
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ПРОТОКОЛ 

№52 

Препис-извлече1-1ие! 

ВАРНА 

от заседание проведено на 16.03.2007 г. 
по точка първа от дневния ред 

ОТНОСНО: Питания и отговори на питания. 

Пламен НА ЧКОВ 

Сигнализирам Ви, г-н Кмете, че в градинката зад БОС отново 

паркират коли извън паркинга, моля да вземете мерки. 

Относно ч-ще "Христо Ботев" - превърнала се е площта около 

читалището в бит-пазар, трева изобщо няма .... 

И последно - един може би малък за Вас проблем, но отново в 

центъра - един много куриозен случай за премахване на един павилион, 

може би от р-н "Одесос" по-добре ще Ви информират. Премахват едип 

павилион, под един натиск на едни ваши служители които като 

епичерчета се изявяват от дирекцията по обществен ред и контрол /аз 

събирам вече доказателства за някои от техните действия и ще искам 

среща с Вас да Ви ги покажа ... ./но какъв е куриоза - мотива за 

изместването на павилиона е, че е в близост до болницата и може да се 

стигне до терористична заплаха. Човекът си вдига павилиона и след два 

дена на негово място има друг павилион и той пита: "Тези антитерористи 

ли са, които са в този павилион?" Случаят е доста известен в р-н Одесос, 

така че аз съм благодарен на отговора който ми давате за шестте 

павилиона от другата страна до заслона на централната спирка, защото 

една е информацията от р-н Одесос, че редовно са настанени в схемата; а 
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при Вашата проверка се оказа, че само три са законно поставени. Мисля, 

че трябва по-често да се надниква в работата на районните администрации 

по отношение на поставянето на временните преместваеми съоръжения. В 

момента трябва да работим за облика на гр. Варна и този тип съоръжения 

трябва да се ограничи до минимум особено в централната градска част. 

Стелиян СЕВАСТИЯНОВ 

Г-н Кмете, понеже следващата ни точка е за отчета на бюджета на 

община Варна за 2006 г., запознах се с публикацията, но вътре не успях да 

разбера едно според мен солидно перо от този бюджет, а именно -

Можете ли да ми кажете размера в лева на публикациите, които изнасяте в 

пресата. Те са във вид на поздравления за празници, във вид на обяви за 

строителната програма напоследък .... в какъв размер са публикациите, 

които давате във вестниците? Няма да Ви лъжа, аз се опитах да направя 

някаква проверка по случая толкова доколкото познавам журналистите и 

те знаят цените на отделните карета, получават се някакви фантастични 

суми, които не твърдя че са верни, по по преценки по този несигурен 

начин излизат някъде между 800 хил.лв. и милион и половина лв. ! 

Дълбоко се надявам това да не е така, но считам, че този отговор можете 

да дадете само Вие и се надявам в законоустановепия срок да получа 

отговор на въпроса си. 

Бранимир БАЛАЧЕВ 

Г-н Кмете, първият ми въпрос е свързан с един строеж, който е 

почти пред завършване и ми беше зададен във връзка с това, че ние 

прекалено много тръбим колко много мислим за детски градини, детски 

ясли, детски площадки, свързани с начина по който е бил отчужден, 



продаден и разрешен строежа на кръстовището на ул. "Възраждане" и ул. 

"Бенковски", ако не ме лъже паметта. 

Вторият ми въпрос е свързан с тенис-корта в кв. "Чайка". Преди две 

години след тежки съдебно-административни битки беше прекратена 

концесията, която е била учредена навремето за ползването на този тенис

корт, като идеята беше той да се превърне в едно изключително 

атрактивно място за отдих в един от най-старите квартали на гр. Варна. Не 

се дава отчет има ли някакви приходи от този тенис-корт, кой го 

поддържа, каква дейност се извършва там, от кого се ползва и при какви 

условия? Вярно ли е обстоятелството, че се подготвя апокрифно да се 

прави някаква много сериозна модернизация по реда на публично

частното партньорство и ако е вярно, по какъв начин ще стане тази 

реконструкция, модернизация или пък обновяването на тези тенис

кортове, тъй като в тенис-средите на които и Вис сте член /защото съм Ви 

виждал често по тенис-кортовете/ битува мнението, че се готви едно 

скрито приватизиране на тази тенис-площадка, която е втората след тази в 

Морската градина /за съжаление други няма/? 

Кирил ЙОРДАНОВ - Кмет на община Варна 

Уважаеми r-н Данов, на още четири места междувременно тази 

услуга, за която Вие сте имал трудност може да бъде получена. Ние сме ги 

обявили в Интернет, публикували сме ги и в пресата: до Стоматологията 

на ул. "Съборни", в сградата на КАТ, Аспарухово в сградата на IV РПУ и 

срещу сградата на р-н Приморски. Няма спор, че с реформата се създадоха 

трудности, но мисля че успяхме да преодолеем значителна част от 

трудностите, да подобрим условията, да увеличим местата където хората 

могат да получават тази услуга по райони, по населени места, 



климатизирахме Изчислителния център, подписахме договори с 

"Български пощи'\ увеличихме възможностите в тази насока. 

Срива в системата и току-що ми докладва г-жа Коева не е наш 

проблем, той е централен проблем. Системата се подава от централно 

ниво, срива не е наша грешка нито възможност да бъде променен. 

За наемите в Дворец на културата и спорта - 120 наематели, няма 

засега възражения, приемам за такова вашето изказване пред микрофона 

на сесията. Аз мога да кажа само едно, че ако съм издал заповед за 

увеличение размера на наема, то тя е била издадена въз основа на решение 

на ОбС. Вие трябва да видите вашето гласуване, в което ОбС рутинно е 

взел решение за повишаване на наемите, но не само в ДКС. На тази база 

вижте вашата позиция, ако сте имали, към момента на гледането; отгам 

нататък следва моята заповед. 

Г-н Начков, няма да спорим с Вас, даже ние сме съмишленици, че 

външния вид, облика на нашия град е Ваша болка, моя също, но и в 

голяма степен онова, което се подобри в облика на нашия град /излишно е 

да казвам/ е и моя заслуга и на моите колеги. Споделям виждането, че не 

може да продължава бараказацията на нашия град. Вие знаете най-добре 

като човек от кухнята, че при поставянето и махането на един павилион 

стоят най-малко две страни: едната е за поставянето, другата е незабавно 

павилиона да бъде махнат, защото там не му било мястото. Много е 

направено, много ще се направи, сложна е материята, добре го знаете, 

включително и за Катедралата ~ Вие повдигнахте въпроса, протокола от 

миналата сесия показва, че разпореждам на Стойчо Бакалов, той отива да 

махне бараките, от друга страна ваши колеги започват за създават 

напрежение защо се махат .... Сложна е материята, няма да се занимаваме, 

само искам да кажа, че има воля, има дух; радвам се че срещнах подкрепа 



в ОбС във Ваше лице, че такава политика трябва да продължи 

ограничаване местата, където ще има павилиони. Съгласен съм изцяло. 

За битака на ч-ще "Христо Ботев" - по същия начин, следващия път 

ще гледаме протокола как оттук казвам на Стойчо Бакалов да провери и 

съответно да се вземат мерки. 

Паркинга на Окръжния съд - това е - ние през деня го слагаме, през 

нощта някой го изтръгва! Пак ще го сложим! Вижте, за да не влизат от 

бул. "Мария Луиза" където къртеха ограничителните стълбчета, на 

мястото където си къртеха сложихме тип противотанково съоръжение - то 

трябва да бъде взривено сега, за да бъде махнато. Правим всичко 

възможно да не се допуска паркиране на колите, много градинки върнахме 

към живот в града - Катедралата - помните ли бараките; Юнашкия салон, 

Къщата на архитектите, ЖП-гара, Ларгото, Централния площад ..... . 

Публикациите, г-н Севастиянов - обема от информация които 

публикуваме, в това число и съобщението до варненци за дневния ред и за 

сесии, поздравленията и на ОбС и отчетите, които се правят, 

поздравленията за националните празници, задължителните обяви които 

трябва да направим - един много голям обем...... Вас обаче Ви 

интересуват моите изявления, не Ви интересува колко сме дали за 3-ти 

март ...... интересува Ви колко струват моите обръщения, в които давам 

информация по един или друг въпрос, обяснение до варненци. Ще имате и 

едната, ще имате и другата сума с краткото обяснение, че тази 

информационна политика е правилна и полезна. Когато стигнем до 

коментар за сумите ще се обоснова специално нарочно в тази насока. 

Никакъв проблем не може да има! 

За този строеж, за който каза г-н Балачев нямам информация, ще го 

проверят колегите. 
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Тенис-кортовете - срамно, но е факт и слава Богу, успешно 

приключихме страницата, в която точно на тези кортове в Чайка работеше 

принципа на чекмеджето - за деня парите се разпределят, изчезват, базата 

си стоеше в това положение - преодоляхме я тази история ... За този тенис

корт нито апокрифно отговарям по памет, мисля че има подготовка на 

документи с много други обекти да бъде концесиониран. Във всеки случай 

подготовката на документите нека да бъдат прецизирани. В отговора към 

г-н Балачев за тенис-кортовете, за да няма повод за съмнения, но мисля че 

по-нататъшната съдба и развитие на тенис-кортовете има пряка и косвена 

връзка с изработването на новия застроителен план на Чайка, където на 

този етап строителните дейности са спрени, а с решение на експертния 

съвет разработката на колектива е върната за доработване, ще получите 

точна информация по въпроса. 

Веселин ДАНОВ 

Благодаря на г-н Йорданов по първото ми питане, изключително 

съм доволен, беше полезно това и за гражданите, които като мен не знаят 

за тези новооткрити бюра. 

По втория въпрос обаче нещата не стоят въобще така. Не говоря за 

увеличаване на наем, което е гласувано от ОбС и във връзка с това Вие сте 

издал заповед. Говоря за две последователни увеличения, като в едното се 

цитира, че е във връзка с решение на ОбС, а във второто се казва, че е във 

връзка с Ваша заповед - мисля, че те са взаимно недопълващи се .... 

ЛИ/ЛИ 



Препис-извлечение! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВАРНА 

ПРОТОКОЛ 

№52 
от заседание проведено на 16.03.2007 г. 

по точка втора от дневния ред 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

"Финанси и бюджет" относно: 

- приемане окончателен годишен план и отчет на приходите и 

разходите по бюджета на Община Варна за 2006 г.; 
- приемане на бюджета на Община Варна за 2007 г. по приходи и 

разходи съгласно Единна бюджетна класификация; 

- допълване на "Наредба за определяне и администриране на 

местните такси и цени на услуги на територията на община Варна". 

Докл.: Ст. ГОСПОДИНОВА - Председател 

ПК "Финанси и бюджет" 

Оби1 брой присъстващи общинс1си съветници - 48 

Общински съвет - Варна прие следните 

РЕШЕНИЯ: 

4763-2. ]-]а основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.11, ал.7, чл.12 и 
30 от ЗОБ, Общински съвет Варна приема окончателен годишен план и 

отчет на приходите по бюджета за 2006 r. 

План 

152 048 011 лв. 
В това число: 

- държавни - 57 425 649 лв. 
- местни (данъчни и неданъчни)- 71 064 642 лв. 
- внесени ДДС и др.данъци от продажбите - l 740 397 лв. 
- взаимоотношения с ЦБ за местни.д-сти 4 791 746 лв. 
- трансфери - 696 860 лв. 
- Операции с финансови активи: 

Отчет 

139 680 242 лв. 

57 425 649 лв. 
71064642лв. 

1 740 397 лв. 
4 79] 746 ЛЕ. 

696 860 лв. 



* придоб.дял.акции и съучастия 
*налични ср-ва по с/ки 

В това число: 

- остатък от преходна година в лв. 
- остаты< в лв.равност.по валут.с/ки 

наличност в лв. по с/ка в края 

на отчет.период 

- наличност в лв. по валутни с/ки 

- 2 119 лв. 
19 811 630 ЛЕ. 

5 101 561 ЛЕ. 
14 710 069 ЛЕ. 

о 

/резултати от поименно явт-ю гласуване: 

за- 37, против -9, въздържали се-2, отсъстват- 3/ 

- 2 119 лв. 
7 443 861 ЛЕ. 

5 101 561 ЛЕ. 
14 710 069 лв. 

- 11 036 03 7 ЛЕ. 
-1331732лв. 

4764-2. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.11, ал.7, чл.12 и 
30 от ЗОБ, Общински съвет Варна приема окончателен план и отчет за 
изпълнение на разходите по Бюджет 2006 година по функции: 

План 2006 г. Отчет 31.12.06 г. 
152 048 011 лв. 139 680 242 лв 

В това число: 

1.ИЗО 11 932 599 лв. 11 931 830 лв. 
11. Отбрана и сигурност 2 620 789 ЛЕ. 2466411 ЛЕ. 
111. Образование 46 085 940 ЛЕ. 45 902 952 ЛЕ. 
IV. Здравеопазване 10 507 600 ЛЕ. 10455170лв. 

V. Социални дейности 5 583 650 ЛЕ. 5 561 967 ЛЕ. 
VI. БКС 27 830 673 лв. 24 391 053 лв. 
VII. Култура 6 906 460 лв. 6 899 127лв. 
VIП.Икономически услуги 39 495 300 ЛЕ. 31066160лв. 

IX. Лихви 1 085 000 лв. 1 005 572 лв. 

/резултати от пои.менно яв1-ю гласуване: 

за- 37, против - 9, въздържали се -2, отсъстват- 3/ 

(i 
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4765-2. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.11, ал.7, чл.12 и 
30 от ЗОБ, Общински съвет Варна приема отчет на разходите по 

капиталовата програма. 

План 2006г. 31.12.2006г. - 28 961 658 лв. 
Отчет 31.12.06г. - 27 003 468 лв. 
/резултат.и от пои.ме111ю явно гласуват-tе: 

за- 37, против - 8, въздържали се -2, отсъстват- 4/ 

4766-2. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.11, ал.7, чл.12 
и 30 от ЗОБ, Общински съвет Варна приема отчет за облигационния заем 
2006 г., съгласно приложение V. 

План 2006г. 31.12.2006г. - 14 704 519 лв. 
Отчет 31.12.06г. - 13 565 902 лв. 

!резултати от поил1еюю явно гласуване: 

за- 37, против - 8, въздържали се - 2, отсъстват-4/ 

4767-2. На основание чл.21, ал.l, т.6 от ЗМСМА, чл.11, ал.7, чл.12 
и 30 от ЗОБ, Общински съвет Варна приема отчет за изпълнение на 
извънбюджетните фондове и сметки за 2006 година : 
План 6 528 903 лв. В т.ч.: 91 % - 5 583 300 лв. 
Отчет на разходите 91 % 3 388 735 лв. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

за - 3 8, против - 7, въздържали се - 2, отсъстват - 4/ 

4768-2. На основание чл.21, ю1.l, т.6 от ЗМСМА, чл.11, ал.7, 

чл.12 и 30 от ЗОБ, Общински съвет Варна приема отчет за състоянието на 
общинския дълг за 2006 г ., съгласно приложение. 

/резултати от пои.мен но явно гласуване: 

за- 37, против - 7, въздържали се - 3, отсъстват- 4/ 



4769-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, 
чл. 11, ал. 7 и чл. 12 от Закона за общинските бюджети и във връзка с 

разпоредбите на ЗДБРБ за 2007 г., ПМС № 20/20.02.2007 г. и Наредбата 
за условията и реда за съставянето и отчитането на общинския бюджет и 

извънбюджетни сметки на Община Варна, Общински съвет Варна: 

Приема бюджета за 2007 г., съгласно Единната 

бюджетна класификация, както следва 

!. ПРИХОДИ (Приложение 1) 
* Приходи за делегир. от държавата д-сти 

в т.ч: 

- Преотстъпен данък по ЗОДФЛ 
- Целева субс. за кап. разходи за ДД 

(в лв.) 

194 500 000 
52 818 900 

51629200 
1 189 700 

* Приходи за местни дейности и дофинансиране 
на държавни дейности 141 681100 

33 000 000 
64 563 304 

5 985 400 

- Данъчни приходи 
- Неданъчни приходи 
- получени трансфери (субсидии)от ЦБ 

в т.ч.: * обща изравнит.субсидия 

* целева капиталова за 

в т.ч.: 

- за екологични обекти 

- ремонт - общ.пътища 
- заем от банки 

2 845 400 
3 140 000 

3 000 000 
140 000 

- погашения на общински ценни книжа 
30 000 000 
-4235373 
11 036 037 - преходен остатък от 2006 г. в лв. 

- преходен остатък от 2006 г. в левова равно-
стойност по валутни с/ки 

в т.ч.: от Облигационен заем 

11.РАЗХОДИ, в т.ч.: 

1. По видове (Приложение 2) 
~ За държавни дейности, в т.ч.: 

- Финансирани от държавата: 
а/ трансфер от ЗОДФЛ 

1 331 732 
1138617 

194 500 000 
57 581 991 
52818900 

51629200 

I _. 
! ' 



6/ целева капиталова субсидия 1 189 700 
- Дофинансиране от местни приходи 

>- За местни дейности 

/резултати от поимеюю яв1ю гласуване: 

4 763 091 
136 918 009 

за- 35, против - 11, въздържали се - 2, отсъстват- 3/ 

2. Приема разходите по функции (Прил. 3): 194 500 000 
вт.ч.: 

- Функция Общи държавни служби 
- Функция Отбрана и сигурност 
- Функция Образование 
- Функция Здравеопазване 
- Функция Социално осигуряване и подпом. 
- Функция БКС 
- Функция Почивно дело и култура 
- Функция Икономически дейности 
- Функция Други некласифицирани 

/резултати от поимеюю яв110 гласувш1е: 

15 048 000 
3 027 000 

47 632 000 
13 535 000 
6 160 000 

61 150 000 
9 799 000 

36 981 000 
1 168 000 

за - 34, против - 1 О, въздържали се - 1, отсъстват - 6/ 

3. Приема разходи по дейности: 

- дейност Общинска администрация: Община, 
райони и кметства с населени места (Пр. 5) 
- дейност Др. дейности по икономика (Пр. 6) 
- дейност Чистота /Пр. 7/ 
- дейност Озеленяване (Приложение 8) 
- дейност Транспорт (Приложение 9) 
- Експлоатация, поддръжка и ремонт на улично 

осветление (Приложение 16) 
- Проектиране и планиране (Приложение 17) 
- дейност Пътища текущ, среден ремонт, 
проектир. и строит. на улична мрежа (Пр. 18) 

13 960000 
7 653 000 

]6 850 000 
2 400 000 
3 500 000 

3 300 305 
2 200 000 

24 098 000 

!, 



вт. ч: 

965 84 7 лв. - от облигационен заем 

- Международни фестивали и местни прояви /пр. 13/ 1 850 000 

/резултати от пои.метю явно гласуване: 

за - 34, против - 1 О, въздържали се - 1, отсъстват - 6/ 

4770-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, 
чл. 11, ал. 7 и чл. 12 от Закона за общинските бюджети и във връзка с 

разпоредбите на ЗДБРБ за 2007 г., ПМС № 20/20.02.2007 г. и Наредбата 
за условията и реда за съставянето и отчитането на общинския бюджет и 

извънбюджетни сметки на Община Варна, Общински съвет Варна: 

Приема Инвестиционна програма:(Прил. 4) 63 495 800 
от целева капиталова субсидия 4 329 700 

- от местни приходи и заем 59 J 66 100 

/резултати от поименно явно гласуване: 

за - 3 3, против - 1 О, въздържали се - 1, отсъстват - 7 / 

4771-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 
11, ал. 7 и чл. 12 от Закона за общинските бюджети и във връзка с 

разпоредбите на ЗДБРБ за 2007 г., ПМС № 20/20.02.2007 г. и Наредбата 
за условията и реда за съставянето и отчитането на общинския бюджет и 

извънбюджетни сметки на Община Варна, Общински съвет Варна: 

Приема численост на персонала, средна брутна работна 

заплата и фонд работна заплата по функции и дейности, съгласно 

Приложение 1 О . 
/резултати от поил,1е1-то яв1ю гласуване: 

за - 34, против - 9, въздържали се - 1, отсъстват - 7 / 



4 772-2. На основание чл, 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 
11, ал. 7 и чл. 12 от Закона за общинските бюджети и във връзка с 
разпоредбите на ЗДБРБ за 2007 г., ПМС № 20/20.02.2007 г. и Наредбата 
за условията и реда за съставянето и отчитането на общинския бюджет и 

извънбюджетни сметки на Община Варна, Общински съвет Варна: 

Утвърждава списък на длъжностите с право на транспортни 

разходи съгл. чл. 31, ал.1 от ПМС 20/20.02.2007 г. (Приложение 12) 
/резултати от пои.метю яв1ю гласуване: 

за- 35, против - 9, въздържали се -0, отсъстват- 7/ 

4773-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 
11, ал. 7 и чл. 12 от Закона за общинските бюджети и във връзка с 
разпоредбите на ЗДБРБ за 2007 г., ПМС № 20/20.02.2007 г. и Наредбата 
за условията и реда за съставянето и отчитането на общинския бюджет и 

извънбюджетни сметки на Община Варна, Общински съвет Варна: 

Определя размер на режийните разноски в млечните кухни 

на 1,00 лв. и храноден на 1,20 лв. 
/резултати от поиА,rетю явно гласуване: 

за - 34, против - 7, въздържали се - 1, отсъстват - 9/ 

4774-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 
11, ал. 7 и чл. 12 от Закона за общинските бюджети и във връзка с 

разпоредбите на ЗДБРБ за 2007 г., ПМС № 20/20.02.2007 г. и Наредбата 

за условията и реда за съставянето и отчитането на общинския бюджет и 

извънбюджетни сметки на Община Варна, Общински съвет Варна: 

Приема лимит на целеви разходи по Бюджет 2007 г. в лв.: 
* Социално-битови разходи в размер 

3 °/о от начислените трудови възнаграждения 

за всички служители по функции и дейности 

* Представителни разходи (Приложение 11) 

/ .. 
/,, 
" 



* Средства за изплащане на стипендии 
от местни приходи на сираци и полусираци 

до и над 18-годишна възраст(без лични доходи) 

вСУПЗ 9 570 
* Разходи по Социална програма(Приложение 19) 2 020 000 
* Разпределение на бюджетни приходи по чл.16 от ЗТ 

и р-ди по чл.93 от ЗМДТ - (Приложение 22) 2 775 000 
* Разходи за опазване на околната среда /пр. 20/ 650 000 
* Разходи за помощи за лечение на граждани 

и социално слаби по решение на ОбС 

* Разх. за погребения на соц. слаби и бездомни 
* Субсидии за опери и опернофилх. дружества 

/резултати от пои.мет-то явNо гласуване: 

за - 33, против - 6, въздържали се - 1, отсъстват - 11/ 

360 000 
8 000 

340 000 

4775-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет 
- Варна приема извънбюджетната план - сметка по фонд Приватизация за 

2007 г. в съответствие с чл. 42 ал. 2 от ЗОБ - приходи - 91 % - 3 739 458 
лв., разходи - 3 738 000 лв., остатък - 31.12.2007 г. -1 458 лв. (Приложение 
14) 

/резултати от пои.метю яв,ю гласуване: 

за - 34, против - 9, въздържали се - О, отсъстват - 8/ 

4776-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 
11, ал. 1, и ал. 7, чл. 12 от Закона за общинските бюджети и във връзка с 
разпоредбите на ЗДБРБ за 2007 г. и на Наредбата за условията и реда за 
съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на общинския 

бюджет и извънбюджетни сметки на Община Варна, Общински съвет 
Варна: 

• • 



1. Дава съгласие за финансиране на реконструкция с 

енергийно-ефективни осветителни тела на училищни сгради на 

територията на Община Варна, в размер на 2 800 000 лв. (без ДДС) /пр. 

2] /. 

2. Възлага на кмета на Община Варна да проведе процедура 

по ЗОП за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет "Пълен 

инженеринг за реконструкция с енергийно-ефективни осветителни тела 

на системите за изкуствено осветление в училищни сгради на Община 

Варна" на стойност 2 800 000 лв. (без ДДС) 

3. Възложителят на обществената поръчка да заплати 

активите, придобити след изпълнението на същата (нови осветителни 

тела, отговарящи на хармонизираните с ЕС стандарти и реконструираната 

апаратура и кабелна мрежа, като в тяхната стойност се включат всички 

дейности, свързани с изпълнението на предмета на обществената поръчка) 

по лизингова схема за финансов лизинг със следните параметри: 

• Размер на лизинга 2 800 000 лв. (без ДДС) 
• Срок на изплащане на лизинговите вноски - 60 месеца; 
• Гратисен период (плащане само на лихва) - първите 6-9 месеца; 
• Лихва (върху остатъка от главницата) - до 6 % на годишна база. 

Лихвата подлежи на актуализация и ще бъде Ш<UНLштенно 

фиксирана на датата на сключването на договора за лизинг; 

• Обезпечение - местни приходи; 

• Погасителните вноски - съгласно погасителен план. 

/резултати от пои.м.еюю явно гласуване: 

за - 3 5, против - 1 О, въздържали се - О, отсъстват - 6/ 

4777-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 10, чл. 52, ал. 1 от 
ЗМСМА, чл. 3 от ЗОбД, чл. 11, ал. 1, ал. 7, чл. 12 от Закона за обнщнските 
бюджети и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2007 г. и на Наредбата 
за условията и реда за съставянето, приемането, изпълнението и 

отчитането на общинския бюджет и извънбюджетни сметки на Община 

Варна, Общински съвет Варна: 



1. Дава съгласие за финансиране на инвестиционни обекти на 

територията на Община Варна чрез банков заем в размер на 

30 000 000 лв. с ДДС /пр. 15/. 

ЗОП за 
2. Възлага на Кмета на Община Варна да проведе процедура по 

избор на изпълнител на обществена поръчка за избор на финансова 
институция за отпускане на кредит със следните параметри: 

• размер на заема - 30 000 000 лв. с ДДС; 
• срок на заема - 12 години 
• гратисен период - 4 години 

• обезпечение на заема - собствени приходи на Община Варна за 
срока на действие на заема 

• лихвен процент - до 5,5 % 
• такса за управление на заема - до 1 % от наминала на заема, 

платима едно1<ратно 

• такса ангажимент - до 0,5 % върху неусвоената част от заема. 
/резултати от пои.меют явно гласуване: 

за - 33, против - 12, въздържали се - О, отсъстват- 6/ 

4778-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински 
съвет - Варна приема разпределение на преходния остатък от 2006 г. в 
размер на 12 367 769 лв., формиран от следните функции и дейности: 

12 367 769: 
+ Ф-я БКС, д-ст Чистота 2 250 000 
+ Ф-я БКС "Жилищно строителство" 
+ Ф-я Икон.дейности, д-ст Пътища 

в т.ч. от облигационен заем - 965 847 
+ За погашения по общински ценни книжа 

(главница облиг. заем и лизинг.вноски) 

+ Ф-я Образование (ЦДГ,ЕСПУ,спортно у-ще) 
+ Ф-я Здравеопазване (дет.ясли, здр.заведения) 
+ Ф-я Социални дейности (Дом стари хора, 

СУПЗ и ДДМУИ 

/резултати от пои.менно явно гласуване: 

за - 3 5, против - 9, въздържали се - 1, отсъстват - 6/ 

1 500 000 
1 894 478 

4 235 373 
861 400 
867 964 

758 554 



4779-2. На основание чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, Общински 
съвет - Варна Възлага на Кмета на общината: 

* Да определи конкретните права и задължения на 
второстепенните и третостепенните разпоредители с бюджетни кредити; 

* Да ограничава или спира финансиране на бюджетни 
организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова 

дисциплина и разписаните правила по Системата за финансово 

управление и контрол; 

* Да актуализира общинския бюджет с размера на 

постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства, в 

съответствие с волята на дарителите и спонсорите; 

* Да актуализира общинския бюджет с размера на 

постъпилите средства по писма на Министерство на финансите за промяна 

на взатимоотношенията между Община Варна и Централния бюджет; 

* Да информира Общинския съвет в подходяща форма за 
вида, размера и причините за просрочените задължения и вземания в 

случаите на натрупани 

просрочени задължения над 1 О % спрямо общинските приходи, за 

набелязване мерки за тяхното намаляване и ликвидиране; 

* Да кандидатства за средства от Централния бюджет и 

други източници за съфинансиране на общински програми и проекти; 

* Да разработва общински проекти за осигуряване на 

алтернативни източници на средства за реализиране на определените 

годишни цели на общината; 

* Да организира изпълнението на бюджета съобразно 

приетата от Общински съвет - Варна Наредба за условията и реда за 

съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на общинския 

бюджет и извънбюджетните сметки на Община Варна. 

/резултати от поимеюю яв1ю гласуваl-tе: 

за - 32, против - 1 О, въздържали се - 1, отсъстват - 6/ 

/ 



4 780-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, 
Общински съвет - Варна приема Бюджет 2007 г. на община Варна, както 
следва: 

Приходи 194 500 000 лв. 

Разходи 194 500 000 лв. 

съгласно приложения от No 1 до No 23 включително. 

/резултати от поимеюю яв1-tо гласуваl-!е: 

за - 3 3, против - 1 О, въздържали се - 1, отсъстват - 7 / 

4781-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински 
съвет - Варна реши при актуализация на Бюджет 2007 при необходимост 
да бъдат осигурени средства за финансиране на обект "Водопровод 
Златни пясъци" съобразно съответните разчети. 

/резултати от пои.мен но явно гласуване: 

за - 35, против - 6, въздържали се - О, отсъстват - 9, 

не участва в гласуването - 1/ 

4782-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински 
съвет - Варна решава при актуализация на Бюджет 2007 да бъдат 

осигурени средства в размер до 2 000 000 лв. по функция "Образование" 
за извършване на ремонтни дейности на приоритетни обекти. 

/резултати от поимею-10 явт-ю гласуване: 

за - 32, против - 8, въздържали се - 2, отсъстват- 9/ 

4783-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински 
съвет - Варна решава да бъдат проведени широки дискусии с 

представители на туристическия бранш в срок до 30.04.2007 г., относно 

възможностите за актуализиране размера на туристическите такси и 

съобразно изискванията на Закона за туризма. 

/за- 35, против - 2, въздържали се - 3/ 



4784-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и на 
основание чл. 9 и чл. 69 от ЗМДТ, във връзка с § 14 в сила от 01.01.2007 г. 
на Закона за изменение и допълнение на ЗМДТ, Общински съвет - Варна 

допълва "Наредба за определяне и администриране на местните такси 

и цени на услуги на територията на община Варна" в частта на Глава 

П, Раздел 1, както следва: 

- чл. 20, ал. 2 придобива следното съдържание: 

"За 2006 г. и 2007 г. първата вноска по ал. 1 се внася в срок от 01 
март до 30 април." 

/за- 37, против- О, въздържали се - 1/ 

4785-2. На основание чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, Общински 
съвет - Варна възлага на Кмета на община Варна в срок от 3 /три/ месеца 
да внесе в Общинския съвет за разглеждане и приемане на Наредба за 

материално стимулиране на служителите по събираемостта на приходите 

в община Варна. 

/за - 39, против - 2, въздържали се - 2/ 

. 
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П репис-извлечепие ! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВАРНА 

ПРОТОКОЛ 

№52 

от заседание проведено на 16.03.2007 г.
по точка трета от дневния ред

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК
"Собственост и стопанство'' относно: 

- промяна на текста на чл. 94 от "Наредба за реда и придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество''; 

- корекция на явна фактичес1<:а грешка на Решение № 4566-7 по
Протокол № 49 от 20,22.12.2006 г.; 

- даване на съгласие да бъде учредено възмездно право на строеж
за съществуваща едноетажна сграда-търговски обект със застроена площ
118)5 кв.м., представляващо 41,96 % идеални части от правото на строеж
върху общинска земя - Урегулиран поземлен имот III- целия с площ
283,00 кв.м:., при граници на ;целия имот: тревна площ и бл.38, квартална
улица, УПИ II -за трафопост, в кв.3 по плана на ж.к. "Възраждане"П м.р. на
гр. Варна, по АОС № 3605/09.11.2005 г., на Мартин Миленов Кондов ЕГН

, с постоянен адрес гр. Варна;
- даване на съгласие да бъде учредено безвъзмездно право на

надстрояване на чл. 7, находящ се в гр. Варна, кв." Аспарухово", ж.к.
"Дружба", 27-ми n.p., изграден върху имот-частна общинска собственост,
подробно описан в АОС № 2964/12.05.2004 г., с трети и мансарден етаж с
РЗП941.20 кв.м., съгласно утвърдения на 18.08.2006 г. от Главния
архитект на район "Аспарухово" при Община Варна инвестиционен
проект, в полза на "Стефрум" ЕООД, със седалище и адрес на управление
rp. Бяла, област Варненска, ул. "Господин Милушев" № 45, БУЛСТАТ:
103551668, представлявано от Дими-rър Стефанов Москоянов, ЕГН:

- възлагане на Кмета па Община Варна да проведе конкурс за

отдаване под наем на помещения, разположен_и в сутерена на ОУ "Ангел

Кънчев" с обща площ 199.42 м2, предмет на АПОС № 603/19.02.1998 г.; 



- даване на съгласие за сключване на анекс към Договор за наем 
№ Д-4-9200/514/10.09.2004 г., сключен с "Амбулатория за 

индивидуална практика за първична медицинска помощ - д-р 

Грациела Колева" за отдаване на имот - частна общинска собственост, 

находящ се в с. Константинова, кв.57, УПИ П, здравен пункт, 

представляващ лекарски кабинет с площ 85,75 кв.м., състоящ се от входно 
антре, манипулационна, кабинет, детска консултация, преддверие, тоалет, 

баня, битовка - предмет на АОС № 2846/29.01.2004 г., за удължаване 

срока на договора до 1 О години, считан от датата на сключване на Договор 
за наем № Д-4-9200/514/10.09.2004 г.; 

- даване на съгласие за включване на 4 бр. жилища във фонд 
")Килища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни 
нужди". 

Докл.: д-р Я. СТАНЕВ - член на ПК 

"Собственост и стопанство" 

Общ брой прис1,стващи общински съвет11ици - 36 

Общински съвет - Варна прие следните 

РЕШЕНИЯ: 

4786-3. На основание чл. 44, ал. 1, т. 7 и чл. 21, ал. 1, т. 8 от 
ЗМСМА, чл. 35, ал. 2 и ал. 3 от Закона за общинската собственост и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-7-9300/3/16.02.2007 

г., Общински съвет - Варна, изменя текста на чл. 94 от_"Наредба за 
реда и придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество", както следва: 

Нов текст на чл. 94 Ред за разпореждане, съгласно чл. 92, ал. 2 
( 1) Физически и юридически лица, притежаващи собственост 

върху законно построена сграда, изградена върху земя частна общинска 

собственост, могат да придобиват право на собственост върху земята без 

търг или конкурс, като подадат молба до Кмета на Община Варна. 

(2) Към молбата се прилагат: 

1. Документ за собственост върху построената сграда или 

удостоверение за признато право на строеж в случаите по § 6 от 

преходните правила от Закона за собствеността; 



2. Скица на имота от действащия регулационен план с 
попълнен кадастър; 

3. Удостоверение от съответната общинска 
администрация, че сградата е законно изградена; 

4. Удостоверение за наследници, ако е необходимо; 

5.При необходимост може да се изисква и допълнителни документи, 

удостоверяващи факти и обстоятелства, които са от значение за 

продажбата; 

6. Към молбата отдел 11Общинска собственост11 , прилага служебно 

акт за общинска собственост и данъчна оценка на имота; 

(3) Цената на земята общинска собственост върху която има 
законно построена сграда на лица, притежаващи собственост върху 

нея, се определя, като данъчната оценка се увеличи с 20 на сто. 
(4) Въз основа на представените документи Кмета на Община 

Варна, издава заповед, в която определя купувача, имота, върху който 

се прехвърля правото на собственост, цената и другите плащания. 

(5) В едномесечен срок от връчването на заповедта лицето, 

подало молбата за закупуване, заплаща цената на земята. 

(6) След изпълнение разпоредбите на ал.5 Кмета на Община 

Варнасключва договор за продажба, който се отбелязва в акта за 
общинска собственост съгласно разпоредбите на чл. 61 от ЗОС. 

/резултати от nouJ\,1e1-1нo явно гласуване: 

за- 33, против - О, въздържали се - 2, отсъстват - 16/ 

4787-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, 

Общински съвет - Варна дава съгласие за корекция на явна фактическа 

грешка на Решение № 4566-7 по Протокол № 49 от 20, 22.12.2006 г., като 
вместо 11 

... да бъдат доплатени 25 кв.м. от УIШ VI 11 за дърводелска 

работилница ... в размер на 3 359.00 лв ... .'1 да се 

чете 11 
..... да бъдат доплатени 25 кв.м. от УПИ VI 11 за дърводелска 

работилница" ... в размер на пазарната оценка от 8 715.00 лв .... без 
включен ДДС ... 11 

/резултати от поиметю явно гласуване: 

за - 34, против - О, въздържали се - 2, отсъстват - 15/ 



4788-3. 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.З 
от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. No 
ЗАО-5227/15.01.2007 г.,Общински съвет - Варна дава съгласие да 
бъде учредено възмездно право на строеж за съществуваща едноетажна 
сграда-търговски обект със застроена площ 118,75 кв.м., представляващо 
41,96 % идеални части от правото на строеж върху общинска земя
Урегулиран поземлен имот ПI- целия с площ 283,00 кв.м., при граници на 
цеmш имот: тревна площ и бл.38, квартапна улица, УПИ II -3атрафопост, в кв.З 
по плана на ж.к. "Възраждане 11П м.р. на гр. Варна, по АОС No 
3605/09.11.2005 г., на Мартин Миленов Кондов ЕГН , с 
постоянен адрес гр. Варна. 

Правото на строеж да се прехвърли по пазарни цени, за 
сумата от 25 650,00 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 0111 поимет-tо явно гласуване: 
за - 36, против - О, въздържали се - О, отсъстват - 15/ 

4789-3. На основание чл. 21, ал.1,т. 8 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 3 във 
връзка с чл. 37, ал.5 от зае и чл. 105, във връзка с чл. 101, във връзка с 
чл. 92, ал. 7, т. 7.3 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на Община 
Варна с вх. № РД-6-9300/56/19.12.2006 г., Общински съвет - Варна дава 
съгласие да бъде учредено безвъзмездно право на надстрояване на бл. 7, 
находящ се в гр. Варна, кв."Аспарухово°, лек. "Дружба11

, 27-ми п.р., 
изграден върху имот-частна общинска собственост, подробно описан в 
АОС № 2964/12.05.2004 г., с трети и мансарден етаж с РЗП941.20 кв.м., 
съгласно утвърдения на 18.08.2006 г. от Главния архитект на район 
11Аспаруховон при Община Варна инвестиционен проект, в полза на
11Стефрумн ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Бяла, област



Варненска, ул. "Господин Милушев" № 45, БУЛСТАТ: 103551668, 
представлявано от Димитър Стефанов Москоянов, ЕГН: 

Пазарната цена на отстъпеното право на надстрояване е определена 
от лицензиран оценител и е в размер на 87 440 лева без ДДС. 

Задължително условие за учредяване на горепосоченото 
безвъзмездно право на надстрояване е 1

1Стефрум 11 ЕООД за своя сметка 
да извърши необходимите строително-ремонтни работи за 
възстановяване на осем апартамента-частна собственост, находящи се на 
първи и втори жилищни етажи в описания по-горе блок No 7, до степен на 
завършеност определена от Кмета на Община Варна в допълнителното 
споразумение със 11 Стефрумн ЕООД, съобразно стойността на 
ремонтните работи, определена от лицензиран оценител на обща 
стойност 87 980 лева без ДДС. 

Общински съвет - Варна задължава Кмета на Община Варна да 
извърши всички необходими действия за правилното и 
законосъобразно изпълнение на разпоредителната сделка като издаде 
заповед и сключи договор за учредяване на безвъзмездно право на 
надстрояване със 11Стефрум11 ЕООД, със седалище и адрес на управление 
гр. Бяла, област Варненска, ул. 1Тосподин Милушев 11 No 45, БУЛСТАТ: 
103551668. представлявано от Димитър Стефанов Москоянов, ЕГН: 

1, при изпълнение на горепосоченото задъл:жително условие. 

/резултати от пои.л,1е1-1но явно гласуване: 

за - 36, против - О, въздържали се - О, отсъстват - 15/ 

4790-3. Общински съвет - Варна оттегля от разглеждане на 
настоящото заседание на ОбС проекта за решение внесен от ПК 
"Собственост и стопанство" относно провеждане на конкурс за отдаване 
под наем на помещения, разположени в сутерена на ОУ 11Ангел Кънчев" 
с обща площ 199.42 м2

, предмет на АПОС № 603/19.02.1998 г. и решава 
предложението да бъде разгледано и в ПК "Образование". 

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



1. 

2. 
]. 

4. 

4791-3. На основание чл.21, ал. l, т. 8 от ЗМСМА, 1) 78, ал.2 от 
ЗОС във връзка с чл.36 от 1:-IРЛУРО.И и по предложение на Кмета на 

Община Варна с вх. № Д-4-9200/514/16.02.2007 г., Общински съвет - Варна 
дава съгласие за сключване на анекс към Договор за наем No Д-4-

9200/514/ J 0.09 .2004 г., сключен с 11 Амбулатория- за индивидуална 

практика за първична медицинска помощ - д-р Грациела Колева" за 

отдаване на имот - частна общинска собственост, находящ се в с. 

Констш-пиново, 1ш.57, УПИ 11, здравен пу1-1кт, пре;~ставштващ лекарски 

кабинет с площ 85,75 кв.r,л., състоящ се от входт-10 антре, 

манипующионна, кабинет, детска консултация, преддверие, тоалет, 

баня, битовка - преюv1ст на ЛОС No 2846/29.0] .2004 г., за удължаnане 

срока на договора до 1 О години, считан от датата на сключване на Договор 
за 1-1аем № Д-4-9200/514/10.09.2004 г. 

Възлага на Кмета на Общината сключвш-~ето на анекс към договора 

и осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 

3а~юносъобразно изпълнение на решението на Общински съвет - Варна. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

за- 35, против - О, въздържали се - О, отсъстват - 16/ 

4792-3. На основание чл.21_, ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.42, ш1. 1 от 
ЗОС, във връзJ<а с чл. 2, ал. ], т.J и ал. 2 от 1-!УРУ)JС!-IГНПО)К и по 
предложения на Кмета на Обш.ина Варна с вх. №~ ОС-7-9302/40/16.0:2.2007 

г., Общински съвет - Варна дава съгласие за включване на 4 бр. жилища 
във фонд 11 )Килища за настаняване под наем на граждани с установени 

жилищни нужди 11 , както следва: 

ж.к 'Вгт.Rµ-в-ш<' бл.405 rзх.4 ет.1 ап.3 ЛОС 4126/07 r 

ж.к 'Вrlllµ-п-нис' бл.16 вх.2 ет.5 ш1.28 АОС4125/07 1· 

ж.к "В1В:-р-в+и(' бл.35 !ЗХ.1 ет.1 ап.4 АОС4127/07 ,, 

)IC!( "Възраждане бл.26 rзх."Б" ет.8 ап.48 АОС4128/07 r 

/резултати от пои.мешю явно гласуване: 

за - 35, против - О, въздържали се - 1, отсъстват - 15/ 

лwли 



Препис-извлече1-1ие! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВАРНА 

ПРОТОКОЛ 

№52 
от заседание проведено на 16.03.2007 г. 

по точка четвърта от дневния ред 

ОТНОСНО: Вземане на решения от Общински съвет - Варна във 

връзка с постъпила молба вх. Рег. № ОС-6-2600(60)/18.01.2007 г. от 

"ЦЕНТРАЛЕН УНИВЕРСАЛЕН МАГАЗИН ВАРНА" АД гр. Варна и с 

цел реализиране на инвестиционни намерения за изграждане на търговски 

дом - ЦУМ в централната градска част на гр. Варна. 
Докл.: Б. ГУЦАНОВ -Председател на ОбС 

Общ брой присъстващи обирлtски съветници - 36 
Общински съвет - Варна прие следните 

Р F 11! F НИ Я: 

4793-4. !. На основание чл. 21, ал. !, т. 8 от ЗМСМА и чл. 37, ал. 5 
от ЗОС във връзка с решения на Общински съвет - Варна .No.No 3713-
2(42)/09.06.2006 г. и 4505-5(48)/22.11.2006 г. и молба вх. № ОС-6-

2600(60)/18.01.2007 г. от "Централен универсален магазин - Варна"АД, 

представлявано от изп.директор - Тодор Гергов и председател на Съвета 

на директорите - Цветомир Гергов, Общински съвет - Варна дава съгласие 

Община Варна да учреди безвъзмездно право на строеж на "ЦЕНТРАЛЕН 

УНИВЕРСАЛЕН МАГАЗИН ВАРНА"АД гр. Варна, за изграждане па 

многоетажни паркинги от асансьорен тип в подземното пространство, 

представляващо частна общинска собственост под нивото на: 

- ул. "Княз Борис Г' в участъка от ул. "Шипка" на запад, до 

кръстовището на ул. "Воден", ул. "Колони" и ул. "Княз Борис I" 
включително; 

- ул. "Мусала" в участъка от кръстовището на ул. "Аспарух" с ул. 

"Преслав" до кръстовището с ул. "Княз Батенберг". 



2. На основание чл. 11 от ЗОС и чл. 17, ал. 1, т. 9 във връзка с чл. 
21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА дава съгласие Община Варна да отреди части от 
терени, представляващи улична регулация в обхват, както следва: 

непосредствено пред границата на поземлен имот No 1514 в кв. 39, 8-ми 
микрорайон на гр. Варна по продължение на ул. "Княз Ал. Батенберг", 

бул. "Княз Борис Г' и ул. "Воден" о.т. 123-135-159-120 - за образуване на 

УПИ или ПИ - частна общинска собственост при спазване на съответните 

технически правила и норми. 

3. На основание чл. 51, ал. 1 от ЗОС, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА 
във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 6 и 9 във връзка с чл. 20 от ЗМСМА Общински 
съвет - Варна дава съгласие Община Варна да апортира /внесе/ в капитала 

на "Търговски дом" АД гр. Варна поземления имот или УПИ по т. 2 -
частна общинска собственост, cлefl. изпълнението на процедурите за 

образуването му /ако е ГШ/ или урегулирането му /ако е УГШ/ по ЗУТ със 

съответния му индивидуализиращ го номер и граници, и след съставянето 

на акт за частна общинска собственост, при спазване разпоредбите на ЗОС 

и съответното приложение на разпоредбите и процедурите по чл. 72 и сл. 
от Търговския закон за увеличаване капитала на дружеството. 

4. Упълномощава представителя на община Варна в Общото 
събрание на акционерите на "Търговски дом" АД гр. Варна да гласува на 

заседание на Общото събрание на акционерите за вземане на решения за 

увеличаване на капитала на дружеството със стойността на апортирания 

имот пот. 2, оценен по реда на чл. 72 и сл. от ТЗ, както и за допълване от 
останалите акционери на новия размер на капитала с парични/или 
непарични вноски, както и за съответно изменение на устава на 

дружеството в горния смисъл. 

5. На основание чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, възлага на Кмета на 
община Варна изпълнението на решението, включително и процедурите 

по ЗУТ, ЗОС и по чл. 72 и сл. от ТЗ, както и да издаде заповед и сключи 
договор за учредяване право на строеж по реда на чл. 37, ал. 7 от ЗОС, да 
даде писмено съгласие с нотариално заверен подпис по чл. 73 от ТЗ. 

/резултати от. поиметю явно гласуване: 

за-35, против- 1, въздържали се-О, отсъстват-15/ 

лwли 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ПРОТОКОЛ 

№52 

Препис-извлечение! 

ВАРНА 

от заседание проведено на 16.03.2007 г. 
по точка пета от дневния ред 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от Комисия за 

приватизация и следприватизационен контрол относно: 

- приемане на "Отчет за изпълнението на Годишен план за 

приватизация за периода 01.01.2006 г- - 31.12.2006 г."; 

- финализиране на приватизационна процедура в изпълнение на 

решение на ОбС -№ 4541-6(49)/20, 22.12.2006 г.; 

- приемане на "Годишен план за приватизация за 2007 г.". 

Докл.: Д. ГАБРОВСКА - Председател на Комисия 

за приватизация и следприватизационен контрол 

Об~ц брой присъстваи{и общински съветници - 35 
Общински съвет - Варна прие следните 

РЕШЕНИЯ: 

4794-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 12 от ЗМСМА, Общински 
съвет - Варна приема "Отчет за изпълнението на Годишния план за 

приватизация за периода 01.01.2006 г. - 31.12.2006 г.", съгласно 

приложение. 

/резултати от пои,;нетю яв1ю гласуване: 

за- 34, против - О, въздържали се -0, отсъстват- 17/ 

4795-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 4, ал. 2 и чл. 
32, ал. 2, т. 1 от ЗПСК, чл. 16, ал. 3 и чл. 36, ал. 1, т. 1 от Наредбата за 
търговете и конкурсите, във връзка с изпълнение на свое решение No 4541-
6(49)/20, 22.12.2006 г. и изготвен протокол от 07.03.2007 г., касаеш 



проведен публичен търг с явно наддаване за приватизация на дяловото
участие на Община Варна във "Варна Illeлe Екосервиз" ООД в размер на 
34,85 % /1 226 дяла/ от капитала на дружеството, в качеството си на орган 
по чл. 3, ал. 3, т. 2 от ЗПСК, Общински съвет - Варна реши: 

1. Определя за спечелил публичния търг с явно наддаване участника
"ШЕЛЕ БЪЛГАРИЯ" ЕООД, данъчен № 222607718 и БУЛСТАТ: 
831578348, с представляващи Антон Емилов Антонов - ЕГН и 
Генчо Димов Димов - ЕГН 

2. Общински съвет - Варна упълномощава Председателя на
Общински съвет да подпише утвърдения договор за приватизация - част от
тръжната документация - на дяловото участие на Община Варна във "Варна
Шеле Екосервиз" ООД в размер на 34,85 % /1 226 дяла/ от капитала на
дружеството с "ШЕЛЕ БЪЛГ АРИЯ" ЕООД, данъчен № 222607718 и
БУЛСТАТ 831578348, с представляващи Антон Емилов Антонов - ЕГН 

и Генчо Димов Димов - ЕГН , при заплащане на 
цена в размер на 1 900 000 лв. /един милион и деветстотин хиляди лева/, 
платима нреди сключване на договора, без използване на други законни
платежни средства, след представяне на декларация за произход на
средствата и след заплащане в полза на Община Варна на полагащия й се
дивидент за 2006 г., но не по-късно от 30.06.2007 г. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

за - 35, против - О, въздържали се - О, отсъстват - 16/ 

4796-5. На основание чл. 6, ал. 2 от ЗПСК, Общински съвет -Варна 
приема "Годишен план за приватизация за 2007 г.", съгласно 
приложение. 

/резултати от пош11е1то явно гласуване:

за - 35, против - О, въздържали се - О, отсъстват- 16/ 

лwли 
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Препис-извлече ние! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВАРНА 

ПРОТОКОЛ 

№52 

от заседание проведено на 16.03.2007 г. 
по точка шеста от дневния ред 

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

- изменение на чл.5 от Общите положения на Статута за Награда
"Варна" в системата на народната просвета. 

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

Общ брой присъстващи общински съветници- 36 

Общински съвет-Варна прие следните 
Р R 111 F, НИ Я: 

4 797-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 във връзка с чл. 17, 
ал. 1, т. 3 от ЗМСМА и по предложение на председателя на ПК 
"Образование" Диан Даскалов, Общински съвет - Варна изменя чл. 5 от 
Общите положения на "Статут за награда "Варна" в системата на
народната просвета", като същият придобива следния вид: 

- чл. 5: Награда "Варна" в системата на народната просвета се
състои от: 

- за ученици: диплом и материална награда;

- за просветни дейци: диплом, нагръден знак /плакет за
колективните носители/ и парична награда - в размер на 1 000 лв. за 
индивидуална награда и 2 000 лв. за колективна награда, които се 
осигуряват от Община Варна и спомоществователи". 

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

ЛИ/ЛИ 

;tф,€дt=iiД1�вл ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
('\::::( J�_H.A.. -· 
1 

,.,,, . --т-·,,.,ir / УЦАН / -\.,:;..!::,':>.:---� /.',./;_/ Б. Г ОВ 
?-/ \)/(·_:_)-:.-\·:):.;J/;

· · · . . . ,.-:··-·· ... · 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ПРОТОКОЛ 

№52 

Препис-извлечение! 

ВАРНА 

от заседание проведено на 16.03.2007 г. 
по точка седма от дневния ред 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК "Култура, 
вероизповедания, медии" относно: 

- изменения в "Статут за присъждане на награда Варна за изкуство и 
култура"; 

- изменения в "Статут за удостояване с почетни звания и отличия на 

община Варна". 

- изразходване на средствата по т. II "Други мероприятия" на § 1 О -
Издръжка дейност 759 "Други дейности по културата" за 2007 г. в т. 15 в 
приложение No 13 на бюджета на Община Варна за 2007 г.; 

- uрпшизиране и финансиране на мероприятията, записани в § 1 О -
Издръжка дейност 759 "Други дейности по културата" за 2007 г.; 

- изразходване на средствата от § "ОФД" от бюджета на функция 
"Култура" за 2007 г. съгласно "Правила за осигуряване достъпа на 

гражданите на Варна до произведенията на изкуството и културата". 

Докл.: П. АНЧЕВ - Председател ПК 

"Култура, вероизповедания, медии" 

Общ брой присъстващи общински съвеп111ици - 35 
Общински съвет - Варна прие следните 

РЕШЕНИЯ: 

4798-7. На основание чл.21, ал. 2 и във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 5 от 
ЗМСМА, Общински съвет - Варна изменя чл. 11 от "Статут да 

присъждане на награда Варна за изкуство и култура", приет с решение на 

Общинския съвет № 185-10-2(8)/28.01.2004 г., съгласно приложение № 1. 

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

:(// 
V 1 



4 799-7. На основание чл.21, ал. 2 и във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 
от ЗМСМА, Общински съвет - Варна изменя чл. 12 и чл. 13 от "Статут за 
удостояване с почетни звания и отличия на Община Варна" приет с 

решение на Общинския съвет № 640-J l/13/3,9.06.2004r., съгласно 
приложение No 2. 

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

4800-7. На основание чл.21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 
12 ЗОБ и във връзка с Наредбата за условията и реда за съставянето, 
приемането, изпълнението и отчитането на общинския бюджет и 

извънбюджетни сметки на Община Варна, Общински съвет - Варна реши: 

Средствата пот. 11 "Други мероприятия" на§ 10 - Издръжка дейност 759 
"Други дейности по културата" за 2007 г. в т. 15 в приложение NolЗ на 
бюджета на Община Варна за 2007 г. се изразходват съгласно "Принципи 
за финансиране на проекти в културата и изкуството", приети с решение 
№ 1495-9 по Протокол № 23/09.02.2005 г. на Общински съвет-Варна. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

за - 35, против - О, въздържали се - О, отсъстват- 16/ 

4801-7. На основание чл.21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 
12 ЗОБ и във връзка с Наредбата за условията и реда за съставянето, 

приемането, изпълнението и отчитането на общинския бюджет и 

извънбюджетни сметки на Община Варна, Общински съвет - Варна реши: 

През 2007 г. Община Варна ще организира, финансира, съорганизира и 

съфинансира само мероприятията записани в§ 10 - Издръжка дейност 759 
"Други дейности по културата" за 2007 г., Приложение № 13 т. I 
"Международни фестивали". 

/резултати от поимеюю явно гласуване: 

за- 34, против -0, въздържали се- О, отсъстват- 17/ 



4802-7. На основание чл.21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 
12 ЗОБ и във връзка с Наредбата за условията и реда за съставянето, 
приемането, изпълнението и отчитането на общинския бюджет и 

извънбюджетни сметки на Община Варна, Общински съвет - Варна реши: 
Средствата от§ 43-01, дейност "ОФД" от бюджета на функция култура за 
2007 г. се изразходват съгласно "Правила за осигуряване достъпа на 

гражданите на Варна до произведенията на изкуството и културата", 

приети с решение № 443-4 по Протокол № 11/28.04.2004 r. на Обшински 
съвет - Варна. 

/резултати от поuЛ1енно яв1ю гласуване: 

за- 34, против - О, въздържали се - О, отсъстват- 17/ 

лwли 
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Препис-извлечение! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВАРНА 

ПРОТОКОЛ 

№52 
от заседание проведено на 16.03.2007 г. 

по точка осма от дневния ред 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

"Социални дейности и жилищна политика" относно: 

- отпускане и неотпускане на социални помощи; 
- смяна на двама от членовете на Обществен съвет за социално 

подпомагане. 

Докл.: М. ДИМИТРОВА - член на ПК 

"Социални дейности и жилищна политика" 

Общ брой присъства~ци общ~тски съветници - 35 

Общински съвет - Варна прие следните 

РЕШЕНИЯ: 

4803-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 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 0111 nouJнe1mo яв1ю гласуване: 

за- 35, против - О, въздържали се-О, отсъстват- 16/ 



4804-8. На основание чл, 21, ак 1, т, 6 и 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 № 3208-6/40/04,042006 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 nouJ'vtel-!1-10 явно гласувш-1е: 
за - 34, против - О, въздържали се - О, отсъстват - 17 / 

4805-8. На основание чл2!, ал,1, т23 във връзка с чл.17, ал.1, т,7 от 
ЗМСМА, във връзка с чл.52, ал.1 от Правилника за прилагане на закона за 

социалното подпомагане и по предложение на Гергана Господинова -
председател на Ill( "СДЛ(П", Общински съвет - Варна променя състава на 

Обществения съвет за социално подпомагане, създаден с решение №282-4, 

протокол No9 от 01.ОЗ.2004г., както следва: 
1. Освобождава като членове на Обществения съвет за социално 

подпомагане, както следва: 

1.1. Живка Тишева - Фондация "SOS - семейства в немилост" - гр. 

Варна 

1.2. Маргарита Пеева - председател на Фондация "Помогнете" - гр. 

Варна 

2. Избира нови членове на Обществения съвет за социално 

подпомагане, както следва: 

2.1. Ани Николова - председател на Фондация "SOS - семейства в 

немилост" - гр. Варна 

2.2. Мария Димитрова - общински съветник 

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

ЛИ/ЛИ 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ПРОТОКОЛ 

№52 

Препис-извлечение! 

ВАРНА 

от заседание проведено на 16.03.2007 г. 
по точка девета от дневния ред 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

"Младежки дейности и спорт" относно: 

- приемане на "Програма Спорт 2007 г."; 
- приемане на "Програма Младежки дейности 2007 г."; 

приемане на "Програма за противодействие срещу 

противообществените прояви на малолетни и непълнолетни 2007 г."; 
- приемане на "Програма превенция на наркомании 2007 г." 
- приемане на "Програма за развитие и насърчаване на социалния 

туризъм на туристическите дружества в Община Варна 2007 г."; 
- приемане на "Програма за спортната и туристическа база на 

територията на Община Варна 2007 г." 
Докл.: Т. МУТАФОВ - Председател ПК 

"Младежки дейности и спорт" 

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

РЕШЕНИЯ: 

4806-9. На основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2, във връзка с чл.17, 
ал.1, т.10 ЗМСМА, Общински съвет - Варна приема "Програма за 

превенция на противообществените прояви па малолетните и 

непълнолетните 2007 г. '', съгласно приложение. 
Финансирането на проявите и мероприятията, залегнали в 

програмата, се извършва след одобрение на финансовите планове от ПК 

"Младежки дейности и спорт". 

До един месец, след провеждането на всяка една проява, 

организаторите представят технически отчет в ПК "Младежки дейности и 

спорт". 

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



4807-9. На основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2, във връзка с чл.17, 
ал.1, т.J О ЗМСМА, Общински съвет - Варна приема "Програма "Спорт" 

2007 г.", съгласно приложение. 
Финансирането на проявите и мероприятията, залегнали в 

програмата, се извършва след одобрение на финансовите планове от ПК 

"Младежки дейности и спорт". 

До един месец, след провеждането на всяка една проява, 

организаторите представят технически отчет в ПК "Младежки дейности и 

спорт". 

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

4808-9. На основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2, във връзка с чл.17. 
ал.1, т.10 ЗМСМА, Общински съвет - Варна приема "Програма за 

ремонт и изграждане на общинска спортна база през 2007 г." /в 

изпълнение на Програмата за реконструкция и модернизация на 

общинската спортна база и изграждането на нова през периода 2005-2007 
година/, съгласно приложение. 

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

4809-9. На основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2, във връзка с чл.17, 
ал.1, т.7 ЗМСМА, Общински съвет - Варна приема "Програма 

"Превенция на наркомании" 2007 г.", съгласно приложение. 
Финансирането на проявите и мероприятията, залегнали в 

програмата, се извършва след одобрение на финансовите планове от ПК 

"Младежки дейности и спорт". 

До един месец, след провеждането на всяка една проява, 

организаторите представят технически отчет в ПК "Младежки дейности и 

спорт". 

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



4810-9. На основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2, във връзка с чл.17, 
ал.1, т.10 ЗМСМА, Общински съвет - Варна приема "Програма 

"Социален туризъм" 2007 г.", съгласно приложение. 
Финансирането на проявите и мероприятията, залегнали в 

програмата, се извършва след одобрение на финансовите планове от ПК 

"Младежки дейности и спорт". 

До един месец, след провеждането на всяка една проява, 

организаторите представят технически отчет в ПК "Младежки дейности и 

спорт". 

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

4811-9. На основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2, във връзка с чл.17, 
ал.1, т.10 ЗМСМА, Общински съвет- Варна приема "Програма на отдел 

"Младежки дейности" 2007 г.", съгласно приложение. 
Финансирането на проявите и мероприятията, залегнали в 

програмата, се извършва след одобрение на финансовите планове от ПК 

"Младежки дейности и спорт". 
До един месец, след провеждането на всяка една проява, 

организаторите представят технически отчет в ПК "Младежки дейности и 

спорт". 

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

ЛИ/ЛИ 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ПРОТОКОЛ 

№52 

Препис-извлечение! 

ВАРНА 

от заседание проведено на 16.03.2007 г. 
по точка десета от дневния ред 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от Ill( "Транспорт" 

относно: 

- даване на съгласие гражданите на 70 и повече години, адресно 
регистрирани в Община Варна, да ползват безплатни абонаментни карти по 

две градски автобусни линии, както и по междуобщинска автобусна линия 

№ 409 в рамките на общината; 

- даване на съгласие учащите от основния и средния курс адресно 

регистрирани в районите на курортни комплекси "Златни пясъци", 

"Св.Св.Константин и Елена" и вилните зони "Ракитника", "Боровец" и 

"Черноморец" за учебния период да ползват ученически карти за една 

автобусна линия по избор на цената на ученически карти по градски линии; 

- разходите по изравняване цените на ученическите карти от гр. Варна 
до с. Константинова и обратно с цените на ученическите карти по градските 

линии да се поемат от общинския бюджет, дейност "Транспорт"; 

- утвърждаване автобусна линия No 12 към транспортната схема на 
община Варна; 

- промяна на решение на ОбС № 2014-3-3(37)/31.07.2002 г.; 

- промяна на решение на ОбС № 4387-14(46)/11.10.2006 г. в 

Приложение 1-т. 2.1.4; 

- потвърждаване състава на общинските съветници от комисията, 

създадена с решение на ОбС № 4387-14-2(46)/11.10.2006 г.; 

- утвърждаване етапите и пакетите за провеждане на конкурсите за 

възлагане на превозите по автобусни линии от транспортната схема на 

община Варна; 



- извършване на подготвителна работа по пакетите линии от етап No 2, 
3 и 4 да бъде пуснато обявление за провеждане на търгове, като същите 
бъдат проведени в три последователни дни. 

Докл.: Кр. МАРИНОВ 

Председател ПК "Транспорт" 

Об~ц брой присъства~цu общински съветници 38 
Общински съвет - Варна прие следните 

РЕШЕНИЯ: 

4812-10. На основание чл. 21, ал. 1, т.6 и т. 23 от ЗМСМА и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОС-7-9302/28/06.02.2007 

г., Общински съвет - Варна дава съгласие гражданите на 70 и повече 
години, адресно регистрирани в Община Варна да ползват безплатни 

абонаментни карти по две градски автобусни линии, както и по 

междуобщинска автобусна линия № 409, в рамките на Общината. 

/резултати от поименно яв1ю гласуване: 
за- 34, против - О, въздържали се- О, отсъстват- 17/ 

4813-10. На основание чл. 21, ал. 1, т.6 и т. 23 от ЗМСМА и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОС-7-9302/29/06.02.2007 
г., Общински съвет - Варна: 

1. Дава съгласие учащите от основния и среден курс, адресно 
регистрирани в районите на курортните комплекси " Златни Пясъци" и 
"Св.св. Константин и Елена" и вилните зони "Ракитника", "Боровец" и 

"Черноморец", за учебния период да ползват карти за една автобусна 

линия по избор, на цената на ученическите карти по градските линии. 

2. Разходите по изравняване на цените на ученическите карти по 
т. 1 с тези на ученическите карти по градски линии да се поемат от 
общинския бюджет. 

/резултати от 11ошv1еюю явно гласуване: 

за- 34, против - О, въздържали се -0, отсъстват- 17/ 



4814-10. На основани чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и по докладна 
записка с вх. № ОС-7-1000/5/19.01.2007 г., Общински съвет - Варна реши: 

Разходите по изравняване цените на ученическите карти от гр. Варна до с. 

Константинова и обратно с цените на ученическите карти по градските 

линии да се поемат от общинския бюджет, дейност "Транспорт", съгласно 
Приложение № 1. 

/резултати от пои.r,летпtо явно гласуване: 

за - 35, против - О, въздържали се - О, отсъстват - 16/ 

4815-10. На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и ал. 
4 от Наредба № 2/15.03.02 г. на МТ и по предложение на Кмета на Община 
Варна с вх. № РД-7-9302/17/12.03.2007 г., Общински съвет-Варна променя 

Транспортната схема на Община Варна, като включва в нея автобусна 

линия No 12 и утвърждава маршрутното разписание на автобусна линия № 
12, съгласно Приложение N.o 2. 

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

4816-10. На основание чл. 21, ал. 1, т.13 от ЗМСМА, чл. 21, ал. 1, т. 8 
от Наредба № 34/06.12.1999 г. за таксиметров превоз на пътници, издадена 
от Министъра на транспорта, и по предложение на Кмета на Община Варна 

с вх. № ОС-7-9302/16/22.01.2007 г., Общински съвет - Варна изменя свое 

решение № 2014-3-3/37 /31.07.2002 г., както следва: 
"Стикерът с холограма се поставя на автомобили, чиито данъчно 

задължени лица нямат задължения за данъци и осигурителни вноски, за 

което в Община Варна се представя Удостоверение за наличието или 

липсата на задължения, издадено на основание чл. 87, ал. 6 от ДОПК от 
НАП - ТД Варна. 

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

/ 



4817-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 
19, ал. 1 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за 

утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени 

превози на пътници с автобуси и леки автомобили, издадена от Министъра 

на транспорта и съобщенията, Общински съвет - Варна изменя свое 

Решение № 4387-14 по Протокол № 46 от J 1.10.2006 г., Приложение № 1, 
т. 2.1.4 като вместо: "Допълнителните технически средства извън 

стандартното оборудване за комфорта в превозните средства - по 1 О точки 
за всяко превозно средство и за всяко предложение 11

, да се чете: 
11Допълнителните технически средства извън стандартното оборудване за 

комфорта в превозните средства - по 1 точка за всяко превозно средство и 
за всяко предложение 11 

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

4818-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 
17, ал. 5 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за 

утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени 

превози на пътници с автобуси и леки автомобили, издадена от Министъра 

на транспорта и съобщенията, Общински съвет - Варна определя 

съветниците: Красимир Минков Маринов - Председател и Аврам Тодоров, 

Григори Бонев, д-р Иван Гайдаров и Николай Джагаров - членове на 

комисията за провеждане на конкурс и оценка на постъпилите 

предложения, избрана с Решение № 4387-14.2 по Протокол № 46/11.10.2006 
г., да останат в този състав до провеждане на всички конкурси. 

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

4819-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 
17, ал. 4 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за 

утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени 

превози на пътници с автобуси и леки автомобили, издадена от Минис·rъра 

на транспорта и съобщенията и по предложение на Кмета на Община Варна 

с вх. № ОС-6-9302/249/30.1 ! .2006 г., Общински съвет - Варна утвърждава 



етапите и пакетите за провеждане на конкурсите за възлагане превозите по 

автобусни линии от транспортната схема на Община Варна, както следва: 
r етап 

- 1 пакет- автобусни линии №№ 15, 15 Б, 115 и 148; 

11 етап 

111 етап 

IV етап 

1 пакет- автобусни линии №№ 2, 42, 36, 37 и 55; 
2 пакет - автобусни линии №№ 1 О, 13, 19 и 32; 
3 пакет - автобусни линии №№ 31, 31 А, 8 и 29; 

1 пакет - автобусни линии NoNo 1,20,22, 122 и 23; 
2 пакет - автобусни линии No.No. 17, 46, и 60; 
3 пакет - автобусни линии No№ 7, 18, 118 и 40; 

1 пакет - автобусни линии №№ 9, 109 и 51; 
2пакет-автобуснилинии№№3, 14, 14А,41 и48; 
3 пакет - автобусни линии №No 39 и 209; 

/за - 37, против - О, въздържали се - 1/ 

4820-10. На основание чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА и във връзка с чл. 
17, ал. 3 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за 

утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени 

превози на пътници с автобуси и леки автомобили, издадена от Минис1ъра 

на транспорта и съобщенията, Общински съвет - Варна задължава Кмета на 

Община Варна да бъде извършена подготвителната работа по пакетите 

линии от етап No II, III и IV и бъде пуснато обявление за провеждането на 
търговете в срок до 05.04.2007 г., като същите бъдат проведени в три 

отделни дни. 

/за- 37, против - О, въздържали се - 1/ 

ЛИ/ЛИ 

J1J· J 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ПРОТОКОЛ 

№52 

Препис-извлечение/ 

ВАРНА 

от заседание проведено на 16.03.2007 г. 
по точка единадесета от дневния ред 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ВрК 
"Структури и общинска администрация" относно: 

- одобряване разкриването на две щатни бройки в дейност 714 "Спорт 
за всички" към дирекция "Младежки дейности и спорт"; 

- даване на съгласие за създаване на структури - второстепенни 

разпоредители с бюджетни кредити към функция "Социално осигуряване, 
подпомагане и грижи", както следва: 

* Дом за отглеждане и възпитание на деца, лишени от 
родителски грижи "Другарче" със средно-годишен приравнен брой деца 59 
и численост на персонала 35 щатни длъжности; 

* Дом за отглеждане и възпитание на деца, лишени от 
родителски грижи "Княгиня Надежда" със средно-годишен приравнен брой 

деца 30 и численост на персонала 9 щатни длъжности; 

- одобряване разкриването на 4 щатни бройки на длъжност 

"изпълнител-шофьор" към Дирекция "Управление на собствеността". 

Докл.: Я. КОРЕНЧЕВ - Председател ВрК 

"Структури и общинска администрация" 

Об~ц брой присъстващи общит-tски съветници - 35 
Общински съвет - Варна прие следните 

РЕШЕНИЯ: 

4821-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОС-6-9302/255/04.12.2006 

г., Общински съвет - Варна одобрява разкриването на 2 /две/ щатни бройки 
в дейност 714 "Спорт за всички" към Дирекция "Младежки дейности и 
спорт", както следва: 



а. хигиенист - 1 щатна бройка; 
Ь. техник - 1 щатна бройка. 

/за - 3 5, против - О, въздържали се - О/ 

4822-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с 
§81 ал. 1 от Предходни и заключителни разпоредби на Закона за изменение 
и допълнение на Закона за народната просвета /ДВ бр.105/2006 г./, чл. 52 на 
П:МС No 20/02.02.2007 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република 
България за 2007 г. и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. No 
РД-7-9303/147/01.ОЗ.2007 г., Общински съвет - Варна дава съгласие за 

създаване на структури - второстепенни разпоредители с бюджетни 

кредити към функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи", както 

следва: 

1. Дом за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски 
грижи "Другарче" със средногодишен приравнен брой деца 59 и численост 
на персонала 35 щатни длъжности. 

2. Дом за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски 
грижи "Княгиня Надежда" със средногодишен приравнен брой деца 30 и 
численост на персонала 9 щатни длъжности. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

/за- 35, против - О, въздържали се - О, отсъстват - 19/ 

4823-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-7-9303/127/16.02.2007 

г., Общински съвет - Варна одобрява разкриването на 4 /четири/ щатни 
бройки на длъжност "Изпълнител-шофьор" към Дирекция "Управление на 

собствеността". 

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

ЛИ/ЛИ 



Препис-извлечение! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВАРНА 

ПРОТОКОЛ 

№52 
от заседание проведено на 16.03.2007 г. 
по точка дванадесета от дневния ред 

ОТНОСНО: Разглеждане на оспорвания от Кмета на Община: 

- вх. № РД-7-9302(25)/14.03.2007 г. срещу решение на Общински 
съвет- Варна № 4726-4(51 )/21.02.2007 г.; 

- вх. № РД-7-9302(24)/14.03.2007 г. срещу решение на Общински 
съвет - Варна № 4735-4(51)/21.02.2007 г.; 

- вх. № РД-7-9302(23)/14.03.2007 г. срещу решение на Общински 

съвет- Варна № 4746-8(51 )/21.02.2007 г.; 

- вх. № РД-7-9302(22)/14.03.2007 г. срещу решение на Общински 
съвет - Варна № 4747-8(51 )/21.02.2007 г. 

Докл.: Б. ГУЦАНОВ - Председател ОбС 

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

РЕШЕНИЯ: 

4824-12. На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА и оспорване от 
Кмета на община Варна вх. № РД-7-9302(25)/14.03.2007 г., Общински 

съвет - Варна изменя свое решение на Общинския съвет - Варна No 4 726-
4( 51 )/21.02.2007 г., както следва: 

- т. 1 - да се чете от 2-ри ред надолу, след израза "Общински съвет -
Варна ...... ": 

"Възлага на Кмета на община Варна да предприеме необходимите 

действия за оптимизиране използваемостта на болничната и легловата 

база и превръщането й в единно звено по майчинство и детство, със 

сектор по медицинска генетика." 

- т. 2 - да се чете от 2-ри ред надолу, след израза ''Общински съвет -
Варна ...... ": 



"Възлага на Кмета на община Варна да предприеме необходимите 

действия за осигуряване на поетапното финансиране на строително

ремонтните работи на съществуващата сграда на лечебното заведение и 

пристрояване на съвременни операционни към сградата". 

- т. 3 - да се чете от 2-ри ред надолу, след израза "Общински съвет -
Варна ...... ": 

"Възлага на Кмета на община Варна да предприеме необходимите 

действия за осигуряване на поетапното финансиране за закупуване на 

необходимото оборудване, медицинска апаратура и щатно осигуряване на 
звеното по майчинство и детство." 

/за - 3 5, против - О, въздържали се - О/ 

4825-12. На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА и във връзка с 
оспорване от Кмета на община Варна вх. № РД-7-9302(24)/14.03.2007 г., 

Общински съвет - Варна приема повторно решение на Общинския съвет -
Варна№ 4735-4(51)/21.02.2007 г. 

/за - 35, против - О, въздържали се - О/ 

4826-12. На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА и във връзка с 
оспорване от Кмета на община Варна вх. № РД-7-9302(23)/14.03.2007 г., 

Общински съвет - Варна приема повторно решение на Общинския съвет -
Варна№ 4746-8(51)/21.02.2007 г. 

/за - 35, против - О, въздържали се - О/ 

4827-12. На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА и във връзка с 
оспорване от Кмета на община Варна вх. № РД-7-9302(22)/14.03.2007 г., 

Общински съвет - Варна приема повторно решение на Общинския съвет -
Варна № 4747-8(51 )/21.02.2007 г. 

/за - 35, против - О, въздържали се - О/ 

ЛИ/ЛИ 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ПРОТОКОЛ 

№52 

Препис-извлечет-tие! 

ВАРНА 

от заседание проведено на 16.03.2007 г. 
по точка тринадесета от дневния ред 

ОТНОСНО: Сключване на договори за управление с членове на 

Съвета на директорите на еднолични акционерни дружества с общинско 

имущество. 

Докл.: Б. ГУЦАНОВ - Председател ОбС 

Об~ц брой присъстващи общи1-tски съветници - 3 7 
Общински съвет - Варна прие следното 

РЕШЕНИЕ: 

4828-13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 22, ал. 1 
от "Наредба за реда за упражняване правата на собственост върху частта 

на Община Варна от капитала на търговските дружества", Общински 
съвет - Варна оправомощава Кмета на Община Варна да сключи договори 

за възлагане на управлението на следните еднолични търговски дружества 

с общинско имущество с досегашните членове на изпълнителните органи 

наЕАД: 

- "Стопанска и спомагателна дейност" ЕАД 

- "Градски транспорт" ЕАД 

- "Дворец на културата и спорта" ЕАД 

- "Ученическо и столова хранене" ЕАД 

- "Общинска охранителна фирма" ЕАД 

- "Дезинфекционна станция ЕАД за Албена Стойчева Йорданова 

Договорите да бъдат сключени за срок от 1 /една/ година, считано от 
01.02.2007 г. 

/за - 3 7, против - О, възд7,ржали се - О/ 

ЛИ/ЛИ 

... · ••.• ; trР.ЕiДС:ЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
с/. ·, ..•. \. ВАРНА 
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~/- ,' ,·.,,/-" 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ПРОТОКОЛ 

№52 

Препис-извлечение! 

ВАРНА 

от заседание проведено на 16.03.2007 г. 
по точка четиринадесета от дневния ред 

ОТНОСНО: Попълване съставите на ПК и ВрК към Общински съвет 

-Варна. 

Докл.: Б. ГУЦАНОВ - Председател ОбС 

Общ брой присъстващи общински съветнzщи - 3 7 

Общински съвет - Варна прие следните 

РF./ПRНИЯ: 

4829-14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 5 
от "Правилник за организацията и дейностrа на общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация", 

Общински съвет - Варна избира за член на ВрК "Структури и общинска 

администрация" общинския съветник Балин Балинов. 

/за - 3 7, против - О, въздържали се - О/ 

4830-14. 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 Владимир 

Караджилов. 

/за - 3 7, против - О, въздържали се - О/ 



4831-14. 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 Коренчев. 

/за- 37, против- О, въздържали се - О/ 

4832-14. 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 Бейхан Хасанов. 

/за- 37, против - О, въздържали се - О/ 

ЛИ/ЛИ 



ОБЩИI-IСI(И СЪВЕТ - ВАРНА 
Председател: Борислав ГУЦАНОВ 

Тел. /052/65-91-38 
Факс: /052/65-84-64 Бу11. "Осми приморски полк" No 43 

ДО 

Г-Н КИРИЛ ЙОРДАНОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ВАРНА 

УВАЖАЕМИ Г-Н ЙОРДАНОВ, 

Приложено, изпращам Ви комплект от решенията приети на 

Петдесет и второто заседание на Общински съвет - Варна, проведено 

на 16.03.2007 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ: Съгласно текста на писмото. 

лwли 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ВАР НА0 

------~ /Б. ГУЦАНОВ/ 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВАРНА 
Председател: Борислав ГУЦАНОВ 

Тел. /052/65-91-38 
Факс: /052/65-84-64 Бул. "Осми прuморс1ш полк" № 43 

0{. 1 (){rf){J / 'J) . 
~Гr."ifrJJ 

ДО 
Г-Н ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ 

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВАРНА 

УВАЖАЕМИ Г-Н ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ, 

Приложено, изпращам Ви комплект от решенията от Петдесет и 

второто заседание на Общински съвет - Варна, проведено на 16.03.2007 

г., както следва: 

1. Проект за дневен ред 

2. Препис-извлечение от протокол № 52/16.03.2007 г. относно 

приетия дневен ред на заседанието 

3. Присъствен списък с подписите на присъствалите общински 

съветници 

4. Докладни записки, материали, становища по разглежданите 

въпроси от дневния ред 

5. Комплект от решенията на Общински съвет - Варна, приети по 

протокол No 52/16.03.2007 г. с приложени списъци от поименни 

гласувания 

ПРИЛО)КЕНИЕ: Съгласно текста на писмото. 

ЛИ/ЛИ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ВАРНА 

~~~~~~ /Б. ГУЦАНОВ/ 



ОБЩИНСI{И СЪВЕТ - ВАРНА 
Председател: Борислав ГУЦАНОВ 

Тел. /052/65-91-38 
Факс: /052/65-84-64 Бул. "Осми приморс,ш пошс" № 43 

ДО 

Г-Н МИХАИЛКУЛИКОВ 

ГЛ. СЕКРЕТАР НА 

ОБЩИНА ВАРНА 

УВАЖАЕМИ Г-Н КУ ЛИКОВ, 

Приложено, изпращам Ви комплект от решенията приети на 

Петдесет и второто заседание на Общински съвет - Варна, проведено 

на 16.03.2007 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ: Съгласно текста на писмото. 

ЛИ/ЛИ 
_,;::..-

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ВАРНА 

--------1];. ГУЦАНОВ/ 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - BAPI-IA 
Председател: Борислав ГУЦАНОВ 

Тел. /052/65-91-38 
Факс: /052/65-84-64 Бул. "Осми npuмopcl(U полк" № 43 

ДО 

Г-НБОРИСОВ 

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "ИАО" 

ОБЩИНА ВАРНА 

УВАЖАЕМИ Г-Н БОРИСОВ, 

Приложено, изпращам Ви за публикуване на сайта на община Варна 

документи, както следва: 

·1. Решения на Общински съвет-Варна от заседание № 52/16.03.2007 

г. - нови 

2. Подробен протокол от заседание № 52/16.03.2007 г. - нов 

3. "Отчет за изпълнението на Годишния план за приватизация за 

периода 01.01.2006 г. -31.12.2006 г." - нов 

4. "Годишен план за приватизация за 2007 г." - нов 

· 5. "Статут за награда "Варна" в системата на народната просвета" -

изменение 

6. "Статут за присъждане на награда "Варна" за изкуство и култура" 

- изменение 

7. "Статут за удостояване с почетни звания и отличия на община 

Варна" - изменение 

8. "Програма за превенция на противообществените прояви на 

малолетните и непълнолетните 2007 г." - нова 

9. "Програма Спорт 2007 г." - нова 

.. ,·., 



1 О. "Програма за ремонт и изграждане на общинска спортна база 

през 2007 г." - нова 

11. "Програма "Превенция на наркомании 2007 г." - нова 

12. "Програма Социален туризъм 2007 г." - нова 

13. "Програма на отдел "Младежки дейности" 2007 г." - нова 

14. "Наредба за определяне и администриране на местните такси и 

цени на услуги на територията на Община Варна" - допълнение 

лwли 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ВАРНА 

______ /Б. ГУЦАНОВ/ 

~!, .' 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ~ ВАРНА 
Председател: Борислав ГУЦА!-!ОВ 

Тел. /052/65-91-38 
Факс: /052/65-84-64 Бул. "Осми приморски полк" № 43 

ДО 

Г-Н ПЛАМЕН ИВАНОВ 

ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР 

ВАРНЕНСКА 

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА 

УВАЖАЕМИ Г-Н ИВАНОВ, 

Приложено, изпращам Ви комплект от решенията приети на 

Петдесет и второто заседание на Общински съвет - Варна, проведено 

на 16.03.2007 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ: Съгласно текста на писмото. 

лwли 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ВАРНА 

- - ----_-_--_-_-_-_--____ /Б. ГУЦАНОВ/ 

//' 




