обща застроена площ 1635.50 кв.м. 
върху УПИ ІІ "за жилищно строителство и обществено обслужване", 
находящ се на  ул. "Хр.Ботев"  кв.13, п плана та 11-ти п.р. на гр.Варна целия 
с площ от 8816 кв.м. 
  
  За описания имот е съставен АЧОС № 2420/15.07.2002 г. 
   Правото на строеж да се учреди след провеждане на процедура на търг 
при първоначална цена 624 525.00 лева без ДДС по ред и условия приети от 
Общински съвет съгласно чл. 99, ал. 3 от НРПУРОИ. 



  Общински съвет - Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими да правилното и 
законосъобразно изпълнение на решението на Общински съвет. 
  /резултати от поименно явно гласуване: 
  за - 36, против - 0, въздържали се - 0, отсъстват - 15/ 
  
   4637-3.  На основание чл.21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 1 и чл. 
17, ал. 2 и 3 от НРУПСЧОВКТД, чл. 9, б. "к" от Устава на "ССД" ЕАД, чл. 8, 
т. 2 от Договора за възлагане управлението на СД на "ССД" ЕАД и писмо 
рег. № РД-6-2600/776/13.11.2006 г. от Прокуриста на "ССД" ЕАД и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-6-2600/776/22.11.2006 
г., Общински съвет - Варнадава съгласие ЕАД "Стопанска и спомагателна 
дейност" да организира явен търг за отдаване под наем на недвижим имот, 
находящ се в гр. Варна, ул.  "Яне Сандански" № 1 /бивша детска 
консултация/, АОС № 946/13.01.1999 г. Стойността на имота надхвърля 5 % 
от общата балансова стойност на ДМА на дружеството. Задължава Съвета 
на директорите на дружеството при формиране на наемната цена да се 
съобразят с "Методиката за определяне на стартовите базисни цени при 
обявяване на търг и отдаване под наем на общински нежилищни имоти", 
приета от Общински съвет - Варна и условията и реда за провеждане на търг 
Раздел І от гл. ІV на НРПУРОИ. 
   Общински съвет - Варна възлага на Прокуриста на "ССД" ЕАД да 
извърши всички необходими действия по изпълнение на горното решение 
включително и да сключи договор за наем със спечелилия търга участник. 
  /резултати от поименно явно гласуване: 
  за - 32, против - 0, въздържали се - 0, отсъстват - 19/ 
  
   4638-3.  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-5-94.Н/4/01.12.2006 г., Общински съвет - 
Варна дава съгласие да се ликвидира съсобствеността върху ПИ № 309, в 
местност "Телевизионна кула"  по плана на кв. Виница, кадастрален район 
503, целия с площ от 785.50 кв.м. 
  Идеалната част от 115.50 кв.м ид.ч. от имота, собственост на Община 
Варна да бъде изкупена от собственичката - Нели Ненчева Павлова по 
пазарна цена в размер на 4 620. 00 лева без ДДС, определена от лицензиран 
оценител. 
  За описания имот е съставен АЧОС № 3919/14.06.2006 г. 
  Общински съвет - Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на разпоредителната сделка. 
  /резултати от поименно явно гласуване: 
  за - 33, против - 0, въздържали се - 0, отсъстват - 18/ 



  
   4639-3.  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-4-94.Н/20/13.11.2006 г., Общински съвет - Варна 
дава съгласие да се ликвидира съсобствеността върху имот на  ул. 
"Цариброд" № 14,  като избено помещение с площ 30.30 кв.м., прилежащо 
към магазин находящ се на ул. "Цариброд" № 14, кв. 63 по плана на 7-ми 
п.р. на гр. Варна. 
  Прекратяването на съсобствеността да се извърши чрез продажба на 
избеното помещение на пазарна цена в размер на 7 300 лева без ДДС 
определена от лицензиран оценител. 
  За описания имот е съставен АЧОС № 2801/29.01.2004 г. 
  Общински съвет - Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на разпоредителната сделка. 
  /резултати от поименно явно гласуване: 
  за - 35, против - 0, въздържали се - 0, отсъстват - 16/ 
  
   4640-3.  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 предл. 2 във връзка с чл. 97 от НРПУРОИ и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОБС-6-94.Е/6/21.11.2006 г., 
Общински съвет - Варна дава съгласие да се ликвидира съсобствеността 
между Община Варна и Евгени Адрианов Кабов, ЕГН………… по 
отношение на 39 кв.м. ид.ч. от УПИ XІІІ-15 целия с площ 248 кв.м при 
граници на имота: УПИ XІV-3, УПИ ІІІ-3, УПИ XXІІ-14 ,  ул. "Александър 
Дякович".  
  За гореописания описания имот е съставен АЧОС № 3987/19.07.2006 
г. 
  Прекратяването на съсобствеността да се извърши, чрез продажба на 
частта на Община Варна, представляваща 39 кв.м. ид.ч. от УПИ XІІІ-15 
целия с площ 248 по пазарни цени за сумата от 66 025 лева без ДДС, 
определена от лицензиран-експерт оценител. 
  Възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на всички 
действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 
разпоредителната сделка. 
  /резултати от поименно явно гласуване: 
  за - 35, против - 0, въздържали се - 0, отсъстват - 16/ 
  
   4641-3.  На основание чл.21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 7, 
чл. 147, ал. 2 от ТЗ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № 
РД-7-9302/3/19.01.2007 г., Общински съвет - Варна  отменя изцяло свое 
решение № 1684-2(25)/13.04.2005 г.  в качеството си на едноличен 
собственик на капитала на "Стоматологичен център 1 Варна" ЕООД със 



седалище, бул. "Съборни" № 24, вписано в Търговския регистър, воден при 
Варненски окръжен съд по ф.д. № 4311/1999 г., поради отказ на 
ръководството на МУ - Варна да заеме площите, върху които с цитираното 
решение Общински съвет - Варна е учредил безвъзмездно право на ползване 
на  Медицинския университет "Проф. д-р Параскев Стоянов", гр. Варна, ул. 
"Марин Дринов" № 55,  върху част от осеметажна сграда, включена в 
капитала на дружеството, както следва: 
 · четвърти етаж с площ 387 кв.м.; 
 · пети етаж с площ 387 кв.м.; 
 · шести етаж с площ 387 кв.м.; 
 · седми етаж с площ 387 кв.м.; 
 · осми етаж с площ 387 кв.м.; 
 · част от втори етаж /ниско тяло/, представляваща заседателна зала с площ 
115 кв.м. за срок от 10 години 
   /резултати от поименно явно гласуване: 
  за - 35, против - 0, въздържали се - 0, отсъстват - 16/ 
  
 
 
   4642-3.  На основание чл.21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, § 17 ал.2 от ЗУТ 
във връзка с чл.37 ал.4 точка 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. №ОСР-4-
94.Д/32/22.12.2006 г., Общински съвет - Варна дава съгласие да бъде 
учредено възмездно право на строеж за съществуваща едноетажна сграда-
търговски  обект № 82 в ТК "Супер 59",  със застроена площ 15,00 кв.м., 
представляващо 7,14% идеални части от правото на строеж върху общинска 
земя - Урегулиран поземлен имот ІІІ-за търговия, услуги (три) - целия с 
площ 210,00 кв.м., в кв.6 по плана на ЖК "Младост" ІІ (втори) микрорайон - 
гр.Варна на Димитър Христов Димитров, по АОС № 2329/15.04.2002 г. 
  Правото на строеж да се прехвърли по пазарни цени, за сумата от 3 
370,00 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. 
  /резултати от поименно явно гласуване: 
  за - 40, против - 0, въздържали се - 0, отсъстват - 11/ 
  
   4643-3.  На основание чл.21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, § 17 ал.2 от ЗУТ 
във връзка с чл.37 ал.4 точка 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. №ОСР-4-
94.Т/11/22.12.2006 г., Общински съвет - Варна дава съгласие да бъде 
учредено възмездно право на строеж за съществуваща едноетажна сграда-
търговски  обект № 74 в ТК "Супер 59",  със застроена площ 7,50 кв.м., 



представляващо 1,65% идеални части от правото на строеж върху общинска 
земя - Урегулиран поземлен имот V-за търговия, услуги и обществено 
хранене, търговия на открито (пет) - целия с площ 455,00 кв.м., в кв.6 по 
плана на ЖК "Младост" ІІ (втори) микрорайон - гр.Варна на Тодорка 
Атанасова Василева ЕГН ………., по АОС № 2326/15.04.2002г. 
  Правото на строеж да се прехвърли по пазарни цени, за сумата от 
1630,00 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. 
  /резултати от поименно явно гласуване: 
  за - 39, против - 0, въздържали се - 0, отсъстват - 2/ 
 
    4644-3.  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.Ш/3/04.01.2007 г., Общински съвет - Варна прехвърля жилище, находящо 
се в гр. Варна,  ул. "Евлоги Георгиев",   бл. 23, вх. В, ет. 5, ап.75  - тристайно 
от фонд "Резервен" във фонд "Жилища за настаняване под наем на 
граждани с установени жилищни нужди". 
  Задължава Кмета на район "Приморски" да регулира жилищните 
потребности на наемателите съгласно нормите на НУРУЖГНПОЖ. 
  /резултати от поименно явно гласуване: 
  за - 38, против - 0, въздържали се - 0, отсъстват - 13/ 
  
   4645-3.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 42, ал. 2 от 
ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-6-
9300/47/10.11.2006 г., Общински съвет - Варна променя предназначението 
на имот находящ се в гр. Варна  ул. "Цариброд" № 14  представляващ втори 
етаж от жилищна сграда със застроена площ 66.72 кв.м., както и 35.06% 
ид.ч. от общите части на сградата и правото на строеж по АОС № 2801/2004 
г. от "Жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни 
нужди" в "Жилища за продажба". 
   Продажбата да се извърши по пазарна цена определена от лицензиран 
оценител. Всички данъци и такси по сделката са за сметка на купувача. 
  /резултати от поименно явно гласуване: 
  за - 38, против - 0, въздържали се - 0, отсъстват - 13/ 
             ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
               В А Р Н А 
  
             ___________ /Б. ГУЦАНОВ/ 
  
 ЛИ/ЛИ   

   



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 

№ 50 
от заседание проведено на 24.01.2007 г. 

по точка  четвърта  от дневния ред 
 
  ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
"Благоустройство и комунални дейности" относно: 
   - приемане на План - сметка за дейност "Чистота" за 2007 г., съгласно 
приложение № 1. 
   - относно: 1. Определяне на такса за битови отпадъци - 
пропорционално върху данъчна оценка на жилищни имоти на граждани и 
предприятия в размер на 1,50 на хиляда. 
  По видове услуги таксата е както следва: 
 · за сметосъбиране и сметоизвозване - 0,84 на хиляда; 
 · за обезвреждане на битови отпадъци и депо - 0,23 на хиляда; 
 · за почистване на територии за обществено ползване - 0,43 на хиляда. 
  
2. Определяне на такса за битови отпадъци върху отчетната стойност на 
нежилищните имоти на предприятията и върху данъчна оценка на 
нежилищните имоти на гражданите в размер на 2,89 на хиляда. 
  По видове услуги таксата е както следва: 
 · за сметосъбиране и сметоизвозване - 1,61 на хиляда; 
 · за обезвреждане на битови отпадъци и депо - 0,47 на хиляда; 
 · за подържане на чистотата на териториите за обществено ползване - 0,81 
на хиляда. 
 3. Определяне на таксата за битови отпадъци за нежилищни имоти, в 
зависимост от вида и броя на декларираните към 30 ноември на предходната 
година съдове за изхвърляне на отпадъци в размер на 15 лв. за 1 куб.м. 
некомпактирани битови отпадъци, при честота на извозване съгласно 
Заповед № 3448/26.10.2006 г. на Кмета на Община Варна. 
 

Докл.: Р. РАДЕВ - Председател ПК 
"Благоустройство и комунални 
дейности" 

  
 
 
 
 



  Общ брой присъстващи общински съветници - 40 
  
  Общински съвет - Варна прие следните  

Р Е Ш Е Н И Я : 
  
   4646-4.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 
1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 66, ал. 1 ЗМДТ, Общински съвет - Варна  приема План 
- сметка за дейност "Чистота" за 2007 г.,  съгласно приложение. 

/резултати от поименно явно гласуване: 
  за - 34, против - 4, въздържали се - 2, отсъстват - 11/ 
  
   4647-4.  На основание чл.66, ал.1 от ЗМДТ, във връзка с § 13 от 
ЗИДЗМДТ /ДВ, бр. 105, 2006 г./ и чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА, Общински 
съвет Варна взе следното решение: 
   1.  Определя такса за битови отпадъци - пропорционално върху 
данъчна оценка на жилищни имоти на граждани и предприятия в размер на 
1,50 на хиляда. 
  По видове услуги таксата е както следва: 
 · за сметосъбиране и сметоизвозване - 0,84 на хиляда; 
 · за обезвреждане на битови отпадъци и депо-0,23 на хиляда; 
 · за почистване на територии за обществено ползване - 0,43 на хиляда. 
  /резултати от поименно явно гласуване: 
  за - 36, против - 3, въздържали се - 0, отсъстват - 12/ 
  
  2.  Определя такса за битови отпадъци върху отчетната стойност на 
нежилищните имоти на предприятията и върху данъчна оценка на 
нежилищните имоти на гражданите в размер на 2,89 на хиляда. 
  По видове услуги таксата е както следва: 
 · за сметосъбиране и сметоизвозване - 1,61 на хиляда; 
 · за обезвреждане на битови отпадъци и депо - 0,47 на хиляда; 
 · за подържане на чистотата на териториите за обществен ползване - 0,81 на 
хиляда. 
  /резултати от поименно явно гласуване: 
  за - 35, против - 0, въздържали се - 0, отсъстват - 16/ 
  
  3.  Определя таксата за битови отпадъци за нежилищни имоти, в 
зависимост от вида и броя на декларираните към 30 ноември на предходната 
година съдове за изхвърляне на отпадъци в размер на 15 лв. за 1 куб.м. 
некомпактирани битови отпадъци, при честота на извозване съгласно 
Заповед № 3448/26.10.2006 г. на Кмета на Община Варна. 
  /резултати от поименно явно гласуване: 
  за - 33, против - 0, въздържали се - 0, отсъстват - 18/ 
 



 
  
  4.  Фирмите, които притежават разрешение за събиране и транспортиране 
на битови отпадъци по реда на чл. 37, т. 1 "6" от Закона за управление на 
отпадъците, дължат такса за поддържане на чистота на териториите за 
обществено ползване. 
  /резултати от поименно явно гласуване: 

за - 34, против - 0, въздържали се - 0, отсъстват - 17/ 
  
   4648-4.  Настоящият проект за решение е относно решение на ОбС - 
Варна от 2005 г., с което се възлага на Кмета на Община Варна да изготви 
промяна на квотите за разпределение на средствата по райони за дейност 
Чистота, тъй като изготвената разработка е от 2003 г. В последствие има 
корекции в много от перата - като в приходната част поради промяната в 
данъчната оценка в р-н "Приморски" и р-н "Одесос", и съответното 
намаление на същата в р-н "Вл. Варненчик", р-н "Аспарухово" и р-н 
"Младост", се предложи корекция на квотите, като при нейната разработка 
бяха взети под внимание следните показатели: 
 1. Количествено твърди отпадъци ТБО 
 2. Средна отдалеченост от сметище 
 3. Площ 
 4. Събрани туристически такси 
 5. Промяна данъчна оценка - имоти на фирми 
 6. Промяна данъчна оценка - имоти на граждани 
 7. Брой население 
 8. Брой културно-административни сгради 
 9. Брой хотели 
 10. Брой обекти по чл. 56 от ЗУТ 
 11. Представителност на района /коефициент на представителност/: 
 12. Направени до момента инвестиции в района 
 13. Качества на извършената работа 
  Предвид гореизложеното и на основание чл. 21 ал. 1 т. 23 във връзка с 
чл. 17, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА,  Общински съвет - Варна приема квоти за 
сметосъбиране и сметопочистване за 2007 г. по райони и населени места, 
както следва:  
  
№ Райони, населени места Население Остойностен дял % 
  ОБЩО 350 874 100 
1. Район “Одесос” 82 380 26,48 
2. Район “Приморски” 98 676 26,62 
3. Район “Младост” 86 719 23,22 
4. Район “Вл. Варненчик” 48 868 13,93 
5. Район “Аспарухово” 26 568 7,57 



6. Кметство Тополи 2 937 0,84 
7. Кметство Казашко 341 0,10 
8. Кметство Звездица 931 0,27 
9. Кметство Каменар 2 330 0,66 
10. Кметство Константиново 1 124 0,32 
  

 /резултати от поименно явно гласуване: 
  за - 32, против - 2, въздържали се - 3, отсъстват - 14/ 
  
 
 

  
            ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
               В А Р Н А 
  
             ___________ /Б. ГУЦАНОВ/ 
  
 ЛИ/ЛИ 
   



 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 

№ 50 
от заседание проведено на 24.01.2007 г. 

по точка  пета  от дневния ред 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ВрК 
"Икономическо развитие, евроинтеграция и международно сътрудничество" 
относно: 
   - гласуване на приоритетни проекти за финансиране от Национална 
Оперативна Програма "Регионално развитие" 2007-2013 г. към МРРБ. 

Докл.: Кр. ЙОРДАНОВА - Председател ВрК 
"Икономическо развитие, евроинтеграция и 
международно сътрудничество" 

  
  Общ брой присъстващи общински съветници - 40 
  
   Общински съвет - Варна прие следните  

Р Е Ш Е Н И Я : 
  
   4649-5-1.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с 
изпълнение на проект по национална програма ФАР BG2004/016-711.11.02 
"Подкрепа за мобилизиране развитието отдолу нагоре и проектния 
капацитет като част от подготовката за Структурните фондове в България" и 
подготовката за реализиране на целите на Оперативна програма "Регионална 
развитие", Общински съвет - Варна решава да предложи на Министерството 
на регионалното развитие и благоустройство следните проектни идеи за 
включване в националната оперативна програма: 
   1. Построяване на детска градина в район "Младост". 
   2. Изграждане на социални заведения за възрастни и бездомни хора и 
за деца със специфични потребности. 
   3. Изграждане на автоматизирана система за управление на уличното 
осветление. 
  4. Създаване на автоматизирана система за управление и контрол на 
трафика на уличното движение. 
  5. Подобряване на енергоефективността на 40 броя обекти в системата 
на образованието, чрез подмяна на дограма, хидро и топлоизолация. 
  6. Подобряване на енергоефективността на Социално учебно 
професионално заведение "Мария Железкова", чрез подмяна на дограма, 
хидро и топлоизолация и газификация 



   7. Подобряване на енергоефективността на детски профилни здравни 
заведения (ясли) и на общинските здравни заведения за специализирана 
доболнична помощ, чрез подмяна на дограма, хидро и топлоизолация и 
газификация. 
  8. Подобряване на достъпа между ХІ, ХІІ и ХV жилищни райони с 
останалите територии на гр.Варна, чрез изграждане на пробива на бул. 
"Левски" в краен етап на участъка от ул. "Г.Пеячевич" и бул. 
"Вл.Варненчик" до крайезерния път през кв. "Максуда". 
  9. Реализация на осушителни и укрепителни мероприятия на път ІV-
9023 в участъка на спирка в Спортпалас - сп. "Трифон Зарезан". 
  10. Подобряване на достъпа до района на Зеленчуковата борса в 
Западна индустриална зона, чрез рехабилитация на ул. "Ак. Курчатов" и ул. 
"Безименна". 
  11. Подобряване на достъпа в Западна индустриална зона и 
осигуряване достъпа до Южна индустриална зона и създаване на пряка 
връзка между двете зони, чрез рехабилитация на ул. "Ат. Москов" в 
участъка от път І-2 до ул. "Девня" и изграждане на продължението на ул. 
"Ат. Москов" до Южна индустриална зона. 
  12. Подобряване на връзката между централната градска част и 
северните жилищни зони и болничните комплекси, чрез рехабилитация на 
ул. "Ген.Колев" и ул. "Мир". 

13. Подобряване на достъпа между жилищни райони с останалите 
територии на гр.Варна чрез доизграждане на бул. «Левски». 
 · участък от ул. "Подвис" до бул. "Цар Освободител"; 
 · участък от бул. "Цар Освободител" до бул. "Сливница"; 
 · участък от бул. "Сливница" до бул. "Вл.Варненчик"; 
 · участък от бул. "Вл. Варненчик" до ул. "Девня" 
  14. Подобряване на достъпа и обслужването в Западна индустриална 
зона, чрез рехабилитация на бул. "Вл.Варненчик". 
  15. Основен ремонт на път ІV-29016 "Новаково-Долище-Варна" от км 
14+000 до км 22+300. 
  16. Рехабилитация на път ІV-90028 "М.Гермето-Скален манастир -
кв.Виница-КК "Св.Св.Константин и Елена" в участъка от кв. "Виница" до 
КК "Св.Св.Константин и Елена" от км 7+800 до км 11+300. 

 17. Изграждане на транспортна връзка Аспарухов мост, ул. "Георги 
Пеячевич". 

18. Реализация на регулационно застроителен план на целия район от 
двете страни на дере "Максуда" до границите с регулираните улици ул. 
"Петко Напетов" и ул. "Пеячевич" чрез разработка на цялостен 
инвестиционен проект за изграждане на инфраструктура и неговата 
реализация. 
  19. Достъпна архитектурна среда за хора в неравностойно положение, 
/рампи, подходи, лифтове и др./ до институции, здравни заведения, учебни 



заведения и културни институции. Достъп до морето за хора в 
неравностойно положение. Изграждане на съоръжения съобразени с 
възможностите им - проект "Море за всички". 

 20. План за регулация и застрояване на ж.к. "Изгрев" 
  21. Благоустрояване на кварталните пространства - жилищните 
комплекси "Левски", "Младост" и "Възраждане". 
  22. План за регулация на селищните образувания - Св. Никола, 
Сотира, Траката, Манастирски рид, Ален мак, Делбер чешма, Кочмар, 
Пчелина, Зеленика, Боровец-юг, Боровец-север и Прибой. 

 23. Изграждане на бул. "Цар Освободител". 
  24. Изграждане на улиците в жилищен комплекс "Бриз". 
  25. Проектиране и преустройство на бившия паметник на съветската 
армия в "Център на изкуствата". 
  26. Обновяване на автопарка за обществен транспорт и разширяване 
на тролейната мрежа. 
  27. Изграждане на комплексни културни центрове в читалищата 
общинска собственост, които са на територията на Община Варна. 

 /за - 39, против - 0, въздържали се - 1/ 
  
   4649-5-2.  Общински съвет - Варна решава на 30.01.2007 г. /вторник/ 
да бъде проведено заседание на ВрК "Икономическо развитие, 
евроинтеграция и международно сътрудничество" с участието на всички 
председатели на ПК към Общинския съвет и представители на общинската 
администрация с цел: избор на 15 /петнадесет/ проектни идеи от описаните 
27 в решение на ОбС № 4649-5-1(50)/24.01.2007 г., които да бъдат 
представени за кандидатстване пред Министерството на регионалното 
развитие и благоустройство за включване в националната оперативна 
програма. 
   /за - 33, против - 0, въздържали се - 1/ 
  
   4649-5-3.  На основание чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА ОбС - Варна 
възлага на кмета на община Варна да извърши всички необходими действия 
по изпълнение на приетото решение. 
   /за - 37, против - 0, въздържали се - 0/ 
 
 
            ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
               В А Р Н А 
  
             ___________ /Б. ГУЦАНОВ/ 
  
 ЛИ/ЛИ 
   



 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 

№ 50 
от заседание проведено на 24.01.2007 г. 

по точка  шеста  от дневния ред 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК "Финанси 
и бюджет" относно: 
   - изменяне на "Наредба за определяне и администриране на местните 
такси и цени на услуги на територията на Община Варна" в частта на глава 
втора Местни такси, раздел І такса за битови отпадъци чл. 18, ал. 1; 
   - опрощаване на държавни вземания; 

 - определя цени за изкупуване на месо и риба за храна на животните в 
Зоокът - Варна в размер до 1,60 лв. за килограм. 

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

  
  Общ брой присъстващи общински съветници - 43 
  
   Общински съвет - Варна прие следните  

Р Е Ш Е Н И Я : 
  
   4650-6.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, чл. 9 от ЗМДТ, 
§17 от ЗИДЗМДТ, ДВ бр. 100/2005 г., Общински съвет Варна изменя 
Приложение 1 към Наредбата за определяне и администриране на местните 
такси и цени на услуги на територията на Община Варна в частта на такса за 
битови отпадъци чл. 18, както следва: 

 Чл. 18 Размерът на таксата се определя , както следва: 
   1. Общински съвет-Варна определя такса за битови отпадъци за 2007 
г.- пропорционално върху данъчна оценка на жилищни имоти на граждани и 
предприятия в размер на 1,50 на хиляда. 
 По видове услуги таксата е както следва: 
  1) за сметосъбиране и сметоизвозване - 0,84 на хиляда; 
 2) за обезвреждане на битови отпадъци и депо - 0,23 на хиляда; 
 3) за почистване на територии за обществено ползване - 0,43 на хиляда. 

 2. Общински съвет-Варна определя такса за битови отпадъци върху 
отчетната стойност на нежилищните имоти на предприятията и върху 
данъчна оценка на нежилищните имоти на гражданите в размер на 2,89 на 
хиляда. 
  



 По видове услуги таксата е както следва: 
 1) за сметосъбиране и сметоизвозване - 1,61 на хиляда; 
 2) за обезвреждане на битови отпадъци и депо - 0,47 на хиляда; 
 3) за подържане на чистотата на териториите за обществено ползване - 0,81 
на хиляда. 
  
  3. Общински съвет - Варна определя таксата за битови отпадъци за 
нежилищни имоти, в зависимост от вида и броя на декларираните към 30 
ноември на предходната година съдове за изхвърляне на отпадъци в размер 
на 15 лв. за 1 куб.м. некомпактирани битови отпадъци, при честота на 
извозване съгласно Заповед № 3448/26.10.2006 г. на Кмета на Община 
Варна. 
  

 4. Фирмите, които притежават разрешение за събиране и 
транспортиране на битови отпадъци по реда на чл. 37, т. 1 "6" от Закона за 
управление на отпадъците, дължат такса за поддържане на чистота на 
териториите за обществено ползване. 
  за - 40, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
 
   4651-6.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с 
молба вх. № 94-00-3434/14.09.2006 г. и писмо вх. № ОС-6-
9910/29/19.12.2006 г. от Администрацията на Президентството на РБ, 
Общински съвет - Варна предлага на Президента на Република България да 
опрости задължението на ДРУМИ КОСТАДИНОВ ВЕЛИКОВ от гр. Варна, 
ж.к. "Владислав Варненчик" бл. 15, вх. 4, ап.60. 
  /за - 40, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
   4652-6.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с 
молба вх. № 94-00-3779/10.10.2006 г. и писмо вх. № ОС-6-
9910/30/19.12.2006 г. от Администрацията на Президентството на РБ, 
Общински съвет - Варна предлага на Президента на Република България да 
не се опрости задължението на Иванка Костадинова Добрева от гр. Варна, 
ж.к. "Чайка" бл. 32, вх. Г, ап.129. 
   /за - 40, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
   4653-6.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с 
молба вх. № 94-00-3796/10.10.2006 г. и писмо вх. № ОС-6-
9910/31/21.12.2006 г. от Администрацията на Президентството на РБ, 
Общински съвет - Варна предлага на Президента на Република България да 
опрости задължението на НИКОЛА ЛАЗАРОВ ЛАЗАРОВ от гр. Варна, ул. 
"Карамфил" бл. 15,вх. Г, ет. 7, ап.97. 
   /за - 41, против - 0, въздържали се - 1/ 



  
   4654-6.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с 
молба вх. № 94-00-3688/10.10.2006 г. и писмо вх. № ОС-6-
9910/32/04.01.2007 г. от Администрацията на Президентството на РБ, 
Общински съвет - Варна предлага на Президента на Република България да 
не се опрости задължението на НЕДЯЛКА БАЕВА ИВАНОВА от гр. Варна, 
ул. "Милосърдие" № 3. 
   /за - 39, против - 0, въздържали се - 2/ 
  
   4655-6.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с 
молба вх. № 94-00-3918/16.10.2006 г. и писмо вх. № ОС-6-
9910/33/21.12.2006 г. от Администрацията на Президентството на РБ, 
Общински съвет - Варна предлага на Президента на Република България да 
опрости задължението на ПЛАМЕН ПЕТКОВ ЛИЛЯНОВ от гр. Варна, ул. 
"Гаврил Кръстевич" №8, ет. 3, ап.6. 
   /за - 38, против - 0, въздържали се - 2/ 
  
   4656-6.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и по 
докладна записка с вх. № ОС-6-5300/6/22.11.06г. от ОП"ЗООКЪТ" - Варна, 
Общински съвет - Варна определя цени за изкупуване на месо и риба за 
храна на животните в Зоокът - Варна в размер до 1,60 лв. за килограм. 
   /резултати от поименно явно гласуване: 
  за - 37, против - 1, въздържали се - 5, отсъстват - 8/ 
  
 
            ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
               В А Р Н А 
  
             ___________ /Б. ГУЦАНОВ/ 
  
 ЛИ/ЛИ 
   



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 

№ 50 
от заседание проведено на 24.01.2007 г. 

по точка  осма  от дневния ред 
 
  ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
"Здравеопазване" относно: 
   - отпускане на сумата от 80 000.00 лв. за пребазиране на отделение 
"Диализно лечение" при МБАЛ "Света Анна" АД - Варна от сградата на 
ДКЦ 3 - Варна ЕООД в сградата на Кожна клиника IV етаж, за извършване 
на необходимите ремонтни дейности и въвеждането му в експлоатация, 
съобразно архитектурен план и стойностна сметка; 
   - отпускане на сумата от 207 793.00 лв. на "ДКЦ 1 "Света 
Клементина" ЕООД - Варна за неотложен ремонт на сградата на лечебното 
заведение, съгласно опис на ОП "Инвестиционна политика"; 

 - отпускане на сумата от 250 000.00 лв. за извършване на неотложни 
ремонтни дейности в "ДКЦ 1 "Света Клементина" ЕООД-Варна, "ДКЦ 2 
"Свети Иван Рилски" ЕООД - Варна, "ДКЦ 3" ЕООД - Варна, "ДКЦ 4" 
ЕООД - Варна, "ДКЦ 5 "Света Екатерина" ЕООД - Варна, ДКЦ "Чайка" 
ЕООД-Варна, "Стоматологичен център 1 Варна" ЕООД, с цел подобряване 
на използваната база от общо практикуващите лекари, специалисти и 
стоматолози на основание и с цел привеждането им към изискванията на 
действащото законодателство; 
   - относно поправка на очевидна фактическа грешка в т.59 и т.67 на 
Приложение към решение № 4614-15(49)/20, 22.12.2006 г. на Общински 
съвет Варна; 
   - отпускане на сумата от 700 лв. за оперативно лечение за поставяне 
на шина - остеосинтезен материал на Борис Ангелов Шишков ЕГН: ………., 
гр.Варна, ул. "Беласица" № 40. 
   - освобождаване сградата на МДОЗС "д-р Марко Антонов Марков-
Варна" ЕООД, находяща се на бул. "Чаталджа" № 111, като се извърши 
преместване на движимото имущество и се започне осъществяване на 
дейността на дружеството, в помещенията, описани в т. VI от настоящото 
решение 
   - задължаване на управителя на "ДКЦ ІV-Варна" ЕООД да сключи 
договор за учредяване безвъзмездно право на ползване в полза на МДОЗС 
"д-р Марко Антонов Марков-Варна" ЕООД, за обекти, находящи се в 
сградата на "ДКЦ ІV-Варна" ЕООД, в гр. Варна, бул. "Цар Освободител" № 
100, УПИ ХІІ, кв. 682. 



  
 - извършване на необходимите действия от управителя на "ДКЦ ІV-

Варна" ЕООД за прекратяване на всички договори за наем, с предмет 
посочените по-горе помещения, ако има сключени такива, и предаване на 
помещенията за ползване на МДОЗС "д-р Марко Антонов Марков-Варна" 
ЕООД 
   - извършване на всички необходими правни и фактически действия по 
изваждане от капитала на МДОЗС "д-р Марко Антонов Марков-Варна" 
ЕООД на следните обекти: сграда със застроена площ 494.37 кв.м., състояща 
се от сутерен, първи етаж и втори етаж и земя с площ 2 100 кв.м., 
представляваща УПИ І, кв. 680 по плана на 2-ри подрайон на гр. Варна, 
описани по АОС № 1433/18.10.1999 год. и Заповед № Р-214/23.06.1999 год., 
както и да предприеме всички необходими действия за промяна на 
предназначението на описаната сграда от диспансер за онкологични 
заболявания в детско заведение /детска ясла и/или градина/. Средствата за 
промяната на предназначението, ремонта и реконструкцията на сградата с 
цел използването и като детско заведение да бъдат предвидени в бюджета на 
Община Варна за 2007 год. 
   - отпускане на сумата от 250 000 лв., необходима във връзка с 
преместването на диагностично-консултативния блок на МДОЗС "д-р 
Марко Антонов Марков-Варна" ЕООД от сградата, находяща се бул. 
"Чаталджа" в сградата на "ДКЦ ІV-Варна" ЕООД, като тези средства бъдат 
предвидени в бюджета на Община Варна за 2007 год. 
   - отпускане сумата от 100 000.00 лв. на ДКЦ IV - Варна ЕООД, за 
пребазиране и реорганизиране на лекарските кабинети в сградата на ДКЦ IV 
- Варна ЕООД. 
   - даване на съгласие да бъде сключен договор за наем за имот или 
част от него, собственост на търговско дружество с общинско имущество, в 
полза на дружество, сдружение с общественополезна дейност или друга 
организация, осъществяваща дейност, свързана с осигуряване на социални и 
медицински услуги за лица с тежки психични разстройства, която бъде 
одобрена да реализира проект "Създаване и функциониране на услугата 
"Дневен център със защитено жилище и обществен информационен център" 
за лица с тежки психични разстройства" съобразно изискванията на МТСП- 
програма ФАР 2005/017-353.01.02. 
   - даване на съгласие "ДКЦ Св.Иван Рилски - Аспарухово - Варна" 
ЕООД да проведе преговори с банкови институции за осигуряване на кредит 
за плащане на закупената линейка от "ДКЦ IV - Варна" ЕООД, съгласно 
Решение № 4485-3/22.11.2006г. на Общински съвет - Варна и изграждане на 
информационна система в "ДКЦ Св.Иван Рилски - Аспарухово - Варна" 
ЕООД, като внесе за разглеждане в Общински съвет - Варна три броя 
оферти с проектодоговори и икономическа обосновка от Общинска 
администрация и предложение за погасителен план за искания кредит. 



  
 - одобрение за закупуването на нов комбиниран скопично - графичен 

апарат от ДКЦ I "Света Клементина - Варна" ЕООД на стойност 160 000.00 
лв., като средствата бъдат заложени в Инвестиционната програма в 
здравеопазването за 2007г. 
   - отпускане на сумата от 300 лв. за леща на Ахмед Мустафа Осман 
ЕГН: ………, гр. Варна, ул. "Рожен" № 8. 
   - отпочване на процедура по акредитация на ДКЦ "Чайка-Варна"-
ЕООД и определяне на комисия за самооценка. 

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

  
  Общ брой присъстващи общински съветници - 42 
  
   Общински съвет - Варна прие следните  

Р Е Ш Е Н И Я: 
  
   4657-7.  На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 във връзка с чл.17, ал.1, 
т.4 и чл.54, ал.1 от ЗМСМА и във връзка с докладна записка и писмо с вх. № 
ОС-7-2600/1/09.01.2007г. от д-р Жан Доревски - изпълнителен директор на 
МБАЛ "Света Анна" АД - Варна Общински съвет Варна отпуска сумата от  
80 000.00  лв. за пребазиране, извършване на ремонтно - строителни 
дейности и въвеждането му в експлоатация на отделение "Диализно 
лечение" съобразно архитектурен план и стойностна сметка, като средствата 
бъдат предвидени и усвоени от бюджета на Община Варна за 2007 г. 
   /резултати от поименно явно гласуване: 
  за - 42, против - 0, въздържали се - 0, отсъстват - 9/ 
  
   4658-7.  На основание чл.21, ал.1, т. 6, т. 23 и чл.54, ал.3 от ЗМСМА, 
Общински съвет - Варна отпуска сумата от 207 793.00  лв. на "ДКЦ 1 "Света 
Клементина" ЕООД - Варна за неотложен ремонт на сградата на лечебното 
заведение, съгласно опис на ОП"Инвестиционна политика", като средствата 
бъдат предвидени и усвоени от бюджета на Община Варна за 2007 г. 
   /резултати от поименно явно гласуване: 
  за - 37, против - 0, въздържали се - 2, отсъстват - 12/ 
  
 

П Р О Е К Т     З А     Р Е Ш Е Н И Е : 
   4659-7.  На основание чл.21, ал.1, т. 6, т. 23 и чл.54, ал.3 от ЗМСМА, 
Общински съвет - Варна отпуска сума в общ размер от  250     000.00  лв. за 
извършване на неотложни ремонтни дейности в "ДКЦ 1 "Света Клементина" 
ЕООД-Варна, "ДКЦ 2 "Свети Иван Рилски" ЕООД - Варна, "ДКЦ 3" ЕООД 



 -Варна, "ДКЦ 4" ЕООД - Варна, "ДКЦ 5 "Света Екатерина" ЕООД - Варна, 
ДКЦ "Чайка" ЕООД-Варна, "Стоматологичен център 1 Варна" ЕООД, с цел 
подобряване на използваната материалнотехническа база от общо 
практикуващите лекари, специалисти и стоматолози на основание и с цел 
привеждането на дейността им към изискванията на действащото 
законодателство, като средствата бъдат предвидени и усвоени от бюджета 
на Община Варна за 2007г. 
   /резултати от поименно явно гласуване: 
  за - 21, против - 0, въздържали се - 15, отсъстват - 15/ 
  Решението не се приема.  
  
   4660-7.  На основание чл.62, ал.2 АПК и във връзка с писмо с вх. № 
ЗР-7-9302/1/04.01.2007г. от Директора на Дирекция "Здравно развитие" при 
Община Варна Общински съвет - Варна допуска поправка на очевидна 
фактическа грешка в т.59 и т.67 на Приложение към решение № 4614-15-
49/20,22.12.2006г. на Общински съвет Варна, както следва: 
   - в т.59 вместо израза "ЕГН ………., гр. Варна, ул. "Б. Игнатов", да се 
чете: "ЕГН …………., гр. Варна, кв. "Трошево", бл. 50, ет. 13, ап. 63". 
   - в т.67 вместо израза "ЕГН …………, с.Каменар, ул."Невен", № 5Б, 
молба с вх. № ЗР-6-94.П", да се чете: "ЕГН……….., с.Каменар, ул."Невен", 
№ 5Б, молба с вх. № ЗР-6-94.Ф". 
  /за - 31, против - 0, въздържали се - 1/ 
  
   4661-7.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 
1, т. 3 и т. 4 ЗМСМА и чл. 5/1/ НРУПСЧОВКТД, Общински съвет-Варна, в 
качеството си на упражняващ правата на едноличния собственик на 
капитала на МДОЗС "д-р Марко Антонов Марков-Варна" ЕООД, задължава 
управителя на дружеството във възможно най-кратък срок да освободи 
сградата на дружеството, находяща се на бул. "Чаталджа" № 111, като 
извърши преместване на движимото имущество и започне осъществяване на 
дейността на дружеството, в помещенията, описани в решение № 4662-
7(50)/24.01.2007 г. на Общински съвет - Варна. 
   /резултати от поименно явно гласуване: 
  за - 32, против - 0, въздържали се - 1, отсъстват - 18/ 
  
   4662-7.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 
1, т. 3 и т. 4 ЗМСМА и чл. 5/1/ НРУПСЧОВКТД, Общински съвет-Варна, в 
качеството си на упражняващ правата на едноличния собственик на 
капитала на МДОЗС "д-р Марко Антонов Марков-Варна" ЕООД и на "ДКЦ 
ІV-Варна" ЕООД, задължава управителя на "ДКЦ ІV-Варна" ЕООД да 
сключи договор за учредяване безвъзмездно право на ползване в полза на 
МДОЗС "Д-р Марко Антонов Марков-Варна" ЕООД, за следните обекти, 



находящи се в сградата на "ДКЦ ІV-Варна" ЕООД, в гр. Варна, бул. "Цар 
Освободител" № 100, УПИ ХІІ, кв. 682: 
   - част от ІІ-ри етаж, както следва: кабинети 200, 201, 210а, 202, ведно 
с прилежащите им сервизни помещения, находящи се в южното крило на 
етажа и кабинети от 217 до 221 вкл., ведно с прилежащите им сервизни 
помещения находящи се в северното крило на етажа; 
   - част от ІІІ-ти етаж, както следва: кабинети от 314 до 335 вкл., ведно 
с прилежащите им сервизни помещения и коридори към същите, находящи 
се в източното, северното и част от южното крило на етажа; 
   - помещения, находящи се в сутеренния етаж на сградата, по 
споразумение между управителите на двете лечебни заведения. 
   Срокът за учредяване на безвъзмездно право на ползване е до 
изграждането на нова сграда на МДОЗС "д-р Марко Антонов Марков-
Варна" ЕООД, но не повече от 3 години. 
   /резултати от поименно явно гласуване: 

 за - 37, против - 1, въздържали се - 2, отсъстват - 11/ 
  
   4663-7.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 
1, т. 3 и т. 4 ЗМСМА и чл. 5/1/ НРУПСЧОВКТД, Общински съвет-Варна, в 
качеството си на упражняващ правата на едноличния собственик на 
капитала на "ДКЦ ІV-Варна" ЕООД, възлага на управителя на "ДКЦ ІV-
Варна" ЕООД, да извърши необходимите действия за прекратяване на 
всички договори за наем, с предмет посочените по-горе помещения, ако има 
сключени такива, и да предаде помещенията за ползване на МДОЗС "д-р 
Марко Антонов Марков-Варна" ЕООД. 
   /резултати от поименно явно гласуване: 
  за - 34, против - 1, въздържали се - 3, отсъстват - 13/ 
  
   4664-7.  На основание чл. 44, ал. 1, т. 7 ЗМСМА, Общински съвет-
Варна възлага на Кмета на Община Варна да извърши всички необходими 
правни и фактически действия по изваждане от капитала на МДОЗС "Д-р 
Марко Антонов Марков-Варна" ЕООД на следните обекти: сграда със 
застроена площ 494.37 кв.м., състояща се от сутерен, първи етаж и втори 
етаж и земя с площ 2 100 кв.м., представляваща УПИ І, кв. 680 по плана на 
2-ри подрайон на гр. Варна, описани по АОС № 1433/18.10.1999 год. и 
Заповед № Р-214/23.06.1999 год., както и да предприеме всички необходими 
действия за промяна на предназначението на описаната сграда от диспансер 
за онкологични заболявания в детско заведение /детска ясла и/или градина/. 
Средствата за промяната на предназначението, ремонта и реконструкцията 
на сградата с цел използването и като детско заведение да бъдат предвидени 
в бюджета на Община Варна за 2007 год. 
   /резултати от поименно явно гласуване: 
  за - 40, против - 0, въздържали се - 0, отсъстват - 11/ 



  
   4665-7.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 
1, т. 4 и чл. 54, ал. 3 ЗМСМА, Общински съвет - Варна решава на МДОЗС 
"Д-р Марко Антонов Марков-Варна" ЕООД да бъде предоставена сумата от 
250 000 лв., необходими във връзка с преместването на диагностично-
консултативния блок на МДОЗС "Д-р Марко Антонов Марков-Варна" 
ЕООД от сградата, находяща се бул. "Чаталджа" в сградата на "ДКЦ ІV-
Варна" ЕООД, като тези средства бъдат предвидени в бюджета на Община 
Варна за 2007 год. 
   /резултати от поименно явно гласуване: 
   за - 34, против - 1, въздържали се - 3, отсъстват - 13/ 
  
   4666-7.  На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 и чл.54, ал.3 ЗМСМА, 
Общински съвет - Варна отпуска сумата от  100 000.00  лв. на ДКЦ IV - 
Варна ЕООД, за пребазиране и реорганизиране на лекарските кабинети в 
сградата на ДКЦ IV - Варна ЕООД. 
   /резултати от поименно явно гласуване: 
  за - 37, против - 0, въздържали се - 0, отсъстват - 14/ 
  
   4667-7.  На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.5, ал.1 и чл.6, 
ал.1 от НРУПСЧОВКТД, Общински съвет - Варна дава съгласие "ДКЦ 
Св.Иван Рилски - Аспарухово - Варна" ЕООД да проведе преговори с 
банкови институции за осигуряване на кредит за плащане на закупената 
линейка от "ДКЦ IV - Варна" ЕООД, съгласно Решение № 4485-
3/22.11.2006г. на Общински съвет - Варна и изграждане на информационна 
система в "ДКЦ Св.Иван Рилски - Аспарухово - Варна" ЕООД, като внесе за 
разглеждане в Общински съвет - Варна три броя оферти с проектодоговори 
и икономическа обосновка от Общинска администрация и предложение за 
погасителен план за искания кредит. 
   /резултати от поименно явно гласуване: 
  за - 33, против - 0, въздържали се - 0, отсъстват - 18/ 
  

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

  
  4668-7.  Общински съвет - Варна одобрява закупуването на нов 
комбиниран скопично - графичен апарат от ДКЦ I "Света Клементина - 
Варна" ЕООД на стойност  160 000.00  лв., като средствата бъдат заложени в 
Инвестиционната програма в здравеопазването за 2007г. 
  /резултати от поименно явно гласуване: 
  за - 21, против - 0, въздържали се - 9, отсъстват - 21/ 
  Решението не се приема.  



  
   4669-7.  На основание чл.21, ал. 1, т. 6 и чл. 23 във връзка с чл.17, ал. 
1, т. 4 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА във връзка с решение № 3208-
6(40)/04.04.2006 г. на Общински съвет - Варна и във връзка с молба с вх. № 
ЗР-6-94.А/48/06.11.2006 г., Общински съвет - Варна отпуска на Ахмед 
Мустафа Осман ЕГН: …………., гр.Варна, ул. "Рожен" № 8,  - 300 лв.  
залеща. 
   /резултати от поименно явно гласуване: 
  за - 30, против - 0, въздържали се - 0, отсъстват - 21/ 
  
   4670-7.  На основание чл.21, ал. 1, т. 6 и чл. 23 във връзка с чл.17, ал. 
1, т. 4 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА във връзка с решение № 3208-
6(40)/04.04.2006 г. на Общински съвет - Варна и във връзка с молба с вх. № 
ОС-7-94.Д/3/18.01.2007 г., Общински съвет - Варна отпуска на Борис 
Ангелов Шишков ЕГН: …………., гр.Варна, ул. "Беласица" № 40,  - 700 лв.  
заоперативно лечение за поставяне на шина - остеосинтезен материал. 
   /резултати от поименно явно гласуване: 
  за - 30, против - 0, въздържали се - 0, отсъстват - 21/ 
  
   4671-7.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 86, ал. 1 ЗЛЗ, 
чл. 24 от Наредба № 18/20.06.2005 г. за критериите, показателите и 
методиката за акредитация на лечебните заведения и във връзка с писмо от 
управителя на "ДКЦ Чайка - Варна"-ЕООД вх. № ОС-7-2600(3)/22.01.2007 
г., Общински съвет - Варна дава съгласие за провеждане на акредитационна 
процедура на "ДКЦ Чайка - Варна"-ЕООД и съгласува комисия за 
самооценка на лечебното заведение в следния състав: 
 Председател: д-р Юлияна Йоргова - управител 
 Членове: 1. д-р Иванка Папазова 
 2. д-р Жанета Габровска 
 3. г-жа Елена Попова - главна мед. сестра 
 4. г-н Камен Стоянов - главен счетоводител 
 5. г-жа Дафина Мустакова - началник администрация 
 6. г-жа Ангелина Андреева - координатор медико-диагностична дейност 
 7. д-р Тоня Драгнева 
  Комисията следва да извърши самооценяването на лечебното 
заведение, като за целта подготви доказателствения материал, заявленията 
до МЗ и докладите за акредитация. 
   /за - 26, против - 0, въздържали се - 0/ 

  



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

 
 

П Р О Т О К О Л 
№ 50 

от заседание проведено на 24.01.2007 г. 
по точка  осма  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 План за регулация и застрояване на "Зона за 
обществено обслужване, район "Вл. Варненечик", гр. Варна. 
     Докл.: Г. ТАШКОВ - Председател ПК ПК "Архитектура, 
     строителство, устройство, организация и развитие на 
     територията на общината и населените места" 
  
  Общ брой присъстващи общински съветници - 26 
  
   Общински съвет - Варна прие следните  

Р Е Ш Е Н И Я : 
  
   4672-8.  1.На основание чл. 21, ал.1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от 
ЗУТ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-6-
9100/530/28.12.2006г., Общински съвет - Варна приема и одобрява План за 
регулация и застрояване на "Зона за обществено обслужване, район "Вл. 
Варненчик". 
   2. Решението по т. 1 да се обнародва в Държавен вестник на 
основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ . 

 /за - 16, против - 2, въздържали се - 8/ 
  
            ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
               В А Р Н А 
  
             ___________ /Б. ГУЦАНОВ/ 
  
 ЛИ/ЛИ 
   



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 

№ 50 
от заседание проведено на 24.01.2007 г. 

по точка  девета  от дневния ред 
 
 

 ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
"Образование" относно: 
   - приемане на "Програма за квалификация и насърчаване на 
педагогическите кадри в Община Варна за 2007 г.", обезпечена от 
общинския бюджет; 
   - приемане на "Общинска програма за 2007 г. за мерките за 
насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изявени 
дарби"; 
   - разглеждане на предложение от Областен управител на Варненска 
област относно изменение и допълнение на "Статут за присъждане на 
награди "Варна" в сферата на науката и висшето образование"; 
   - приемане на Програма за квалификация и насърчаване на 
педагогическите кадри в Община Варна за 2007 г.; 
   - приемане на Общинска програма за 2007г. за мерките за 
насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби; 
   - изменение и допълнение на "Статут на награда "Варна" за наука и 
висше образование". 

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

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

Р Е Ш Е Н И Я : 
  
   4673-9. На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.12 във връзка с чл.17, ал.1, 
т.3 ЗМСМА, Общински съвет - Варна  приема "Програма за квалификация и 
насърчаване на педагогическите кадри в Община Варна за 2007 г .", 
съгласно приложение. 
   /резултати от поименно явно гласуване: 
   за - 30, против- 0, въздържали се - 0, отсъстват - 21/ 
  



   4674-9.  На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.12 във връзка с чл.17, ал.1, 
т.3 ЗМСМА, Общински съвет - Варна приема "Общинска програма за 2007г. 
за мерките за насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с 
изявени дарби", съгласно приложение. 

 /резултати от поименно явно гласуване: 
  за - 26, против- 0, въздържали се - 0, отсъстват - 25/ 
  
   4675-9.  На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.17, ал.1, т.3 от 
ЗМСМА и във връзка с предложение на Областния управител на Област 
Варна с вх.№ ОС-7-0600/1/10,01,2007г., Общински съвет - Варна  изменя и 
допълва   "Статут на награда "Варна" за наука и висше образование" , както 
следва: 
   - В раздел 2 "Общи положения" след т.2.2 се създава нова т. 2.3 със 
следния текст:  "Награда "Варна" може да се присъжда и посмъртно" , като 
следва преномерация на съществуващите точки. 
   /за - 26, против - 0, въздържали се - 0/ 
  

 - В досегашният текст в т.3.2 след израза  "Предложения могат да се 
правят от...."  се допълва с израза  "...академичните и..." , като след 
допълнението, текста на т.3.2 придобива следния вид:  "Предложения могат 
да се правят от академичните и научни ръководства на висши училища и 
научно-изследователски институти и от управителните съвети на 
професионални и граждански сдружения" . 
   /за - 28, против - 0, въздържали се - 0/ 
  

 - В раздел 3 "Процедура за определяне на наградите" се създава нова 
т.3.3 със следния текст:  "Всеки вносител на предложения има право да 
внесе само по една кандидатура за индивидуална и една за колективна 
награда във всяка научна област" , като следва преномерация на 
съществуващите точки. 
   /за - 27, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
            ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
               В А Р Н А 
  
             ___________ /Б. ГУЦАНОВ/ 
  
 ЛИ/ЛИ 
   



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 
№ 50 

от заседание проведено на 24.01.2007 г. 
по точка  десета  от дневния ред 

 
  ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК "Култура, 
вероизповедания, медии" относно: 
   - приемане на "Основни цели в културната политика на Община 
Варна през 2007 г.". 

Докл.: П. АНЧЕВ - Председател ПК 
"Култура, вероизповедания, медии" 

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

Р Е Ш Е Н И Е : 
  
   4676-10.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 
5 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна  приема "Основни цели в културната 
политика на Община Варна през 2007 г.",  съгласно приложение. 
   /за - 28, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
        
            ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
               В А Р Н А 
  
             ___________ /Б. ГУЦАНОВ/ 
  
 ЛИ/ЛИ 
   



Приложение № 1 
  

ОСНОВНИ ЦЕЛИ 
В КУЛТУРНАТА ПОЛИТИКА НА ОБЩИНА ВАРНА ПРЕЗ 2007 г. 

  
  Като отчита постигнатото в сферата на културата през последните две 
години /2005 - 2006 г./, община Варна ще продължи да следва досегашната 
политика. За своя главна задача през 2007 г. тя приема: 
  1) да се активизира работата по програма "Варна - кандидат за 
европейска столица на културата", приета от Общинския съвет с решение № 
4369-10 по Протокол № 46/11.10.2006 г., като заработи Организационният 
комитет и Оперативното бюро 
   2) да се проведат през м. май и декември Дни на изкуството и 
културата на варна и София; 
   3) през първото полугодие да се организират и проведат гостувания 
на групи творци от Варна в Русия и Турция. За целта в бюджета на 
общината, функция "Култура" да се предвидят целево средства; 
   4) при провеждане на дни на Варна в европейските градове, с които 
Варна има дружески връзки да се включат за участие професионални 
творци; 
   5) цялата международна дейност на Община Варна да бъде подчинена 
на пропагандата на програмата "Варна - кандидат за европейска столица на 
културата"; 
   6) община Варна да продължи да подпомага създаването на нови 
художествени произведения на професионалните творци от Варна; 
   7) да се поощрява и занапред създаването и изявите на независими 
творчески формации на артисти-изпълнители в различните изкуства; 
   8) да се издигне равнището на Майския и Рождествения салон на 
изкуствата, като се привлекат професионални творци и състави; 
   9) Община Варна да започне реконструкцията и преоборудването на 
бившия Паметник на българо-съветската дружба, за да го предостави за 
ползване на художниците от Варна за ателиета и изложбена зала; 
   10) до средата на 2007 г. да се приключи преоборудването на 
концертната зала в Градската художествена галерия "Борис Георгиев", като 
до начало до Международния музикален фестивал "Варненско лято" да бъде 
закупен нов концертен роял. За целта от бюджета на общината да бъдат 
отделени необходимите средства. 
   11) да се направят постъпки и започне процедура за предоставяне на 
залата на Дома на транспортните работници за нуждите на културата, като 
евентуално се деактува общинската собственост; 
   12) да се организират и успешно проведат на високо художествено 
равнище всички фестивали и конкурси, утвърдени по списък от Общински 
съвет с решение № ................................. 



   В бюджета на общината за 2007 година да бъдат предвидени 
необходимите средства за успешно постигане на поставените основни цели 
в културната политика на община Варна през 2007 г. 
   2007 година ще премине под знака на голямата цел, която Варна си е 
поставила: да бъде утвърдена за европейска столица на културата. 
  Настоящият документ е приет от Общинския съвет като стратегия за 
работа на община Варна в сферата на културата през 2007 г. с решение № 
4676-10(50)/24.01.2007 г. 
  
 
 
            ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
               В А Р Н А 
  
             ___________ /Б. ГУЦАНОВ/ 
  
 ЛИ/ЛИ 
   



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 
№ 50 

от заседание проведено на 24.01.2007 г. 
по точка  единадесета  от дневния ред 

 
 
  ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
"Младежки дейности и спорт" относно: 
   - преименуване "Общински съвет по наркотичните вещества - Варна" 
в "Областен съвет по наркотичните вещества - Варна"; 
   - приемане правилник за организацията и дейността на Областен 
съвет по наркотичните вещества - Варна; 
   - утвърждаване състава на Областен съвет по наркотичните вещества 
- Варна. 

Докл.: Т. МУТАФОВ - Председател ПК 
"Младежки дейности и спорт" 

  
  Общ брой присъстващи общински съветници - 37 
  
   Общински съвет - Варна прие следните  
  

Р Е Ш Е Н И Я : 
  
   4677-11.  На основание чл.21, ал.1, т.23 ЗМСМА във връзка с 
параграф 3 от ПЗР на ПМС 136/2006г. /ДВ, бр.49/2006г./ и по предложение 
на Кмета на Община Варна Общински съвет - Варна преименува "Общински 
съвет по наркотичните вещества - Варна" в "Областен съвет по 
наркотичните вещества - Варна". 
   /за - 27, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
   4678-11.  На основание чл.21, ал.1, т.23 ЗМСМА във връзка с чл.24, 
от Правилника за организацията и дейността на Националния съвет по 
наркотичните вещества /последно изменение ДВ, бр.49/2006г./ и по 
предложение на Кмета на Община Варна Общински съвет - Варна приема 
"Правилник за организацията и дейността на Областен съвет по 
наркотичните вещества - Варна", съгласно приложение. 
  /за - 30, против - 0, въздържали се - 0/ 
  



   4679-11.  На основание чл.21, ал.1, т.23 ЗМСМА във връзка с чл.15, 
ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Националния съвет по 
наркотичните вещества /последно изменение ДВ, бр.49/2006г./ и по 
предложение на Кмета на Община Варна Общински съвет - Варна 
утвърждава следния състав на Областен съвет по наркотичните вещества - 
Варна: 
   1) Председател на Областен съвет по наркотичните вещества - Варна - 
доц. Борис Корновски - Заместник Кмет на Община Варна. 
   2) Секретар на Областен съвет по наркотичните вещества - Варна - 
Началник отдел "Превенции", Дирекция "Младежки дейности и спорт", 
Община Варна. 
   3) Членове на Областен съвет по наркотичните вещества - Варна : 
  
 1) Директор на Дирекция "Младежки дейности и спорт", Община Варна; 
  2) Директор на Дирекция "Образование", Община Варна; 
  3) Директор на Дирекция "Здравно развитие", Община Варна; 
  4) Директор на Дирекция "Социални дейности и жилищна политика", 
Община Варна; 
  5) Директор на Дирекция "Опазване на обществения ред", Община Варна; 
  6) Председател на ПК "Младежки дейности и спорт" Общински съвет - 
Варна;  
  7) Председател на ПК "Образование" Общински съвет - Варна; 
  8) Председател на ПК "Здравеопазване" Общински съвет - Варна; 
  9) Председател на ПК "Социални дейности и жилищна политика" 
Общински съвет - Варна; 
  10) Председател на ПК "Обществен ред и сигурност" Общински съвет - 
Варна; 
  11) Директор на Център за спешна медицинска помощ; 
  12) Директор на Регионална инспекция за опазване и контрол на 
общественото здраве - Варна;  
 13) Директор на Областна дирекция "Полиция" - Варна; 
 14) Директор на Окръжна следствена служба - Варна; 
 15) Председател на Варненски районен съд; 
 16) Председател на Варненски окръжен съд; 
 17) Окръжен прокурор; 
 18) Началник на Регионален инспекторат по образованието - Варна; 
 19) Директор на Районен център по здравеопазване - Варна; 
 20) Директор на Общинска дирекция за социално подпомагане; 
 21) Директор на Варненски затвор; 
 22) Митрополит на Варненска и Велико преславска Митрополия; 
 23) Началник на Областна пробационна служба - Варна; 
 24) Ръководител на II психиатрична клиника МБАЛ "Св. Марина" - Варна; 
  



 25) Ръководител на Клиника по токсикология - ВМА ББАЛ - Варна; 
 26) Председател на Асоциация на варненски организации за превенция на 
наркоманиите; 
 27) Директор на АСМП ГП "Център за психично здраве" 
 28) Старши експерт "ИОМ", Отдел "Превенции", Дирекция "Младежки 
дейности и спорт", Община Варна; 
 29) Старши експерт "ПП", Отдел "Превенции", Дирекция "Младежки 
дейности и спорт", Община Варна; 
  /за - 36, против - 1, въздържали се - 0/ 
  
 
            ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
               В А Р Н А 
  
             ___________ /Б. ГУЦАНОВ/ 
  
 ЛИ/ЛИ 
   



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 

№ 50 
от заседание проведено на 24.01.2007 г. 
по точка  дванадесета  от дневния ред 

 
  ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ВрК 
"Структури и общинска администрация" относно: 
   - разрешаване да бъде разкрита една щатна бройка в администрацията 
на Община Варна, определена за длъжността "главен експерт "Постоянни и 
временни комисии" към отдел "Канцелария на Общински съвет". 
   - разрешаване да бъде завишена числеността на администрацията, 
както следва: 
 1) Изпълнител "Поддръжка" - 1 бройка; 
 2) Изпълнител "Охрана" - 3 бройки; 
 3) Изпълнител "Хигиенист" - 1/2 бройка; 
   - разрешаване да бъдат разкрити две щатна бройка в администрацията 
на Кметство Звездица, както следва: 
 1) Младши специалист "Административни услуги" - 1 бройка; 
 2) Младши специалист " Екологичен контрол" - 1 бройка; 

 - увеличаване числеността на Общинско предприятие "Спортни 
имоти" с 8 /осем/ щатни бройки - Помпиер - 1 бройка, Билетопродавач - 1 
бройка, Гардеробиер - 1 бройка, Хигиенист - 2 бройки, Поддръжка на 
комплекса - 2 бройки, Общ работник - 1 бройка, считано от 01.01.2007 г. 

Докл.: Я. КОРЕНЧЕВ - Председател ВрК 
"Структури и общинска администрация" 

  
 Общ брой присъстващи общински съветници - 36 

  
   Общински съвет - Варна прие следните  
  

Р Е Ш Е Н И Я : 
  
   4680-12.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА и по 
предложение на Председателя на Общински съвет - Варна с вх. № ОС-7-
9302/14/18.01.2007 г., Общински съвет - Варна решава да бъде разкрита една 
щатна бройка в администрацията на Община Варна, определена за 
длъжността "главен експерт "Постоянни и временни комисии" към отдел 
"Канцелария на Общински съвет". 
   /за - 35, против - 0, въздържали се - 2/ 



  
   4681-12.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА и по докладна 
записка от Светослав Асенов Райков - Кмет на Кметство Каменар с вх. № 
РД-7-1000/9/10.01.2007 г., Общински съвет - Варна решава да бъде завишена 
числеността на администрацията на Кметство Каменар, както следва: 
  1) Изпълнител "Поддръжка" - 1 бройка; 
  2) Изпълнител "Охрана" - 3 бройки; 
  3) Изпълнител "Хигиенист" - 1/2 бройка; 
   /за - 35, против - 1, въздържали се - 0/ 
  
   4682-12.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА и по докладна 
записка от инж. Й. Панайотов - Кмет на Кметство Звездица с вх. № ОС-6-
1000/86/29.12.2006 г., Общински съвет - Варна решава да бъдат разкрити две 
щатна бройка в администрацията на Кметство Звездица, както следва: 
  1) Младши специалист "Административни услуги" - 1 бройка; 
  2) Младши специалист " Екологичен контрол" - 1 бройка; 
   /за - 33, против - 0, въздържали се - 1/ 
  
   4683-12.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-7-9303/58/17.01.2007 г., 
Общински съвет - Варна увеличава числеността на Общинско предприятие 
"Спортни имоти" с 8 /осем/ щатни бройки считано от 01.01.2007 г., както 
следва: 
 1) Помпиер - 1 бройка; 
 2) Билетопродавач - 1 бройка; 
 3) Гардеробиер - 1 бройка; 
 4) Хигиенист - 2 бройки; 
 5) Организатор на комплекса - 2 бройки; 
 6) Общ работник - 1 бройка. 
  /за - 32, против - 0, въздържали се - 4/ 
  
            ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
               В А Р Н А 
  
             ___________ /Б. ГУЦАНОВ/ 
  
 ЛИ/ЛИ 
   



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 

№ 50 
от заседание проведено на 24.01.2007 г. 
по точка  тринадесета  от дневния ред 

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

Варна. 
       Докл.: Б. ГУЦАНОВ - Председател ОбС 
  
  Общ брой присъстващи общински съветници - 37 
  
   Общински съвет - Варна прие следните  
  

Р Е Ш Е Н И Я : 
  
   4684-13.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2 от 
"Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация", Общински 
съвет - Варна избира за член на ПК "Образование" общинския съветник доц. 
Яко Кузманов. 
   /за - 31, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
   4685-13-1.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 5 
от "Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация", Общински 
съвет - Варна освобождава от състава на ПК "Обществен ред и сигурност" 
общинския съветник Христо Контров. 
   /за - 36, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
   4685-13-2.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2 
от "Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация", Общински 
съвет - Варна избира за член на ПК "Социални дейности и жилищна 
политика" общинския съветник Христо Контров. 
   /за - 36, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
   4685-13-3.  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 "Опазване и възпроизводство на 
околната среда" общинския съветник Христо Контров. 
  /за - 36, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
   4686-13.  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 "Опазване и възпроизводство на 
околната среда" общинския съветник Янко Станев. 
   /за - 37, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
   4687-13.  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 "Опазване и възпроизводство на 
околната среда" общинския съветник Даринка Божинова. 
  /за - 37, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
   4688-13.  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 "Опазване и възпроизводство на 
околната среда" общинския съветник Иван Недялков. 
   /за - 37, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
 
 
 
            ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
               В А Р Н А 
  
             ___________ /Б. ГУЦАНОВ/ 
  
 ЛИ/ЛИ 
   



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 

№ 50 
от заседание проведено на 24.01.2007 г. 

по точка  четиринадесета  от дневния ред 
 

 ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
"Социални дейности и жилищна политика" относно: 
   - отпускане и неотпускане на еднократна финансова помощ за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности на 
лицата, посочени в приложение към настоящото решение; 
   - създаване на "Център за рехабилитация и социална интеграция" на 
деца със специални образователни потребности като социална услуга в 
общността, с капацитет 45 места, численост персонала 18 щатни бройки, 
средства за работна заплата за 4 месеца 20 952.00 лв., годишен стандарт за 
издръжка на едно лице 907.12 лв. Дата на откриване 1 септември 2007 г.; 
   - отпускане на 5/пет/ броя безименни карти за транспорт на 
домуващите в ДСХ "Гергана", като средствата бъдат включени в дейност 
"Транспорт"; 
   - финансиране на Фамилния център в с. Казашко; 
   - възлагане за управлението и предоставянето на социалната услуга 
Фамилен център за деца в с. Казашко на неправителствена организация, 
притежаваща лиценз от Държавна агенция закрила на детето; 
   - одобряване на договор за наем, сключен от "ДКЦ Чайка-Варна"-
ЕООД и Фондация с обществено-полезна дейност "Владиславово"; 
   - създаване на временна комисия във връзка с проект "Създаване и 
функциониране на услугата "Напълно функциониращ хоспис" с 
финансиране по грантова схема на програма ФАР-МТСП бюджетна линия 
BG 2005/017-353.01.02 - Деинституционализация посредством предоставяне 
на услуги в общността за рискови групи по Компонент 2, т. 2.1; 4. 

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

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

Р Е Ш Е Н И Я : 
  
   4689-14.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл.17, ал.1, т.7 и 
чл.52, ал.1 от ЗМСМА във връзка с решение на Общински съвет - Варна № 



3208-6/40/04.04.2006 г. и на база социален доклад по чл.27 ППЗСП, 
Общински съвет - Варна  отпуска  еднократна финансова помощ за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности на 
лицата, посочени в приложение към настоящото решение. 
   /резултати от поименно явно гласуване: 
  за - 35, против - 1, въздържали се - 0, отсъстват - 15/ 
  
   4690-14.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл.17, ал.1, т.7 
и чл.52, ал.1 от ЗМСМА във връзка с решение на Общински съвет - Варна № 
3208-6/40/04.04.2006 г. и на база социален доклад по чл.27 ППЗСП, 
Общински съвет - Варна  не отпуска  еднократна финансова помощ за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности на 
лицата, посочени в приложение към настоящото решение. 
   /резултати от поименно явно гласуване: 
   за - 36, против - 0, въздържали се - 0, отсъстват - 15/ 
  
   4691-14.  На основание чл.21, ал.1, т. 23 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, Общински 
съвет - Варна дава съгласие за създаване на  "Център за рехабилитация и 
социална интеграция"   на деца със специални образователни потребности"  
като социална услуга в общността, с капацитет 45 места, численост на 
персонала 18 щатни бройки, средства за работна заплата за 4 месеца 20 
952.00 лв., годишен стандарт за издръжка на едно лице 907.12 лв. Дата на 
откриване 1 септември 2007 г. 
   /резултати от поименно явно гласуване: 
  за - 35, против - 0, въздържали се - 0, отсъстват - 16/ 
  
   4692-14.  На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна дава съгласие да бъдат отпуснати 5 /пет/ броя безименни карти за 
транспорт на домуващите в ДСХ "Гергана", като средствата бъдат включени 
в дейност "Транспорт". 
   /резултати от поименно явно гласуване: 
   за - 36, против - 0, въздържали се - 0, отсъстват - 15/ 
  
   4693-14.   На основание чл.21, ал.1, т. 6 и т. 23 във връзка с чл.17, 
ал.1, т.7 от ЗМСМА, и с цел продължаване дейността на Фамилния център 
за деца в село Казашко, Общински съвет - Варна дава съгласие за: 
   1. Финансиране на Фамилния център, като осигурява от общинския 
бюджет в Социалната програма на Община Варна за 2007г. средства в 
размер на 6 700.00 лв. за цялостна издръжка на дейността, като в разчета 
влизат разходите за: 



  
  1) Възнаграждение и осигурителни вноски на възпитателя в размер на 
300.00 лв. месечно или 3 300.00 лв. за 11 месеца. 
  2) Консумативи за Центъра в размер на 300.00 лв. 
  3) Храна за едно основно хранене на ден на децата в Центъра 2 000.00 лв. 
  4) Административни разходи 1 100.00 лв. 
  

 2. Общински съвет - Варна задължава Кмета на Община Варна да 
възложи управлението и предоставянето на социалната услуга Фамилен 
център за деца в село Казашко на неправителствена организация, 
притежаваща лиценз от Държавна агенция закрила на детето. 
   /резултати от поименно явно гласуване: 
  за - 38, против - 0, въздържали се - 0, отсъстват - 13/ 
  
   4694-14-1.   На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.49, ал.1 и ал.2 от 
ЗМСМА и чл.30, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на 
Общински съвет - Варна неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация и изготвяне на становище, относно проект 
"Създаване и функциониране на услугата "Напълно функциониращ хоспис" 
с финансиране по грантова асхема на програма ФАР-МТСП бюджетна 
линия BG 2005/017-353.01.02 - Деинституционализация посредством 
предоставяне на услуги в общността за рискови групи по Компонент 2, т.2.1; 
4., Общински съвет - Варна създава временна комисия, която да разгледа 
следния въпрос: 
   Определяне на подходящ имот - частна общинска собственост или 
собственост на търговско дружество с общинско имущество, отговарящ на 
условията за реализация на проект "Създаване и функциониране на услугата 
"Напълно функциониращ хоспис" с финансиране по грантова асхема на 
програма ФАР-МТСП бюджетна линия BG 2005/017-353.01.02 - 
Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността 
за рискови групи по Компонент 2, т.2.1; 4. 
   Временната комисия да бъде от 9 /девет/ члена в следния състав: 
   Председател: Гергана Господинова - председател на ПК"Социални 
дейности и жилищна политика" 
   Членове: 
  1. Тодорка Павлова - общински съветник 
  2. Янко Коренчев - общински съветник 
  3. Балин Балинов - общински съветник 
  4. Иван Лилов - общински съветник 
  5. д-р Ивайло Бояджиев -общински съветник 
  6. представител на Дирекция "Социални дейности и жилищна политика" 
  7. представител на Дирекция "Здравно развитие" 
  8. представител на ОП "Инвестиционна политика" 



  Комисията да изготви становище до 05.02.2007 г. 
  

 /за - 36, против - 0, въздържали се - 2/ 
  
   4694-14-2.   Общински съвет - Варна решава конкретните 
представители от общинската администрация по т. 6, т. 7, т. 8 от решение на 
ОбС № 4693-14-1(50)/24.01.2007 г. да бъдат определени от Кмета на 
Община Варна. 
   /за - 35, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
   4695-14.  На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 във връзка с чл.17, ал.1, 
т.7 ЗМСМА, чл.5/1/ и чл.6/1/ от Наредбата за реда за упражняване на 
правата на собственост върху частта на Община Варна от капитала на 
търговските дружества /НРУПСЧОВКТД/, Общински съвет - Варна 
одобрява подписания между  "ДКЦ Чайка"ЕООД , със седалище и адрес на 
управление гр. Варна, ул."Никола Вапцаров"№2, регистрирано по фирмено 
дело №442/2000г. по описа на Варненския окръжен съд, в качеството му на 
наемодател и  Фондация с обществено - полезна дейност "Владиславово" , 
със седалище и адрес на управление гр. Варна, жк. "Владислав Варненчик", 
алея "Храброво" №1, регистрирана в регистъра на сдруженията с 
нестопанска цел по дело №4594/1997г. по описа на Варненския окръжен 
съд, в качеството му на наемодател,  договор за наем  на обособени обекти в 
сграда - Курортна поликлиника и барака "Детска консултация", находящи се 
в гр.Варна, жк. "Чайка", Курортна поликлиника, сключен за срок от 5/пет/ 
години, съгласно приложение. 
  /резултати от поименно явно гласуване: 
  за - 34, против - 1, въздържали се - 0, отсъстват - 16/ 
  

        



ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ 
  

       РЕШЕНИЕ №  4689-14  (  50  )  /24.01.2007 г.  
  
 1.НИКОЛИНА ХРИСТОВА ЛЕФТЕРОВА – ЕГН………, гр.Варна, 
 ул."Велека" № 26; молба вх.№ РД-6-94.Н/125/12.09.2006 г. - 200 лв.  Лицето 
е разведено; съжителства с непълнолетната си дъщеря, която има 
определена 78% ТНР; г-жа Лефтерова работи по Националната програма 
"ОСПОЗ" като "личен асистент на детето си; семейството обитава жилище 
на свободен наем; доходът се формира единствено от минимална работна 
заплата и социални помощи. 
  
 2. МЕЛИХА ИСМЕЛ МЕХМЕДАЛИ - ЕГН ………….., гр.Варна, 
ул."Огражден" № 7, молба вх.№ СДЖ-6-94.М/35/28.09.2006 г. -  200 лв.  
Лицето е самотна майка на едно малолетно дете; доходите се формират 
единствено от обезщетение за майчинство; живее на свободен наем. 
  
 3. ТОДОРКА БОРИСОВА ГЕОРГИЕВА - ЕГН …………, гр.Варна, 
ул."Павел Милюков" № 21, молба вх.№ СДЖ-6-94.Т/10/30.08.2006 г. -  300 
лв.  Лицето е самотна майка на 8 непълнолетни деца; лицето съжителства и 
със своята баба; 10-членното семейство обитават 2 преходни стаи; първото и 
второто дете са с ЕР на ТЕЛК. 
  
 4. НИКОЛИНКА АТАНАСОВА КОЛЕВА – ЕГН……………., гр.Варна, 
ул."Д-р Селименски" № 81, молба вх.№ РД-6-94.Н/96/27.06.2006 г. -  200 лв.  
Лицето е самотна майка на 2 непълнолетни деца; работи като "личен 
асистент" на сестра си Анелия Колева; съжителства с родителите си - баща с 
66% ТНР и майка с 95% ТНР; доходът се формира от минималната работна 
заплата и детските надбавки. 
  
 5.МАРИЯ ПЕТРОВА ПАНАЙОТОВА - ЕГН …………., гр.Варна, ул."Д-р 
Басанович" бл.19, вх.А, ап.17, молба вх.№ СДЖ-6-94.М/40/02.11.2006 г. -  
200 лв.  Лицето е разведено, пенсионер по болест с 85% ТНР; съжителства с 
15-годишната си дъщеря при лоши санитарно-хигиенни условия; доходите 
се формират единствено от пенсия - отпуска за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности. 
  
 6. ХРИСТИНА ЕНЧЕВА КОЛЕВА - ЕГН …………., гр.Варна, жк 
"Вл.Варненчик" бл.32, вх.2, ет.6, ап.67, молба вх.№ ОС-6-94.Х/10/21.11.2006 
г. -  200 лв.  Лицето е самотна майка на едно малолетно дете; семейството 
живее в общинско жилище при лоши битови условия; не притежава 
движима и недвижима собственост, която да бъде източник на 
допълнителни доходи. 



  
 7. ЖЕЛЯЗКА АСЕНОВА КИРОВА - ЕГН …………, гр.Варна, ул."Княз 
Черказки" № 57, молба вх.№ РД-6-94.Ж/58/21.11.2006 г. -  200 лв.  Лицето е 
вдовица; чака освидетелстване от ТЕЛК; съжителства със семейството на 
сина си, който е също с трайно намалена работоспособност; г-жа Кирова не 
разполага към момента със средства, с които да покрива основните си 
жизнени потребности от храна, облекло и от комунално-битов характер. 
  
 8. ЗАПРЯНКА НИКОЛОВА ЕНЕВА – ЕГН…………., гр.Варна, жк "Чайка" 
бл.31, вх.Г, ап.84, молба вх.№ ОС-6-94.З/8/23.11.2006 г. -  300 лв.  Лицето е 
пенсионер; месечният доход се формира единствено от пенсия; съжителства 
с дъщеря си, която е вдовица и двамата си внука; внуците на г-жа Енева са 
ученици в Хуманитарна гимназия; възникналият проблем е от финансов 
характер, свързан с постоянен недостиг на средства за покриване на 
текущите комунално-битови разходи. 
  
 9. ВАСИЛ ИВАНОВ ДИМОВ - ЕГН …………., гр.Варна, жк "Дружба" 
бл.18, вх.А, ап.10, молба вх.№ ОС-6-94.В/31/27.11.2006 г. -  100 лв.   Лицето 
е вдовец; има 78% ТНР; обитава едностайно таванско общинско жилище; 
доходът се формира единствено от пенсия; домът е без електричество; има 
дъщеря, която е в неизвестност от няколко години. 
  
 10. ПЕНКА МИХАЙЛОВА БОРИСОВА - ЕГН ……………., гр.Варна, 
ул."Петко Напетов" № 37, молба вх.№ РД-6-94.П/191/30.11.2006 г. -  200 лв.  
Лицето е вдовица; чака освидетелстване от ТЕЛК; през м.септември 2006 г. 
е оперирана по повод липом в областта на врата; съжителства с двамата си 
пълнолетни сина, които също са с психични заболявания и племенницата си, 
която е безработна и сама отглежда двете си деца. 
  
 11. АНА ТИХОМИРОВА ДЕМИРОВА - ЕГН …………., гр.Варна, 
ул."Петко Напетов" № 37, молба вх.№ РД-6-94.А/218/30.11.2006 г. -  300 лв.  
Лицето е самотна майка на две малолетни деца; г-жа Демирева е с влошено 
здравословно състояние, а по-малкото дете е с диагноза "Синдром на Даун"; 
съжителства с леля си и двамата й пълнолетни сина, които са с психични 
заболявания. 
  
 12. АЛЕКСИ ИЦКОВ БАБАДЖАНОВ - ЕГН ………….., гр.Варна, ул."Княз 
Черказки" № 45, молба вх.№ ОС-6-94.А/32/24.11.2006 г. -  200 лв.  Лицето е 
несемейно; полага сам грижи за 10-годишната си дъщеря, ученичка в 
четвърти клас в ОУ "Цар Симеон"; майката на детето не поддържа връзка 
със семейството си; г-н Бабаджанов работи периодично и доходите му са 
непостоянни; съжителства с майка си и баща си. 
  



 13. БОРИСЛАВ МИЛОСЛАВОВ БОНДОКОВ - ЕГН ………….., гр.Варна, 
жк "Вл.Варненчик" бл.229, вх.2, ап.53, молба вх.№ ОС-6-94.Б/9/28.11.2006 г. 
-  300 лв.  лЛцето е немейно; редовен студент в Международен колеж в кк 
"Албена"; съжителства с майка си и по-малкия си брат, който е ученик; г-н 
Бондоков има доброкачествено туморно заболяване на десния си крак; в 
резултат на проведеното лечение, същият е във финансова невъзможност да 
задоволи основните си комунално-битови потребности. 
  
 14. АНА ЯНКОВА АСЕНОВА - ЕГН ……….., гр.Варна, ул."Боян Илиев" № 
19, молба вх.№ РД-6-94.А/208/23.11.2006 г. -  200 лв.  Лицето е самотна 
майка на две малолетни деца; месечният доход се формира единствено от 
социални помощи; семейството обитава една стая при лоши хигиенно-
битови условия и почти пълна липса на обзавеждане. 
  
 15. ИВАНКА ДЕМИРОВА ХРИСТОВА - ЕГН ……………, гр.Варна, 
ул."Боян Илиев" № 15, молба вх.№ РД-6-94.И/221/28.11.2006 г. -  100 лв.   
Лицето е разведено; поради пропуснат подпис в Дирекция "Бюро по труда" 
е санкционирана за срок от 1 година и в момента не е регистрирана; 
съжителства с единия от синовете си, който е безработен; другия излежава 
присъда в Затвора; обитаваното жилище е в лошо санитарно-хигиенно 
състояние. 
  
 16. БИСТРА АСЕНОВА РАДЕВА -………….., гр.Варна, ул."Боян Илиев" 
№ 25, молба вх.№ РД-6-94.Б/75/22.11.2006 г. -  250 лв.  Лицето е семейно; 
съжителства със съпруга си, който е безработен и 7-те си деца, 6 които са 
непълнолетни; доходът на семейството се формира единствено от социални 
помощи; семейството живее в една стая от жилище в лошо техническо 
състояние; покривът тече, а по стените има мухъл; липсват предмети от 
първа необходимост. 
  
 17. ЕЛЕОНОРА КИРИЛОВА МИЛЧЕВА - ЕГН ……….., гр.Варна, жк 
"Вл.Варненчик" бл.309, вх.1, ет.3, ап.8, молба вх.№ РД-6-
94.Е/115/08.11.2006 г. -  200 лв.  Лицето е самотна майка с едно 
непълнолетно дете, ученик в 7 клас - ОУ "Проф. Марин Дринов"; доходът на 
семейството се формира единствено от помощи и присъдена издръжка в 
размер на 35 лв.; живеят в общинско жилище, обзаведено с вещи от първа 
необходимост. 
  
 18. МАЯ СЕВЕРИНОВА КРУМОВА - ЕГН …………., гр.Варна, ул."Найчо 
Цанов" № 44, молба вх.№ РД-6-94.М/309/08.11.2006 г. -  150 лв.  Лицето е 
вдовица с дете на 15 г.; трудово заета по НП "ОСПОЗ"; доходът се формира 
единствено от минималната работна заплата; семейството обитава една стая 



от жилище, собственост на майката на починалия й съпруг; разходите по 
погребението му са взети назаем. 
  
 19. НАДКА КРЪСТЕВА ЧЕРНЕВА - ЕГН ……….., гр.Варна, жк 
"Вл.Варненчик" бл.22, вх.4, ап.29, молба вх.№ СДЖ-6-94.Н/18/14.12.2006 г. 
- 300 лв. Лицето е вдовица; съжителства с непълнолетния си син, който е в 
10 клас СОУ "Ал.Пушкин"; доходите си формират единствено от 
минимална работна заплата и социални помощи; към настоящия момент г-
жа Чернева не може да покрие належащите комунално-битовите разходи на 
семейството. 
  
 20. САЛВАДОР ВИКТОРОВ МАНОЕЛИ - ЕГН ……….., гр.Варна, 
бул."Цар Освободител" бл.37, вх.А, ап.10, молба вх.№ СДЖ-6-
94.С/48/14.12.2006 г.-  200 лв.  Лицето е безработно; разведено; бившата 
съпруга е починала; лицето няма собствено жилище и живее в жилището на 
племенницата си; там съжителства със семейството на сестра си, която е с 
92% ТНР и съпруга й, който е с 84% ТНР; лицето е без доходи и е в 
невъзможност да покрива ежедневните си жизнени потребности. 
  
 21. ЮРКИЕ САЛИМ АЛИ - ЕГН ……….., гр.Варна, ул."Страцимир" № 83, 
молба вх.№ РД-6-94.Ю/43/13.11.2006 г. -  200 лв.  Лицето е самотна майка 
на две непълнолетни деца; месечният й доход се формира единствено от 
социални помощи; жилището, което обитава е в лошо санитарно-хигиенно и 
техническо състояние; нуждае се от основен ремонт. 
  
 22. ЛИЛЯНА БАРТОЛОВА АТАНАСОВА - ЕГН ………., гр.Варна, 
местност "Манастирски рид" № 192, молба вх.№ СДЖ-6-94.Л/12/16.11.2006 
г. -  200 лв.  Лицето е във фактическа раздяла със съпруга си; чака 
освидетелстване от ТЕЛК; съжителства с майка си, която е вдовица - 
пенсионерка и чиито доход се формира единствено от пенсия; към момента 
г-жа Атанасова няма доходи и не е в състояние да покрива текущите си 
ежедневни разходи и да провежда лечение. 
  
 23. АСЯ ДЕМИРОВА ДЕМИРОВА - ЕГН ……….., гр.Варна, ул."Княз 
Черказки" № 43, молба вх.№ РД-6-94.А/195/13.11.2006 г. -  200 лв.  Лицето е 
самотна майка на две непълнолетни деца; работи по НП "ОСПОЗ"; доходът 
се формира единствено от минимална работна заплата и социални помощи; 
жилището, което обитава е в лошо техническо състояние. 
  
 24. ВЕЛИЧКА БЕЛЧЕВА НЕДЕЛЧЕВА - ЕГН …………., гр.Варна, 
ул."Братя Бъкстон" бл.30, вх.Д, ап.3, молба вх.№ СДЖ-6-94.В/25/11.11.2006 
г. -  300 лв.  Лицето е със 100% ТНР; доходите се формират единствено от 



пенсия; не притежава движима и недвижима собственост, която да бъде 
източник на допълнителни доходи. 
  
 25. АНИФЕ АХМЕД ХАСАН - ЕГН …………, гр.Варна, ул."Браила" № 59, 
молба вх.№ СДЖ-6-94.А/34/13.11.2006 г. -  300 лв.  Лицето е семейно; 
съпругът й е с 50% ТНР; доходът се формира единствено от пенсия; полагат 
грижи за внучето си, което е дете с увреждане; вследствие на свличане на 
земна маса от гористата местност близо до жилището им, по стените са се 
появили пукнатини, а част от помещенията са наводнени. 
  
 26. РОЗА САВОВА РАЙКОВА - ЕГН ……………, гр.Варна, жк 
"Вл.Варненчик" бл.227, вх.5, ап.149, молба вх.№ РД-6-94.Р/187/17.11.2006 г. 
-  200 лв.  Лицето е семейно; многодетна майка на 4 непълнолетни деца; 
едната й дъщеря е самотна майка с дете на 5 месеца, а най-малката - 
ученичка в първи клас; семейството обитава общинско жилище при лоши 
битови условия. 
  
 27. ЛИЛЯНА МАКСИМОВА ИВАНОВА - ЕГН ………….., гр.Варна, 
ул."Боян Илиев" № 2, молба вх.№ ОС-6-94.Л/7/07.11.2006 г. -  200 лв.   
Лицето е несемейно; съжителства с пълнолетната си дъщеря, която е 
самотна майка с две деца; жилището, което обитават е без санитарен възел и 
канализация; помещенията са влажни и негодни за обитаване; доходите в 
домакинството се формират от социални помощи. 
  
 28. МИНКА НЕДЕЛЧЕВА ПЕТРОВА - ЕГН …………., гр.Варна, 
ул."Гомел" № 3, молба вх.№ СДЖ-6-94.М/42/20.11.2006г. -  200 лв.   Лицето 
е с 90% ТНР с чужда помощ; доходът се формира единствено от пенсия; не 
притежава движимо и недвижимо имущество, което да бъде източник на 
доходи; консултирата е относно правата й за ползване на услугата 
"Социален асистент". 
  
 29. АНКА АНГЕЛОВА АЛЕКСАНДРОВА - ЕГН ………….., гр.Варна, 
ул."Боян Илиев" № 2, молба вх.№ ОС-6-94.А/27/07.11.2006 г. -  200 лв.   
Лицето е самотна майка на две малолетни деца; съжителства и с майка си 
при лоши хигиенно-битови условия, липса на санитарен възел и ел.енергия; 
доходът на семейството се формира единствено от помощи. 
  
 30. КРЕМЕНА АТАНАСОВА АНГЕЛОВА - ЕГН ……………., гр.Варна, 
ул."Боян Илиев" № 23, молба вх.№ РД-6-94.К/177/14.11.2006 г. -  200 лв.  
Лицето е самотна майка на две малолетни деца; месечният доход се 
формира единствено от социални помощи; семейството живее в една стая в 
лоши хигиенно-битови условия и почти пълна липса на обзавеждане. 
  



 31. ГИНКА ВЕЛИКОВА ПЕТРОВА - ЕГН …………., гр.Варна, ул."Горна 
студена" № 48, молба вх.№ ОС-6-94.Г/26/15.11.2006 г. -  300 лв.  Лицето е 
самотна майка на две малолетни деца; семейството живее на свободен наем; 
жилището е със занижени санитарно-хигиенни норми (избено помещение); 
до 31.12.2006 г. лицето е работило като общ работник в Горско стопанство, 
но към настоящия момент е безработно. 
  
 32. КАТЕРИНА СТОЯНОВА КУКОВА – ЕГН……………, гр.Варна, 
постоянен адрес: кк "Златни пясъци", Общежитие "Люлин", стая 420, молба 
вх.№ СДЖ-6-94.К/19/24.10.2006 г. -  200 лв.  Лицето е вдовица, пенсионер; 
доходът се формира единствено от пенсия; консултирана е за явяване пред 
ТЕЛК; съжителства с дъщеря си, която е с установена диагноза "органично 
тревожно разстройство". 
  
 33. ХРИСТИНА ХАНКОВА САБИНОВА - ЕГН ……………, гр.Варна, 
ул."Хан Кардам" № 11, молба вх.№ -  200 лв.  Лицето е самотна майка с едно 
малолетно дете; живеят на свободен наем; през м.май 2006 г. е починал брат 
й; средствата за погребението са взети назаем. 
  
 34. РАДОСТИНА ИГНАТОВА ГЕОРГИЕВА - ЕГН …………., гр.Варна, 
ул."Велека" № 22, молба вх.№ РД-6-94.Р/177/30.10.2006 г. -  250 лв.  Лицето 
е с 60% ТНР - "Детска церебрална парализа"; разведена с едно дете - ученик; 
обитава стая от жилището на родителите си при изключително мизерни 
хигиенно-битови условия; доходът се формира единствено от пенсия и 
семейни помощи. 
  
 35. ЕВЕЛИНА КИРИЛОВА ДИМИТРОВА – ЕГН…………, гр.Варна, 
ул."Проф. Нидерле" № 2, ап.12, молба вх.№ ОС-6-94.Е/21/25.10.2006 г. -  
200 лв.  Лицето е вдовица с 80% ТНР; чака преосвидетелстване от ТЕЛК; 
съжителства със сина си, който е безработен; по-големият й син е починал; 
към настоящия момент нямат доходи за задоволяване на жизнените си 
потребности. 
  
 36. ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ -ЕГН ………………, гр.Варна, жк 
"Вл.Варненчик" бл.3, вх.3, ап.17, молба вх.№ СДЖ-6-94.Г/15/10.10.2006 г. -  
200 лв.  Лицето е несемейно с 52% ТНР; месечният доход се формира 
единствено от социални помощи; съжителства в едностаен апартамент с 
родителите си; бащата е пенсионер със 100% с чужда помощ, а майката 
работи срещу минимално трудово възнаграждение. 
  
        



ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ 
  

       РЕШЕНИЕ №  4690-14(50) /24.01.2007 г.  
  
 1) АНГЕЛ АЛЕКСАНДРОВ АНГЕЛОВ - ЕГН ………., гр.Варна, ул."Боян 
Илиев" № 2, молба вх.№ ОС-6-94.А/26/07.11.2006 г. - ОТКАЗ, тъй като при 
няколкократните посещения лицето не е открито на посочения адрес и не 
може да се изготви социален доклад. 
  
 2) ХРИСТО ДИМЧЕВ ИВАНОВ – ЕГН…………, гр.Варна, ул."Пролет" № 
6, молба вх.№ СДЖ-6-94.Х/6/21.11.2006 г. - ОТКАЗ; двамата сина на лицето 
са неучащи; лицето и съпругата му са безработни, без регистрация в Бюрата 
по труда; упражняват непостоянна нерегламентирана трудова заетост. 
  
 3) АНГЕЛИНА ХРИСТОВА АЛЕКСАНДРОВА - ЕГН …………., гр.Варна, 
ул."Кап. Дядо Никола" № 11, молба вх.№ РД-6-94.А/217/30.11.2006 г. - 
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). 
  
 4) МИГЛЕНА ЯНКОВА МЕХМЕДОВА - ЕГН ………., гр.Варна, ул."Антон 
Франгя" № 20, молба вх.№ ОС-6-94.М/29/22.11.2006 г. - ОТКАЗ, тъй като 
при няколкократните посещения лицето не е открито на посочения адрес и 
не може да се изготви социален доклад. 
  
 5) МАРИЙКА НИКОЛОВА ХРИСТОВА - ЕГН ……………, гр.Варна, 
ул."Антон Франгя" № 50, молба вх.№ ОС-6-94.М/31/24.11.2006 г. - 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). 
  
 6) МАЯ РУМЕНОВА КАЛЧЕВА - ЕГН ………….., гр.Варна, ул."Антон 
Франгя" № 20, молба вх.№ РД-6-94.М/331/24.11.2006 г. - 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). 
  
 7) КРАСИМИРА ЖЕЛЯЗКОВА ЖЕЛЯБОВА - ЕГН ……………, гр.Варна, 
жк "Вл.Варненчик" бл.405, вх.9, ап.3, молба вх.№ СДЖ-6-94.К/22/23.11.2006 



г. - 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). 
  
 8) ЗЛАТКА ИЛКОВА АЛИШЕВА – ЕГН………., гр.Варна, жк 
"Вл.Варненчик" бл.405, вх.2, ап.38, молба вх.№ РД-6-94.З/59/23.11.2006 г. - 
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). 
  
 9) АНГЕЛ АТАНАСОВ ПЕЙЧЕВ – ЕГН……….., гр.Варна, ул."Евлоги 
Георгиев" № 9А, молба вх.№ ОС-6-1000/68/11.10.2006 г. - 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). 
  
 
            ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
               В А Р Н А 
  
             ___________ /Б. ГУЦАНОВ/ 
  
 ЛИ/ЛИ 
   



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 
№ 50 

от заседание проведено на 24.01.2007 г. 
по точка  петнадесета  от дневния ред 

 
  ОТНОСНО: Разглеждане на предложение за решение от група 
"Коалиция за Варна" във връзка с рязкото увеличаване на цената на 
топлинната енергия ползвана от абонатите на "Топлофикация"-ЕАД - Варна 
и многобройните жалби от граждани отправени до общинските съветници. 
      Докл.: д-р Я. СТАНЕВ - зам.председател ОбС 
  
  Общ брой присъстващи общински съветници - 33 
  
   Общински съвет - Варна прие следното  
  

Р Е Ш Е Н И Е: 
  
   4696-15.  Във връзка с рязкото увеличаване на цената на топлинната 
енергия ползвана от абонатите на "Топлофикация"-ЕАД - Варна и 
многобройните жалби от граждани отправени до общинските съветници, 
Общински съвет - Варна възлага на Председателя на ОбС - Варна и на Кмета 
на община Варна да инициират сформирането в 10-дневен срок на комисия 
за обследване дейността на "Топлофикация Варна"-ЕАД и фирмите за 
топлинно счетоводство заедно с компетентните органи собственост на 
"Топлофикация Варна"-ЕАД. За резултатите да бъде уведомена варненската 
общественост." 
   /за - 32, против - 0, въздържали се - 1/ 
  
 
            ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
               В А Р Н А 
  
             ___________ /Б. ГУЦАНОВ/ 
  
 ЛИ/ЛИ 
   



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 
№ 50 

от заседание проведено на 24.01.2007 г. 
по точка  шестнадесета  от дневния ред 

 
  ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба чрез конкурс срещу цена, 
представляваща реализиране на инвестиционен проект за изграждане, 
оборудване, обзавеждане и въвеждане в експлоатация по одобрени проекти 
на детска градина в имот - частна общинска собственост, представляващ 
УПИ VІІІ - "детска градина" с площ 5400 кв.м на ул. "Гладстон", 6-ти 
подрайон на гр. Варна, кв. 634А, предмет на АЧОС № 2134/22.10.2001 г. и 
определен на конкурса процент от РЗП на сградата, предвидена за 
изграждане в имот - частна общинска собственост, описан в АЧОС 
3952/17.11.2006 год. 
       Докл.: Б. ГУЦАНОВ - Председател ОбС 
  
  Общ брой присъстващи общински съветници - 36 
  
   Общински съвет - Варна прие следното  
  

Р Е Ш Е Н И Е: 
  
   4697-16.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от 
ЗОС, по реда на чл.92, ал.1 и чл.93 от НРПУРОИ, Общински съвет-Варна 
дава съгласие за продажба чрез конкурс срещу цена, представляваща 
реализиране на инвестиционен проект за изграждане, оборудване, 
обзавеждане и въвеждане в експлоатация по одобрени проекти на детска 
градина в имот- частна общинска собственост, представляващ УПИ VІІІ-
"детска градина" с площ 5 400 кв.м., находящ се в гр. Варна, ул. "Гладстон", 
6-ти подрайон на гр. Варна, кв. 634А, предмет на АЧОС № 2134/22.10.2001 
г. , на стойност 2 000 000 лева, на имот - частна общинска собственост, 
представляващ УПИ ІІІ-"за обществено обслужване" с площ 4 784 кв.м., 
находящ се в гр.Варна, ЖК "Възраждане", І-ви микрорайон, кв. 12, предмет 
на АЧОС № 3952/17.11.2006г., с пазарна оценка, определена от лицензиран 
оценител в размер на 2 642 000 лева, при следните 
  

КОНКУРСНИ УСЛОВИЯ 



   Кандидатите за участие в конкурса, следва да отговарят на следните 
условия: 
 · да нямат данъчни задължения към държавата; 
 · да нямат задължения към национално осигурителните фондове; 
 · да нямат задължения към Община Варна; 
 · да извършват дейност по смисъла на Търговския закон в сферата на 
строителството не по-малко от 5/пет/ години; 
 · да нямат просрочени парични задължения към работниците и 
служителите, на които кандидатът или участникът е работодател; 
 · да имат нетен годишен оборот за последните 3 /три/ години не по-малко 
от 5 000 000 /пет милиона / лева годишно; 
 · да са извършвали по договори строителна дейност в сферата на 
общественото строителство на територията на Община Варна; 
 · да притежават дълготрайни материални активи в размер на не по-малко от 
1 000 000 /един милион/ лева по балансова стойност; 
 · да има назначен на постоянен трудов договор управленски и строителен 
персонал за изпълнението на основното строителство; 
 · да представят извлечение от банкова сметка/и/ или други надлежни 
банкови или други документи на кандидата за участие, удостоверяващи 
наличието на сума, съответстваща на стартовата конкурсна цена. 
 · Да представят банкова гаранция или застрахователна полица за сумата от 
2 642 000 лв., която да гарантира изпълнението на поетите задължения от 
спечелилия конкурса участник. 
   Комплектът документи за участие на кандидатите трябва да съдържа:  
  · Заявление за участие по образец, представен към комплекта конкурсните 
документи /подпис и печат/. 
 · Декларация, приложена в тръжните документи за получаване и 
запознаване с конкурсните условия /подпис и печат/. 
 · Декларация за запознаване с градоустройствените показатели и 
архитектурните планове на сградата на детската градина и с 
градоустройствените показатели на обекта, за който се кандидатства; 
 · Декларация за неразгласа на информацията, предоставена във връзка с 
участието в тръжната процедура, представена към комплекта тръжни 
документи /подпис и печат/. 
 · Актуално удостоверение за съдебна регистрация на участника - 
юридическо лице, съгласно изискванията на Търговския закон /оригинал/; 
 · Декларация че участника няма просрочени парични задължения към 
работниците и служителите, на които кандидатът или участникът е 
работодател; 
 · Удостоверение за липса на задължения по данъчно-осигурителната сметка 
от съответното подразделение на Националната агенция по приходите; 
 · Удостоверение за липса на задължения за публични вземания към Община 
Варна от Дирекция "Местни данъци"/оригинал/; 



 · Удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ, заверено от Агенция по 
вписванията /оригинал/; 
 · Свидетелство за съдимост за лицата, управляващи и представляващи 
юридическите лица /оригинал/; 
 · Съдебно удостоверение от фирмено отделение на съответния съд, че не е 
обявен в несъстоятелност, не е в производство по несъстоятелност и не се 
намира в ликвидация /оригинал/; 
 · Служебна бележка за недължими общински вземания от "Информационен 
център" - Община Варна /оригинал/; 
 · Платежен документ за внесен депозит по IBAN BG36 CECB 9790 3362 
1500 00, при «Централна кооперативна банка»АД, клон Варна, BIC 
CECBBGSF на Община Варна. За участие в конкурса е в размер на 264 200 
/Двеста шестдесет и четири хиляди и двеста/ лева, без ДДС. 
 · Платежен документ за закупена конкурсна документация, която се 
получава в стая № 1205, ет. ХІІ в Община Варна, срещу сума от 2 000 /Две 
хиляди/ лева, платима IBAN BG49 CECB 9790 8462 1500 00, код за вид 
плащане 444 000, при «Централна кооперативна банка»АД, клон Варна, BIC 
CECBBGSF на Община Варна. 
 · Извлечение от банкова сметка/и/ или други надлежни банкови или други 
документи на кандидата за участие, удостоверяващи наличието на сума, 
съответстваща на стартова конкурсна цена на продавания обект, за който 
кандидата участва - 2 642 000 лева. 
 · Банкова гаранция или застрахователна полица за сумата от 2 642 000 лв., 
която да гарантира изпълнението на поетите задължения от спечелилия 
конкурса участник. 
  
   Компоненти на оценката на предложенията  
  
 1. Фирмена адекватност 
  
  К1  - общ нетен годишен оборот за последните 3/три/ години - 10 /десет/ %, 
но не по-малко от 5 000 000.00/пет милиона/ годишно. 
  
  К2 -дълготрайни материални активи в размер на не по-малко от 1 000 000 
/един милион/ лева по балансова стойност - 10 %; 
  
  К3 -да извършват дейност по смисъла на Търговския закон в сферата на 
строителството не по-малко от 5/пет/ години - 10 %; 
  
 2. Изграждане на детската градина 
  



  К4  - инвестиционна програма за изграждане, въвеждане в експлоатация, 
оборудване и обзавеждане на детската градина-  30 /тридесет/ % , за не по-
малко от 2 000 000/два милиона/ лева; 
  
  К5  - срок за изпълнение на инвестиционната програма не по-дълъг от 
12/дванадесет/ месеца -  40 /четиридесет/ %  ; 
  
  Формула за оценка на предложенията  
  
 К = К1 + К2 + К3 + К4 + К5  където:   
  
 К1 = (НГО участник/ НГО макс)х 10% 
  
   НГО участник - общ нетен годишен оборот за последните 3/три/ години ;  
  
  НГО макс - максимален общ нетен годишен оборот за последните 3/три/ 
години ;  
  
 К2 = (ДМА участник/ ДМА макс)х 10% 
  
  ДМА участник   - обем на дълготрайни материални активи на участника;  
  
  ДМА макс - максимален обем на дълготрайни материални активи.  
  
 К3 = (ДТЗ участник/ ДТЗ макс)х 10% 
  
  ДТЗ участник   - години дейност по смисъла на Търговския закон в сферата 
на строителството   на участника;  
  
  ДТЗ макс - максимален срок години дейност по смисъла на Търговския 
закон в сферата на строителството.  
  
 К4 = (ИП участник/ ИП макс)х 30% 
  
  ИП участник   - обем на инвестиционна програма за изграждане на 
детската градина   на участника;  
  
  ИП макс - максимален обем на инвестиционна програма за изграждане на 
детската градина.  
  
 К5 = (СИО мин / СИО участник)х 40% 
  
  СО участника -   срок за изграждане на детската градина на участника;   



  
  СО мин - минимален срок за изграждане на детската градина.  
  

 В случай, че стойността на инвестиционната програма за изграждане, 
въвеждане в експлоатация, оборудване и обзавеждане на детската градина, 
двора и съоръженията в него във вертикалната планировка е по малко от 2 
642 000 лв., разликата до тази сума се заплаща от спечелилия конкурса 
участник в приход на бюджета на община Варна и се разхожда целево във 
функция "Образование". 
  
  В договора, сключен със спечелилия конкурса участник, 
задължително да се предвиди неустойка при неспазване срока на 
изпълнение на инвестиционната програма по компонент К5, в размер на 0.5 
% на ден, но не повече от 15 % от сумата 2 642 000 лв., представляваща 
стартова конкурсна цена. 
   /резултати от поименно явно гласуване: 
  за - 36, против - 0, въздържали се - 0, отсъстват - 15/ 
  
 
 
            ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
               В А Р Н А 
  
             ___________ /Б. ГУЦАНОВ/ 
  
 ЛИ/ЛИ 
   



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 
№ 50 

от заседание проведено на 24.01.2007 г. 
по точка  седемнадесета  от дневния ред 

 
   ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Устава на "Пазари" ЕАД, 
приет с решение на Общински съвет - Варна № 4621-18(49)/20, 22.12.2006 г. 
      Докл.: Б. ГУЦАНОВ - Председател ОбС 
  
  Общ брой присъстващи общински съветници - 35 
  
   Общински съвет - Варна прие следното  
  

Р Е Ш Е Н И Е: 
  
   4698-17.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 9 ЗМСМА, чл. 221, т. 1 във 
връзка с чл. 232а ТЗ, Общински съвет-Варна приема изменение и 
допълнение на Устава на "Пазари" ЕАД, приет с решение на ОбС № 4621-
18/49/20,22.12.2006 год., както следва: 
  
 1) Отменя чл. 8 и чл. 9 от Устава на дружеството; 
 2) Изменя чл. 12, ал. 3, изр. 2 от Устава на дружеството, като израза "в срок 
до .........години" става "в срок до 2 години"; 
 3) Отменя чл. 14 от Устава на дружеството; 
 4) Изменя чл. 17 от Устава на дружеството, като същия придобива следния 
вид: "Дружеството се управлява от Едноличния собственик на капитала 
/ЕСК/, който решава въпросите от компетентността на общото събрание на 
дружеството и от Съвет на директорите."; 
 5) Изменя чл. 18, ал. 1 от Устава на дружеството, като същата придобива 
следния вид: "Едноличен собственик на капитала е Община Варна, като 
въпросите от компетентността на общото събрание на дружеството се 
решават от Общински съвет-Варна, който упражнява правата на ЕСК в този 
случай."; 
 6) Изменя чл. 18, ал. 2 от Устава на дружеството, като същата придобива 
следния вид: "Само Общински съвет-Варна може да: 
 1. изменя и допълва устава на дружеството; 
 2. увеличава и намалява капитала; 
 3. преобразува и прекратява дружеството; 



 4. избира и освобождава членовете на съвета на директорите; 
 5. определя възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на 
които няма да бъде възложено управлението; 
 6. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители; 
 7. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения експерт-
счетоводител, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на 
фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент; 
 8. решава издаването на облигации; 
 9. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството освен в 
случай на несъстоятелност; 
 10. освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите; 
 11. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от 
закона, наредбите и решенията на Общински съвет-Варна или този устав. 
 7) Отменя чл. 19 от устава на дружеството и заглавието му "Решения на 
едноличния собственик на капитала"; 
 8) Изменя чл. 23, ал. 4 от Устава на дружеството, като същата придобива 
следния вид: "Членовете на СД имат право на възнаграждение в размер, 
определен от Общински съвет-Варна. 
 9) Изменя чл. 24, ал. 2, изречение 1 от Устава на дружеството, като същото 
придобива следния вид: "СД се свиква на заседания от своя председател по 
негова инициатива или по искане на Председателя на Общински съвет-
Варна или на член на СД." 
 10) 1 Изменя чл. 24, ал. 2, изречение 3 от Устава на дружеството, като 
същото придобива следния вид: "В този случай, Председателят е длъжен в 
срок от 3 работни дни да свика заседание." 
 11) Изменя чл. 24, ал. 5 от Устава на дружеството, като същата придобива 
следния вид: "Уведомяването трябва да се извърши най-късно 2 работни дни 
преди заседанието." 
 12) Изменя чл. 25, ал. 3 от Устава на дружеството, както следва: 
съкращението "ЕСК" се заменя с израза "Общински съвет-Варна и Кмета на 
Община Варна". 
 13) Допълва чл. 26, ал. 2 от Устава на дружеството и същия придобива 
следния вид: "СД отчита дейността си пред Кмета на Община Варна и 
Общински съвет - Варна ежегодно, като представят писмен отчет." 
 14) Изменя чл. 27, ал. 1, изр. 1 от Устава на дружеството, като думата 
"избира" се заменя с израза "може да избере". 
 15) Отменя се изречение 2 на чл. 27, ал. 2 от Устава на дружеството. 
 16) Изменя чл. 28, ал. 1 от Устава на дружеството, както следва: 
съкращението "ЕСК" се заменя с израза "Общински съвет-Варна". 
 17) Изменя чл. 28, ал. 2, изречение 2 от Устава на дружеството, както 
следва: съкращението "ЕСК" се заменя с израза "Общински съвет-Варна". 



 18) Изменя чл. 28, ал. 3 от Устава на дружеството, както следва: 
съкращението "ЕСК" се заменя с израза "Общински съвет-Варна и Кмета на 
Община Варна". 
 19) Изменя чл. 28, ал. 4 от Устава на дружеството, както следва: 
съкращението "ЕСК" се заменя с израза "Общински съвет-Варна". 
 20) Изменя чл. 31, б. "а" от Устава на дружеството, както следва: 
съкращението "ЕСК" се заменя с израза "Общински съвет-Варна". 
 21) Изменя чл. 33, ал. 2, изречение 1 от Устава на дружеството, като същото 
придобива сления вид: "При промени в действащите в Република България 
нормативни актове, Общински съвет-Варна е длъжен да вземе решения за 
изменение и допълнение на устава." 
   На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 9 ЗМСМА, чл. 221, т. 1 във връзка с 
чл. 232а ТЗ, Общински съвет - Варна приема Устав на "Пазари" ЕАД, 
съобразен с горепосочените промени. 
   /резултати от поименно явно гласуване: 
   за - 34, против - 0, въздържали се - 1, отсъстват - 16/ 
  
            ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
               В А Р Н А 
  
             ___________ /Б. ГУЦАНОВ/ 
  
 ЛИ/ЛИ 
   


