
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 

№ 54/16.05.2007 г. 

по точка първа от дневния ред 

 

 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Култура, вероизповедания, медии” относно: 

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

МАСИС БЕРДЖ ХАДЖОЛЯН; 

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

ГЕОРГИ ХРИСТОВ ГЕРМАНОВ; 

- удостояване ТИХОМИР ЙОРДАНОВ ТОДОРОВ с Почетния 

знак на Варна – златен; 

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

арх. ВАРУЖАН КЕХАМ МАНОЯН; 

- удостояване ЗДРАВКО КИРИЛОВ БЕЛБЕРОВ с Почетния знак 

“За заслуги към Варна” – златен; 

- удостояване на актрисата от Държавния куклен театър 

ЙОЛАНТА ДОБРЕВА РАЙКОВА с Почетния знак “За заслуги към 

Варна” – сребърен; 

- утвърждаване решението на Журито за присъждане на награда 

“Варна” за изкуство и култура, прието на 3.V.2007 г.; 

- утвърждаване на Решение на ПК “Култура, вероизповедания, 

медии”, прието с протокол № 95 от 08.05.2007 г., за финансиране на 

проекти в изкуството и културата. 

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

ТОДОР СТЕФАНОВ СЕМОВ за неговите заслуги към града и за 

приноса му в съхраняване и утвърждаване на успехите на варненската 

образователна система и по случай 24 май – Ден на българската 

просвета и култура и на славянската писменост. 

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

БОРИС ИВАНОВ КОРНОВСКИ за големия му принос в развитието на 

българската хирургия, медицинското образование и наука и по случай 

24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската 

писменост. 

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

СТЕФКА ГЕОРГИЕВА КИРЯКОВА - АНТОНОВА за приноса и в 



развитието на чуждоезиковото обучение и в утвърждаване на 

франкофонското движение във Варна и по случай 24 май – Ден на 

българската просвета и култура и на славянската писменост. 

- допълване на чл. 1 и чл. 3 от “Статут за удостояване с почетни 

звания и отличия на Община Варна”, приет с решение на Общинския 

съвет № 640-11(13)/03, 09.06.2004 г. 

 

Докл.: П. АНЧЕВ – Председател ПК “Култура, вероизповедания, 

медии” 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 43 

 

 

Общински съвет – Варна прие следните 

 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

4929-1. На основание чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл.3, чл. 5 

чл.7, чл.9 и чл. 10 от Статута за удостояване с почетни звания и 

отличия на Община Варна и по предложение на Кмета на Община 

Варна с вх. № РД-7-9303/247/24.04.07 г., Общинският съвет – Варна 

удостоява с Почетния знак “За заслуги към Варна” – златен – МАСИС 

БЕРДЖ ХАДЖОЛЯН за неговите заслуги за развитието на 

университетското образование, за приноса му за повишаване правното 

самосъзнание на варненци и за активната му преподавателска и научна 

дейност и по случай 24 май – Ден на българската просвета и култура и 

на славянската писменост. 

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

 

4930-1. На основание чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл.3, чл. 5 

чл.7, чл.9 и чл. 10 от Статута за удостояване с почетни звания и 

отличия на Община Варна и по предложение на Кмета на Община 

Варна с вх. № РД-7-9300/17/24.04.07 г., Общинският съвет – Варна 

удостоява с Почетния знак “За заслуги към Варна” – златен – ГЕОРГИ 

ХРИСТОВ ГЕРМАНОВ за неговите заслуги за развитието на 

културата във Варна, за съхранение и популяризиране на българското 

народно изкуство и за богатата му концертна дейност и в чест на 24 

май – Ден на българската просвета и култура и на славянската 

писменост. 

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

 

4931-1. На основание чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл.3, чл. 5 

чл.7, чл.9 и чл. 10 от Статута за удостояване с почетни звания и 



отличия на Община Варна и по предложение на Председателя на 

Общински съвет – Варна с вх. № ОС-7-9303/55/04.05.07 г., Общинският 

съвет – Варна удостоява ТИХОМИР ЙОРДАНОВ ТОДОРОВ с 

Почетния знак на Варна – златен за неговите големи заслуги за 

развитието на културния и литературния живот във Варна и за приноса 

му в българската литература в разработването на морската тема и 

темата за Варна и по случай 24 май- Ден на българската просвета и 

култура и на славянската писменост. 

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

 

4932-1. На основание чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл.3, чл. 5 

чл.7, чл.9 и чл. 10 от Статута за удостояване с почетни звания и 

отличия на Община Варна и по предложение на Председателя на 

Общински съвет – Варна с вх. № ОС-7-9303/56/04.05.07 г., Общинският 

съвет-Варна удостоява с Почетния знак “За заслуги към Варна” – 

златен - арх. ВАРУЖАН КЕХАМ МАНОЯН за неговия голям принос 

за архитектурния облик на Варна, за приноса му в развитието на 

архитектурата, по повод неговата 80-годишнина и по случай 24 май – 

Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост. 

/за – 42, против – 0, въздържали се – 0/ 

 

4933-1. На основание чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл.3, чл. 5 

чл.7, чл.9 и чл. 10 от Статута за удостояване с почетни звания и 

отличия на Община Варна и по предложение на Кмета на Община 

Варна с вх. № ОС-7-1300/1/02.05.07 г., Общинският съвет-Варна 

удостоява с Почетния знак “За заслуги към Варна” – златен ЗДРАВКО 

КИРИЛОВ БЕЛБЕРОВ за неговата богата научноизследователска 

дейност и за приноса му за развитието на Института по океанология 

към БАН и на българската морска наука и по случай 24 май – Ден на 

българската просвета и култура и на славянската писменост. 

/за – 42, против – 0, въздържали се – 0/ 

 

4934-1. На основание чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл.3, чл. 5 

чл.7, чл.9 и чл. 10 от Статута за удостояване с почетни звания и 

отличия на Община Варна и по предложение на Кмета на Община 

Варна с вх. № РД-7-9200/110/13.04.07 г., Общинският съвет – Варна 

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

СТЕФАНОВ СЕМОВ за неговите заслуги към града и за приноса му в 

съхраняване и утвърждаване на успехите на варненската образователна 

система и по случай 24 май – Ден на българската просвета и култура и 

на славянската писменост. 

/за – 42, против – 0, въздържали се – 0/ 

 



4935-1. На основание чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл.3, чл. 5 

чл.7, чл.9 и чл. 10 от Статута за удостояване с почетни звания и 

отличия на Община Варна и по предложение на Кмета на Община 

Варна с вх. № ОС-7-9302/87/08.05.07 г., Общинският съвет – Варна 

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

ИВАНОВ КОРНОВСКИ за големия му принос в развитието на 

българската хирургия, медицинското образование и наука и по случай 

24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската 

писменост. 

/за – 42, против – 0, въздържали се – 1/ 

 

4936-1. На основание чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл.3, чл. 5 

чл.7 и чл.9 от Статута за удостояване с почетни звания и отличия на 

Община Варна и по предложение на Председателя на Общински съвет 

– Варна с вх. № ОС-7-9303/57/04.05.07 г., Общинският съвет-Варна 

удостоява актрисата от Държавния куклен театър ЙОЛАНТА 

ДОБРЕВА РАЙКОВА с Почетния знак “За заслуги към Варна” – 

сребърен за нейната активна творческа дейност и за заслугите й за 

утвърждаване авторитета на българското театрално-куклено изкуство и 

по случай 24 май – Ден на българската просвета и култура и на 

славянската писменост. 

/за – 42, против – 0, въздържали се – 0/ 

 

4937-1. На основание чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл.3, чл. 5 

чл.7, чл.9 и чл. 10 от Статута за удостояване с почетни звания и 

отличия на Община Варна и по предложение на Кмета на Община 

Варна с вх. № ОС-7-9302/86/08.05.07 г., Общинският съвет – Варна 

удостоява с Почетния знак “За заслуги към Варна” – сребърен - 

СТЕФКА ГЕОРГИЕВА КИРЯКОВА - АНТОНОВА за приноса и в 

развитието на чуждоезиковото обучение и в утвърждаване на 

франкофонското движение във Варна и по случай 24 май – Ден на 

българската просвета и култура и на славянската писменост. 

/за – 42, против – 0, въздържали се – 0/ 

 

4938-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с 

чл. 4 и чл. 5 от Статута за удостояване с почетни звания и отличия на 

Община Варна и чл. 9 от Статута за присъждане на награда “Варна” за 

изкуство и култура, Общински съвет – Варна утвърждава решението на 

Журито за присъждане на награда “Варна” за изкуство и култура, 

прието на 3.V.2007 г., съгласно приложение № 1. 

/за – 42, против – 0, въздържали се – 0/ 

 



4939-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и във 

връзка с “Принципи за финансиране на проекти в изкуството и 

културата”, приети с решение на Общински съвет № 1495-9(23)/ 

09.02.2005 г., Общински съвет – Варна, утвърждава Решение на ПК 

“Култура, вероизповедания, медии”, прието с протокол № 95 от 

08.05.2007 г., за финансиране на проекти в изкуството и културата, 

съгласно приложение № 2. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 40, против – 0, въздържали се - 0, отсъстват – 11/ 

 

4940-1. На основание чл.21, ал. 2 и във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 

от ЗМСМА, Общинският съвет допълва чл. 1 от “Статут за удостояване 

с почетни звания и отличия на Община Варна” приет с решение на 

Общинския съвет № 640-11/13/ 3,9.06.2004 г., с израза “наука и 

образование”, като текста на чл. 1 придобива следния вид: 

“Чл. 1 Почетните звания в Община Варна са: “Почетен гражданин 

на Варна”, Почетен знак “За заслуги съм Варна – златен и сребърен” и 

Награди “Варна” за изкуство, култура, наука и образование.” 

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

 

4941-1. На основание чл.21, ал. 2 и във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 

от ЗМСМА, Общинският съвет допълва чл. 3 от “Статут за удостояване 

с почетни звания и отличия на Община Варна” приет с решение на 

Общинския съвет № 640-11/13/ 3,9.06.2004г., като след думата “спорт” 

се поставя запетайка и се добавят думите ”образование, наука”, като 

текста на чл. 3 придобива следния вид: 

“Чл. 3 С почетния знак “ За заслуги към Варна – златен и 

сребърен” се удостояват български и чуждестранни граждани, 

обществени организации, творчески съюзи, граждански сдружения, 

търговски дружества и др. за техните заслуги към града, към неговата 

икономика, здравеопазване, култура, спорт, образование, наука и в 

други сфери на обществения живот, за извършени героични постъпки 

за спасяване на хора, отстраняване на последици от природни бедствия 

и аварии.” 

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

 

Приложение № 1 

Р Е Ш Е Н И Е 

НА ЖУРИТО ЗА УДОСТОЯВАНЕ С НАГРАДА “ВАРНА” 

ЗА ИЗКУСТВО И КУЛТУРА ЗА 2007 г. 

 



Жури, избрано от ПК “Култура, вероизповедания, медии” в състав: 

председател Панко Анчев и членове Владимир Стоянов, Георги Лечев, 

Енчо Чакъров, Йоланта Райкова, Марко Добрев и Станчо Веков, на 

свое заседание от 3.V.2007 г. след тайно гласуване и в присъствието на 

журналисти от централните и местни медии 

Р Е Ш И : 

1. Голямата награда “Варна” за изкуство и култура за 2007 г. не се 

присъжда; 

2. Награда “Варна” за изкуство и култура за 2007 г. се присъжда в 

следните раздели: 

 

- Литература  

1. Димитър Калев – за високи художествени постижения в книгата 

му “Помежду”; 

 

- Визуални изкуства: 

1. Сашо Анастасов – за цялостен принос в живописта, графиката, 

графичния дизайн, сценографията и специално за постиженията му в 

спектакъла на ДКТ “Пещерата и сенките” на ДКТ-Варна; 

2. Валери Чакалов – за цялостен принос и за международните му 

изяви в Лион, на световното биенале за изкуства в Пекин и изложбите 

му в СГХГ и ГХГ –Варна; 

 

- Театър (драматичен и куклен) 

1. Творческия колектив, осъществил спектакъла “Пещерата и 

сенките” в ДКТ, в лицето на Вера Стойкова – постановчик, Сашо 

Анастасов – автор на идеята, сценограф и музикален фон, актьорите 

Диана Цолевска, Галин Гинев, Емилия Петкова, Христо Колев, Евгения 

Василева, Боян Стоянов, Веси Калчева – за успешни търсения и ярки 

постижения в куклуното изкуство; 

 

- Музика (класическа,народна, поп и рок) 

1. Йордан Попов – за цялостното му творчество и за заслугите му 

към Музикалния фестивал “Море и спомени”; 

 

- Опера  

1. Даниела Иванова-Димова – за творческите й изяви през 2006 г., 

за приноса й в развитието на оперната и камерната музика, за диска й 

“12 ешкеназки песни” и “Избрани песни” от Курт Вайл; 

2. Михаил Матеев – за цялостно творчество и за големите му 

заслуги за развитието на оперното пеене във Варна; 

 

- Публицистика и журналистика 



1. Стоян Лефеджиев – за книгата му “Балетна магия под 

луната”,съдържаща художествени и репортажни фотографии от 

Международния балетен конкурс, за високи постижения в 

художествената и репортажната фотография; 

 

- Архитектура 

1. Арх. Георги Минчев – за цялостно творчество и принос в 

архитектурното изграждане на Варна 

 

- Организация, подпомагане и популяризиране на културата и 

изкуствата 

1. Радио Варна – за превръщането на Концертното студио в център 

на културния живот през 2006 г., за участие в създаването и 

популяризирането на произведения на изкуствата; 

Награда “Варна” за изкуство и култура не се присъжда в следните 

раздели: “Танц”, “Кино и телевизионни филми”, “Художествен 

превод”. 

 

Приложение № 2 

СПИСЪК 

на проекти, финансирани от Община Варна по § “Нови форми” от 

бюджета на функция “Култура” за 2007 г. 

 

І. МУЗИКА 

1. Документален филм за възпитаника на СУИ “Добри Христов” – 

Варна проф. Йовко Крушев – пианист - 3 000 лв. 

2. Арсений Арсов – солист от ДФД – Варна – за запис и издаване 

на CD с негови изпълнения на руски романси - 2 000 лв. 

3. За реализацията на българо-италиански проект “Асканио в 

Алба” – празнична музикална серенада в 2 части от В. А. Моцарт – 

премиерно концертни изпълнения на артисти и солисти от Варна, 

оркестър от варненски музиканти, хор и диригент от Варна. 

Координатор на проекта Даниела Иванова – Димова – артист-солист в 

ОФД – Варна - 14 200 лв. 

4. НЧ “Васил Левски”, кв. Галата – Варна – за филм за хора на 

Читалището 3 000 лв. 

 

ІІ. КНИГИ 

1. Людмил Станев – за сборник с разкази “Балканска трилогия” – 2 

000 лв. 

2. Станислав Пенев – за стихосбирката “Безбрежно море” – 2 000 

лв. 



3. ТД “Родни балкани” – Варна – за издаване на история на ТД – 1 

800 лв. 

 

ІІІ. ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО  

1. За възпоменателна изложба на художника Йордан Денев – 1 000 

лв. 

  

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ        _________________ /Б. ГУЦАНОВ/



 

Препис-извлечение! 

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

 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

№ 54/16.05.2007 г. 

по точка втора от дневния ред 

 

 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Образование” относно: 

- утвърждаване присъждането на награда “Варна” в сферата на 

науката и висшето образование за 2007 г.; 

- утвърждаване присъждането на награда “Варна” в системата на 

народната просвета за 2007 г. 

 

Докл.: Д. ДАСКАЛОВ – Председател ПК “Образование” 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 31 

 

Общински съвет – Варна прие следните 

 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

4942-2. На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 2.1, чл. 2.7 

и чл.3.11 от Статута за присъждане на награди “Варна” в сферата на 

науката и висшето образование, Общински съвет утвърждава 

присъждането на награди “Варна” в сферата на науката и висшето 

образование за 2007 г. : 

1. ХУМАНИТАРНИ НАУКИ  

ИНДИВИДУАЛНИ НАГРАДИ  

Доц. д-р Станка Кертикова – Маринчева – за съавторство на 

издадена през 2006 г. монография “Семиотика на детските болести” 

и за въвеждане на генетичните изследвания в диагностиката и 

терапията на онкологичните заболявания в детската възраст – 

предложение на МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ПРОФ. Д-Р 

ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ” – ВАРНА. 

КОЛЕКТИВНИ НАГРАДИ 

Научен колектив с координатор д-р Димитър Димитров – за 

изграждане на уникален “Център по нутригеномика” към 



Медицински университет – Варна, реализиран по проект с 

международно участие – предложение на МЕДИЦИНСКИ 

УНИВЕРСИТЕТ “ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ” – ВАРНА. 

2. ПРИРОДНИ НАУКИ  

КОЛЕКТИВНИ НАГРАДИ 

Научен колектив с ръководител ст. н. с. II ст. д-р инж. Атанас 

Палазов – за научната разработка “Оперативна наблюдателна 

система за следене състоянието на морската среда “Галата” – 

предложение на ИНСТИТУТА ПО ОКЕАНОЛИГИЯ. 

3. ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ  

ИНДИВИДУАЛНИ НАГРАДИ 

Проф. д.ик.н. Димитър Филипов – за книгата му “Теория на 

социалния живот” и “Епоха на стратегии и социална 

трансофмация” – предложение на ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН 

УНИВЕРСИТЕТ “ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР”. 

4. ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ  

ИНДИВИДУАЛНИ НАГРАДИ 

Доц. д-р инж. Ангел Димитров – за научна разработка 

“Реконструкция на дизелови двигатели на автобуси и товарни 

автомобили за работа с природен газ” – предложение на 

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ. 

КОЛЕКТИВНИ НАГРАДИ 

Научен колектив с ръководител н.с. инж. Владимир Ракитин – 

за научна разработка “Корабна компютърна система за реакция и 

контрол при аварийни ситуации” – предложението е на ИНСТИТУТ 

ПО ХИДРО И АЕРОДИНАМИКА. 

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

 

 

4943-2. На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 1, чл. 4 и 

чл. 9 от Статута на награда “Варна” в системата на народната просвета. 

Общински съвет утвърждава присъждането на награди “Варна” в 

системата на народната просвета за 2007 г. 

1.“Ученическа формация на годината”: 

училищният отбор по шах на МГ “Д-р П. Берон”- I място на 

Републиканските държавни ученически игри- финал старша възраст 

през 2006 г., I място на първа дъска в Европейското първенство по шах 

за училищни отбори през 2006г., и I-ви места на градското, областното 

и зоналното първенство през 2007г. 

2. “Учителски колектив на годината в системата на средното 

образование”: 

а/за основни училища: 



ОУ”Антон Страшимиров”- за системната работа на 

учителската колегия за съхраняване на исконно българското, 

въплатено в народното творчество, за успешните изяви на 

възпитаниците му на престижни регионални и национални конкурси. 

б/ за средни училища: 

Учителският колектив на МГ”Д-р П. Берон”- 

колектив-новатор;стимулиращ чрез професионализъм и талант 

интелектуалното и духовното развитие на учениците. Присъжда се за 

множество завоювани първи места в престижни международни и 

национални олимпиади, конкурси и състезания по математика, 

информатика, информационни технологии, физика и спорт. 

3.”Директор на годината в системата на предучилищното 

възпитание”: 

Невена Господинова Димитрова-директор на ОДЗ №4”Чайка”- 

за изключителния професионализъм, с който ръководи цялостната 

дейност на детската градина и прилагането на нестандартни 

образователни стратегии. 

4.”Директор на годината в системата на средното 

образование”: 

а/за основни училища: 

Ренета Михайлова Иванова - директор на ОУ”Св. Патриарх 

Евтимий” – за умело съчетаване на традиции и новаторство в 

организацията и управлението на учебно-възпитателния процес. 

б/за средни училища: 

Стела Станчова Иванова- директор на III ПМГ”Акад. М. 

Попов”- за доказан принос в утвърждаването на гимназията като 

съвременен образователен център. 

5.”Учител на годината “ в системата на предучилищното 

възпитание: 

Стефка Стоянова Аврамова - учител вЦДГ13”Звездичка” - за 

активния й принос в реализацията на многобройните проекти, в 

които участва детското заведение. 

6.“Учител на годината” в начален етап на основното 

образование: 

Веселина Йорданова Георгиева - учител в VII СОУ”Н.Геров”, 

който намира пътищата за най-пълно осъществяване на възможностите 

на малките ученици да учат и творят, да се изявяват и помагат на 

другите. 

7.”Учител на годината” по български език и литература: 

Светлан Великов Илиев - учител по БЕЛ ипомощник - директор в 

НГХНИ”К.Преславски”- за успехите на неговите ученици, 

постигнати чрез нови образователни модели , стимулиращи 



изграждането на личности с творческо мислене и критерии за 

стойностното в живота 

8. “Учител на годината” по математика, информатика и 

информационни технологии: 

Венета Петрова Богданова - учител по информатика в МГ”Д-р 

П. Берон” - за професионализма и новаторския й дух (, за блестящото 

представяне на нейните ученици на национални и международни 

състезания по информатика, за реализирането на инициативата “Учител 

обучава учител”.  

9. ” Учител на годината” по обществени науки и гражданско 

образование 

Цветанка Атанасова Стоянова – психолог и ръководител на 

клуб “Емпатия” в Общински детски комплекс – за всеотдайността и 

високия й професионализъм в областта на изграждане у децата на 

гражданска култура и добри човешки взаимоотношения 

10. ” Учител на годината” по природни науки и екология: 

Силвия Стефанова Захариева-учител по физика в МГ”Д-р Петър 

Берон”- за умението й да стимулира, мотивира и активизира учениците 

за блестящо представяне на национални състезания и олимпиади по 

физика 

11. ” Учител на годината” по физическа култура и спорт: 

Атанас Христов Стоянов-учител по физическа култура и спорт в 

ПГГСД”Николай Хайтов”-за многобройни успешни изяви на 

учениците му за утвърждаване на дисциплините хандбал и тенис на 

маса на национално равнище. 

12. ” Учител на годината” по изкуства: 

Иван Кирилов Илиев- преподавател по тромпет в НУИ”Д. 

Христов”- за педагогическото му майсторство да създава музиканти 

със световна известност. Неговите ученици Мирослав Петков и Петър 

Добрев са носители на първа и втора награди на ХХ Национален 

конкурс за инструменталисти и певци “Св.Обретенов” и на 

Международния конкурс “Млади виртуози” през 2007 г. 

13. ”Ученик на годината” в хуманитарната област: 

Надежда Ивайлова Цанева-ученичка от XI клас на 

НГХНИ”К.Преславски” –-за осъществения телемост Серес-Варна, за 

организирането на българо-гръцки фестивал на изкуствата и за 

художествения превод на книгата “Червени вълни” от съвременния 

гръцки писател Апостолос Домеврос. 

14. ”Ученик на годината” в природо-математическата област: 

Добрин Русланов Урумов - ученик от XII клас на МГ”Д-р П. 

Берон”-за многобройните спечелени призови места на републикански и 

международни конкурси, олимпиади и състезания по математика; член 

на Националния отбор на България по математика. 



15. ”Ученик на годината”в областта на изкуствата: 

Мирослав Веселинов Петков - ученик от XI клас на 

НУИ”Д.Христов”-изключително дарование-носител на първа награда 

на Международния конкурс”Млади виртуози” през 2007 г. и първа 

награда на Националния конкурс “Св. Обретенов” през 2006 г. 

16.”Ученик на годината” в областта на спорта: 

Тихомир Димитров Янев -ученик от IX клас в МГ”Д-р П. Берон”-

безспорен варненски фаворит във всички областни, републикански и 

европейски турнири, първенства и състезания по шах, носител на 

златен медал (индивидуално)от Европейското първенство за училищни 

отбори във Варна през юни 2006г. 

17.”Юридически и физически лица, подпомагащи 

образованието в Община Варна” 

Веселин Златев Рашев– за добронамереността и отговорността в 

постигането на успешно взаимодействие в Тристранната комисия по 

образование , за всеотдайността му при осъществяване на социален 

диалог 

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

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ        _________________ /Б. ГУЦАНОВ/ 

 



Препис-извлечение! 

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

 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

№ 54/16.05.2007 г. 

по точка трета от дневния ред 

 

  

 

ОТНОСНО: Питания и отговори на питания. 

 

 

 

Янко КОРЕНЧЕВ 

Имаше доста съмнения в началото на нашия мандат, че рубриката 

“Питания и отговори” няма да върши работа, но аз мисля че 

осъзнавайки значението на гражданското общество, тази рубрика в 

следващия мандат ще има и други измерения. Вероятно като задаваме 

въпросите към Кмета ще стават ведната да отговарят съответните 

ресорни зам.кметове или директори на дирекции. Но това е в бъдеще.... 

Какво искам да споделя с вас. Варна винаги е давала верни 

цивилизационни сигнали към обществото в България. От моето 

гостуване преди два дни в София се убедих, че подобни сигнали от 

столицата не можем да очакваме, затова задавам следните въпроси: 

1. Мисля че е време Варна да даде добрия тон за създаване към 

Дирекция “Обществен ред и сигурност” защото съм уверен, че тя се 

ръководи от един професионалист с изключителен морал, да се насочат 

един-двама специалисти да се занимават с тези нравствени проблеми, 

за които трябва да говорим искаме-не искаме. И въпроса не е само за 

кориците на тетрадките, само за рекламата на водка “Флирт”....доста 

продължи флирта с цялото наше население българско. С този флирт 

виждате, че в редица класации в икономически аспект ние отиваме все 

по-назад и все по-назад. Няма богатство без морал – аз в това съм 

убеден! Вероятно дирекцията на г-н Бакалов ще направи веднага среща 

с Дирекцията на полицията във Варна; в редица европейски страни има 

отдели “нравствена полиция”. Те трябва да се занимават с тези 

въпроси, в тях да бъдат установени хора, които знаят какво е морал, а 

не вкарват търговеца в храма постоянно. 

2. Виждаме как нашият град става все по-красив и красив – с 

отношението на администрацията, с работата на съветниците, с 



активността на гражданите. Но нас всички ни боли и аз имам един 

призив като гражданин най-вече и виждам своето място – дайте да 

мислим вече за опазване на създаденото; болно ми е когато видях вчера 

в Морската градина и пред нас чудесни пейки – класически, издържани 

– и изпочупени вече! Какви ще бъдат тези европейски спирки, които 

слагаме сега само след няколко месеца! Подобни спирки в Турция има 

от 20 години и те са в идеално състояние; в Европа ги има много 

отдавна. Аз предлагам следното: ние като “Коалиция за Варна” сме 

готови да проведем един разговор с нашето население, с 

неправителствените организации. Те трябва да поемат този ангажимент 

за опазване богатството на нашия град, което се създава и сега в 

момента с това ново осветление. Неправителствените организации като 

представители на гражданското общество са задължени това да 

направят. 

Уважаеми г-н Кмете, радвам се че от два дена и аз мога да си 

хвърлям сметта разделно, но мисля че е слаба разяснителната работа. 

Вие вероятно ще дадете разпореждане всяко варненско семейство 

трябва да се ограмотява по отношение на нашите задължения към тези 

красиви контейнери, да не казвам колко струват. Това е изключително 

богатство! Но видях там където живея в Ракитника – в единия от 

контейнерите сложено не това – кой го е хвърлил? В Ракитника всички 

могат да четат и да пишат, там все “баровци” живеят. Санкциите трябва 

да се засилят по отношение чистотата на Варна! 

Радвам се, че една моя мечта в Аспарухово е реализирана – 

изгражда се стадиона, отваря се ул. “Нишава” – поздравявам Вас и 

кмета на района. Но, разпоредете на фирмата, която изпълнява този 

обект да напишат нещо на гражданите какво става на стадиона, за 600 

хил.лв.става. Вероятно ще разпоредите да напишат какво става за 20 

млн.лв.в Младост; хората искат да знаят; това не е популистки призив; 

в Аспарухово хората ме питат... Вярвам, че ще го направите и чакам с 

нетърпение и ние да играем футбол там. 

На следващо място – заедно с тези положителни неща в дневния 

ред е предвидена една декларация от всички нас за “Детски свят”; 

“Детски свят” остана един остров на немарливостта. Примера със 

стадиона показва, че независимо кой е собственикът, нещата могат да 

се движат. Мисля, че ще дадете бърз отговор. 

Завършвам с това – вярвам, че по време на почивката, една от 

последните сесии ще проведем в модернизирана зала и съветниците от 

този мандат ще седнат като уважавани граждани и ще заемат местата 

си. Вярвам, защото виждам, че районните кметове вече се возят в нови 

автомобили /в които работят, а не се возят/.... 

 

 



Балин БАЛИНОВ 

Повод за моето питане е среща с граждани, живеещи на ул. “Гоце 

Делчев” в големия блок между ул. “Гоце Делчев” и ул. “Струга”. 

Посетих мястото и видях една грозна картина в централната част на 

пропуска на града. Възникнаха няколко въпроса към Вас, г-н Йорданов. 

Надявам се, както и с отношението си към кв. Аспарухово, ще се 

намесите и ще отговорите за причините за възникналите там ситуации. 

Лицето на този голям блок, в който живеят над 1000 човека към 

ул. “Струга” не може да бъде описано – това са някакви руини между 

които има спрени коли, изоставени къщи, които са отчуждени, 

несъборени, неизчистени. На фона на това са дадени възможности за 

преустройство на подблоковите пространства за търговски цели. В 

резултат на тези промени на статут на тези подблокови пространства са 

затворени възможности да влизат пожарните влекове, които трябва да 

са широки 4 м, в момента те са широки 1,60. 

Казах и за вида на това предблоково пространство, не знам дали 

нещо не може да се направи, да се заравни, хората имат желание дори 

да си изградят временен паркинг за усвояване на терена за трасето, но 

не получават съответните разрешения и отношение от общината. 

От южната страна на блока от ул. “Гоце Делчев” има по-

фрапиращи ситуации, като тази че улицата, която е пред блока на 

практика е компрометирана и затворена, тъй като е даден парцел УПИ 

І-275 за офиси, като възложител е Областна управа, това е дадено за 

офиси на лесничейството. Парадоксалното е че при изкопа 

канализацията минава по средата на това строителство и тя си остава 

там; те я запазват и около нея копаят огромни дупки, пътя е затворен, 

т.е. останал е около метър и половина от този път, а съгласно 

съществуващия план преди предполагам измененението, което не е 

обявено на никой от живеещите там, трябва да се отвори път. Там в 

момента този път е сведен до петър и половина – възникват аварийни 

ситуации, да не говорим че в момента хората нямат откъде да минават. 

Един от нарушителите е фирма “Баш майстора”, която има магазин, 

която е преградила този пожарен вход, отпред е завзела паркинга за 

хората, въобще проверете всичко това и мисля, че Вие ще се намесите 

компетентно за решаване на всички проблеми. 

 

Иван НЕДЯЛКОВ 

В общественото пространство се явиха различни версии по този 

въпрос, искам да дам и аз яснота по следния въпрос: като председател 

на комисия по чл. 4 искам до голяма степен да изясня тези неща, за да 

мога чрез своето изказване да променя общественото настроение и 

мислене в момента, което до голяма степен засяга професионалното 

достойнство на комисията, която работи в р-н “Одесос” и поставя на 



съмнение добронамереността им. Искам само да ви припомня, че в 

петте района има две утвърдени схеми, по които се работи за 

преместваеми обекти – едните са сезонни, другите са целогодишни. Ще 

говоря за сезонните стоки – в тях влизат: очила, фрапета, сладолед, 

пуканки. Конкретно засягам въпроса за сладолед – какви са 

изискванията на община Варна? Сладоледа се продава от сладолед-

машини, от фризери собственост на различните фирми работещи в 

България и хладилни витрини с лек навес от лека метална конструкция 

– това са условията. Комисията, на която съм председател, има до сега 

извършена една-единствена комисия която се състоя преди около 2 

седмици. Раздадените одобрени разрешителни фиксират именно тези 

условия. Искам да ви покажа снимка на фирма “Джери”, която е 

извършила нарушение на изискванията, т.е. леката конструкция в този 

вид трябва да бъде спазена, съответно бързата и динамична реакция 

/тук искам да поздравя екипа на г-н Бакалов, който е отреагирал 

реактивно и е премахнал тези обекти/, но молбата и питането ми към г-

н кмета е следното: Г-н Кмете, от името на всички търговци, които 

досега до този момент не са изпълнили, не са извършили никакви 

нарушения и са спазвали всички правила които са отредени от ОбС ви 

моля техните разрешителни да не бъдат анулирани, защото те са 

вложили вече средства, сключили са договори и по никакъв начин не са 

нарушили и не са нарушавали нашите изисквания, а съответно фирмите 

допуснали нарушения те да бъдат санкционирани! 

 

Кирил ЙОРДАНОВ – Кмет на община Варна 

Уважаеми г-н председател, уважаеми общински съветници, дами и 

господа, 

Днес поставените въпроси или предполагат една широка 

обществена дискусия – функция от времето и интензивността с която 

те ще бъдат проведени. Г-н Коренчев очакваше становище от мен по 

въпросите за вида на рекламите, съдържанието на рекламите, за 

опазването на общинско имущество предоставено на обществена 

търпимост, така да се каже и за разделното сметосъбиране. Обобщавам 

ги по този начин, че абсолютно прав сте – дискусия на всяка една от 

темите, оглед на тяхната специфика, безспорно трябва да се проведе. 

На тези дискусии идват хората, които имат позиция по въпроса. На тези 

дискусии не идват хората, които на практика ние искаме да стигнем – 

дали това ще бъдат хората, които /представете си, давам ви примера – 1 

тон и половина палми на входа на Морската градина в събота вечерта 

бяха обърнати, тези палми се поставят с кранове! Публиката, 

аудиторията на дискотеките придобива и силата, и куража, в резултат 

на увеселенията в дискотеките да катурне тон и половина палма, която 



иначе се слага с кран. Едва ли ще успеем да стигнем до тази аудитория 

в рамките на нашата дискусия – давам го като пример./ 

Разделното сметосъбиране – абсолютно прав сте тук трябва вече 

целенасочено, съобразно клауза на договора съвместно с този 

тристранен договор – общината-фирма “Титан”, която е оператор и 

третата фирма /Булпак или Екопак – не мога да кажа/ да се започне 

кампания и трябва много бързо да се съберем, да видим формата на 

тази кампания, с печатни средства, с разяснителна дейност по медиите 

и това действително срока ще зависи от интензитета, с който ние ще 

проведем тази разяснителна кампания. Тук много сериозно трябва да се 

замислим, тук ще има ефект – убеден съм. 

Рекламите, съдържанието на рекламите. В течение сте, че ние 

направихме две заседания на обществения съвет по въпросите на 

религиите и етносите. Редом с другите въпроси бяха поставени и тези, 

точно за този вид реклама, макар и в по-различен аспект, не толкова 

категорично против съдържанието като че ли, колкото точно тези 

реклами, които се намират срещу входа на Катедралата, но разбира се и 

за останалите места в града. 

Чуха се разнопосочни мнения – едните бяха категорични за 

премахването на този тип реклама – говорим точно за водка “Флирт”. 

Другите проявиха някаква търпимост, но с оглед на мястото на 

разположение аз смятам, че ако съдържанието е такова, което е 

несъвместимо и има опасност да въздейства лошо – дали ще бъде 

срещу Катедралата, дали ще бъде по главната улица, “Вл. Варненчик” 

или “Осми приморски полк” – нямам нищо против да се изработят 

критерии съгласно които вече да се цени съдържанието на определен 

вид рекламен продукт, а да не бъде предоставен на случайното 

усмотрение на група от хора, било то най-авторитетните ако щете в 

града. Бих подкрепил, бих се включил в една такава инициатива да 

изработим критерии, които в своята съвкупност и отделно приложени 

към определен рекламен продукт да дадат отговор на въпроса – да или 

не. В момента е трудно да го направим в рамките на тази дискусия, но 

има потребности..... 

Спомняте си за дискусията в София по отношение на такъв вид 

реклама когато се разпореди да бъдат махнати поради опасност за 

движението, от тук директно извода е ясен – защото шофьорът се 

разсейва. Зад волана или извън колата шофьорът си е шофьор, така 

че....само че опасността зад волана, вече нараства. 

“Аспарухово”, “Младост”, табели – спомняте си на “Младост” 

преди началото на строителството направихме една обществена 

дискусия и на обекта на Младост има две указателни табели, които 

дават срокове, вид на обекта, разположение на подобектите в рамките 



на целия обект. Незабавно ще разпоредя и на “Аспарухово” да бъде 

сложена такава табела, има необходимост от това. 

Г-н Балинов, въпросите които поставихте, до един са актуални, 

основателни, не всички могат да бъдат решени сега. 

Г-н Стойчо Бакалов, заедно с колеги от Противопожарна охрана, 

вижте състоянието на противопожарните кранове. Ако е нарушена 

тяхната цялост и има съмнение за тяхната възможност да 

функционират трябва да се вземат мерки и то незабавно. 

УПИ номера, ще Ви помоля да ми го дадете сега, за да проверим 

строи ли се върху водопровода. Там други, освен временни мерки, не 

могат да бъдат взети, но това че ще реализираме окончателно проекта 

след 2-3-5 години – не мога да кажа кога – не означава, че на хората не 

може да им се даде възможност да реализират самоинициатива и да 

бъдат подпомогнати от общинска администрация макар и временно да 

подобрят условията макар и с временен характер – хиляда души не 

могат да бъдат оставени да живеят в това състояние; предната част на 

този блок горе-долу придоби вид след ремонта. 

За обектите, г-н Недялков – аз се натъкнах на една такава класация 

на обектите – целогодишни и сезонни, няма да стигне времето в 

момента да ви прочета заповедта от 09.06.миналата година; понеже 

през лятото могат да се продават очила, бельо, бански, колани, може да 

се насити улицата с търговски обекти. Подготвено е съдържанието на 

новата заповед, заповядайте да я видите преди да я подпиша; не Ви 

каня на дискусия, аз с нея ще изразя мое мнение, но да се запознаете 

предварително с тази заповед тъй както се реагира на градския 

часовник ще се реагира на всички случаи, в които стигнем до извода, че 

обекта е поставен на мястото в противоречие със схемата - веднага, на 

часа през нощта ако трябва ще бъдат премахвани тези обекти – това да 

бъде ясно! Не ми е упрека, г-н Недялков, към търговците че са 

извършили нарушение, ако търговците са сложили своя обект 

съобразно разрешително, което им е издадено. Но питам друг – 

извършил е нарушение този, който е издал съответното разрешително. 

И тук като че ли ще бъде акцента на моята заповед – че ще бъдат 

отменени всички разрешителни, които са издадени в нарушение на 

схемата, на правилата, на правомощията и т.н. Не ми е упрека към 

търговците, нека да не ги слагаме на предната линия, а зад тях на 

прибежки да се движат други неща. Търговец, който е без 

разрешително, не буди въпрос – той се премахва; въпроса е за 

разрешителните. И в тази насока ще се води работа с променлив успех 

– вечерта я слагат, ние на другия ден трябва да я махнем; само че ние за 

да я махнем, трябва да издадем заповед, трябва да минат две седмици, 

той може да обжалва в съда и т.н. Затова интереса е да бъдат 

изпреварващи, бързи, изненадващи действията на нарушителите. 



Сложен е въпроса, ще го следим и ще реагираме бързо. Обаче, ще следя 

за спазване на вашето собствено решение – пл. “Кирил и Методий”, пл. 

“Независимост”, бул. “Княз Борис І” са места, на които знаете при 

какви условия – на 20 м отстояние могат да се поставят търговски 

обекти; мерим 5 метра – махаме, защото трябва да спазваме решението 

на ОбС. 

  

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ        _________________/Б. ГУЦАНОВ/ 
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ОТНОСНО: Разглеждане на оспорване от Кмета на община Варна 

вх. № РД-7-6200(3)/14.05.2007 г. срещу решение на Общински съвет – 

Варна № 4834-2(53)/25.04.2007 г. 

 

Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 37 

 

Общински съвет – Варна прие следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

4944-4. На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА и във връзка с 

оспорване на Кмета на Община Варна вх. № РД-7-6200(3)/14.05.2007 г., 

Общински съвет – Варна приема направеното в оспорването 

предложение на Кмета на Община Варна и изменя свое решение № 

4834-2(53)/25.04.2007 г., като същото придобива следния вид: 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 9 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 7 

във връзка с чл. 147, ал. 1 от ТЗ, чл. 8, ал. 2, т. 2 и чл. 11, т. 4 от 

“Наредба за реда за упражняване правата на собственост върху частта 

на Община Варна от капитала на търговските дружества”, във връзка с 

чл. 39, ал. 5 от ЗОС и § 30 от ПЗР на Закон за държавния бюджет на 

Република България за 2007 г., Общински съвет – Варна учредява 

безвъзмездно право на ползване върху част от имот – частна общинска 

собственост, находящ се в гр. Варна, бул. “Съборни” № 24, 4 п.р., кв. 

30, парцел ІV, представляващ осем етажна сграда със застроена площ 

577 кв.м., а именно: помещения, находящи се на осмия етаж в полза на 

РК на БЛС, РК на БАПЗГ, РФК на БФК и РК на БСС – Варна за срок от 

5 /пет/ години. 



На основание чл. 141, ал. 1 от ТЗ Общински съвет – Варна 

задължава управителя на “Стоматологичен център – 1 – Варна”-ЕООД 

да сключи договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване 

върху описаните помещения, като същият се впише в Службата по 

вписвания при Варненски районен съд към Агенцията по вписвания – 

София. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 28, против – 1, въздържали се – 8, отсъстват – 14/ 
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  В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ        _________________/Б. ГУЦАНОВ/
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ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Собственост и стопанство” относно: 

- приемане на годишния счетоводен отчет, баланс и отчет за 

приходи и разходи за 2006 г. на “Диагностично-консултативен център І 

“Света Клементина-Варна” ЕООД 

- освобождаване от отговорност д-р Иван Иванов – управител на 

“Диагностично-консултативен център І “Света Клементина- Варна” 

ЕООД периода 01.01.2006 г. до 31.12.2006 г.; 

- освобождаване от отговорност контрольора на “Диагностично-

консултативен център І “Света Клементина Варна” ЕООД г-жа Диана 

Петрова Петрова за периода 01.01.06 г. до 31.12.06 г.; 

- избиране на “АКТИВ” ООД за извършване на одиторски контрол 

на Диагностично-консултативен център І “Света Клементина Варна” 

ЕООД за 2007 г.; 

- приемане на годишния счетоводен отчет, баланс и отчет за 

приходи и разходи за 2006 г. на “Диагностично-консултативен център 

ІІ “Свети Иван Рилски – Аспарухово – Варна” ЕООД; 

- освобождаване от отговорност д-р Свилен Андонов – управител 

на “Диагностично-консултативен център ІІ “Свети Иван Рилски – 

Аспарухово – Варна” ЕООД за периода от 01.01.2006 до 31.12.2006 г. 

- освобождава от отговорност контрольора на “Диагностично-

консултативен център ІІ “Свети Иван Рилски – Аспарухово – Варна” 

ЕООД г-жа Веселина Желева Колева за периода 01.01.06 г. до 31.12.06 

г.; 

- избор на д.е.с. Светослав Станиславов за извършване на 

одиторски контрол на “Диагностично-консултативен център ІІ “Свети 

Иван Рилски – Аспарухово – Варна” ЕООД за 2007 г.; 

- приемане на годишния счетоводен отчет, баланс и отчет за 

приходи и разходи за 2006 г. на “Диагностично-консултативен център 

ІІІ” ЕООД; 



- освобождаване от отговорност д-р Ивелина Стойкова Василева – 

управител на “Диагностично-консултативен център ІІІ” ЕООД за 

периода 01.01.06 г. до 31.12.06 г.; 

- освобождаване от отговорност контрольора на “Диагностично-

консултативен център ІІІ” ЕООД г-жа Диляна Мирославова Йорданова 

за периода 01.01.06 г. до 31.12.06 г.; 

- избиране на “АКТИВ” ООД за извършване на одиторски контрол 

на “Диагностично-консултативен център ІІІ” ЕООД за 2007 г.; 

- приемане на годишния счетоводен отчет, баланс и отчет за 

приходи и разходи за 2006 г. на “Диагностично-консултативен център 

ІV”- Варна – ЕООД; 

- освобождаване от отговорност д-р Кирил Враняшки – управител 

на “Диагностично-консултативен център ІV” – Варна – ЕООД за 

периода от 01.01.2006 до 31.12.2006 г.; 

- освобождаване от отговорност контрольора на “Диагностично-

консултативен център ІV”- Варна – ЕООД г-н Светослав Калчев 

Калевски за периода 01.01.06 г. до 31.12.06 г.; 

- избиране на “АКТИВ” ООД за извършване на одиторски контрол 

на “Диагностично-консултативен център ІV”- Варна – ЕООД за 2007 г.; 

- даване на съгласие за изменение на Договор № Д-5-

9200/188/11.04.2005год. за концесия - предоставяне на правото за 

извършване на търговска дейност за задоволяване на обществени 

потребности в сгради публична общинска собственост - обществени 

тоалетни, между ОБЩИНА ВАРНА в качеството си на КОНЦЕДЕНТ И 

“ВАРНА КЛИЙН” ООД, дан.№ 1035188351, БУЛСТАТ 103875595, с 

адрес на управление: гр.Варна, ул.”Ал.Константинов” №16, 

представлявано от Нихат Мюстежеб Емин ЕГН ********** в 

качеството му на КОЦЕСИОНЕР; 

- даване на съгласие Община Варна да участва в създаването на 

дружество с ограничена отговорност с наименование – “Варна – 

Ефкон” ООД; 

- учредяване право на строеж върху УПИ VІІІ-5 “за обществено 

обслужващи дейности”, отреден със Заповед №Г-33/24.01.2007год., 

целият с площ 720кв.м, попадащ в кв.718 по плана на 3-ти п.р. на 

гр.Варна, ведно с построената в имота триетажна сграда със застроена 

площ 208.00кв.м., описан в Акт за частна Общинска собственост 

№3755/22.03.2006 г.; 

- даване на съгласие да се прекрати съсобствеността между 

Община Варна и Светла Василева Левкова, ЕГН********** по 

отношение 151.00 (сто петдесет и един)м2 от Поземлен имот УПИ № 

ХVІ-627 целия с площ 651.00 (шестотин петдесет и един) м2, находящ 

се в гр. Варна, ул. “Боровец” № 2, кв. 5 при граници на имота: УПИ 

ХV-626 /петнадесет-шестотин двадесет и шест/, УПИ ХІ-145 



/единадесет-сто четиридесет и пет/, ул. “Боровец”, УПИ ІХ-564 /девет-

петстотин шестдесет и четири/; 

- утвърждаване на вида и съдържанието на декларация за произход 

на средствата на купувача при сключване на договори за 

разпоредителни сделки по реда на ЗОС в размер над 100 000.00 лв.; 

- включване на апартамент № 57, разположен на четвърти етаж от 

сграда на бул. “Христо Ботев” № 18, вх. 3 с площ 102.20 кв.м., ведно с 

избено помещение с площ 15.84 кв.м., описан в АОС № 4216/2007 г. – 

във фонд “Резервен”; 

- промяна предназначението на 35 бр. жилища от фонд 

"Жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни 

нужди" във фонд "Жилища за продажба"; 

- определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на 

директорите на “Пазари”-ЕАД. 

 

Докл.: Кр. МАРИНОВ – член на ПК “Собственост и стопанство” 

 

Общ брой присъстащи общински съветници – 47 

 

Общински съвет – Варна прие следните 

 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

4945-5. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, 

т. 3 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна приема 

годишния счетоводен отчет, баланс и отчет за приходи и разходи за 

2006 г. на “Диагностично-консултативен център І “Света 

Клементина- Варна” ЕООД. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 39, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 12/ 

 

4946-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, 

т. 5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна 

освобождава от отговорност д-р Иван Иванов – управител на 

“Диагностично-консултативен център І “Света Клементина- Варна” 

ЕООД периода 01.01.2006 г. до 31.12.2006 г. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 37, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 13/ 

 

4947-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 144, ал. 1 

от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност 

контрольора на “Диагностично-консултативен център І “Света 



Клементина Варна” ЕООД г-жа Диана Петрова Петрова за периода 

01.01.06 г. до 31.12.06 г. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 38, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 13/ 

 

4948-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 

от ТЗ, Общински съвет – Варна избира “АКТИВ” ООД за извършване 

на одиторски контрол на Диагностично-консултативен център І 

“Света Клементина Варна” ЕООД за 2007г.  

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 39, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 12/ 

 

4949-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137,ал. 1, 

т. 3 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна приема 

годишния счетоводен отчет, баланс и отчет за приходи и разходи за 

2006 г. на “Диагностично-консултативен център ІІ “Свети Иван 

Рилски – Аспарухово – Варна” ЕООД. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 38, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 13/ 

 

4950-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, 

т. 5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна 

освобождава от отговорност д-р Свилен Андонов – управител на 

“Диагностично-консултативен център ІІ “Свети Иван Рилски – 

Аспарухово – Варна” ЕООД за периода от 01.01.2006 до 31.12.2006 г. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 37, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 14/ 

 

4951-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 144, ал. 1 

от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност 

контрольора на “Диагностично-консултативен център ІІ “Свети 

Иван Рилски – Аспарухово – Варна” ЕООД г-жа Веселина Желева 

Колева за периода 01.01.06 г. до 31.12.06 г.  

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 32, против – 1, въздържали се – 5, отсъстват – 13/ 

 

4952-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 

от ТЗ, Общински съвет – Варна избира д.е.с. Светослав Станиславов за 

извършване на одиторски контрол на “Диагностично-консултативен 

център ІІ “Свети Иван Рилски – Аспарухово – Варна” ЕООД за 

2007г.  

/резултати от поименно явно гласуване: 



за – 39, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 12/ 

 

4953-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, 

т. 3 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна приема 

годишния счетоводен отчет, баланс и отчет за приходи и разходи за 

2006 г. на “Диагностично-консултативен център ІІІ” ЕООД. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 40, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 11/ 

 

4954-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, 

т. 5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна 

освобождава от отговорност д-р Ивелина Стойкова Василева – 

управител на “Диагностично-консултативен център ІІІ” ЕООД за 

периода 01.01.06 г. до 31.12.06 г.  

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 42, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 9/ 

 

4955-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 144, ал. 1 

от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност 

контрольора на “Диагностично-консултативен център ІІІ” ЕООД г-

жа Диляна Мирославова Йорданова за периода 01.01.06 г. до 31.12.06 г.  

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 45, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 6/ 

 

4956-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 

от ТЗ, Общински съвет – Варна избира “АКТИВ” ООД за извършване 

на одиторски контрол на “Диагностично-консултативен център ІІІ” 

ЕООД за 2007.  

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 42, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 9/ 

 

4957-5. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, 

т. 3 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна приема 

годишния счетоводен отчет, баланс и отчет за приходи и разходи за 

2006 г. на “Диагностично-консултативен център ІV”- Варна – 

ЕООД. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 44, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 7/ 

 

4958-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, 

т. 5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна 

освобождава от отговорност д-р Кирил Враняшки – управител на 



“Диагностично-консултативен център ІV” – Варна – ЕООД за 

периода от 01.01.2006 до 31.12.2006 г. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 42, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 9/ 

 

4959-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 144, ал. 1 

от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност 

контрольора на “Диагностично-консултативен център ІV”- Варна – 

ЕООД г-н Светослав Калчев Калевски за периода 01.01.06 г. до 

31.12.06 г.  

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 46, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 5/ 

 

4960-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 

от ТЗ, Общински съвет – Варна избира “АКТИВ” ООД за извършване 

на одиторски контрол на “Диагностично-консултативен център ІV”- 

Варна – ЕООД за 2007г.  

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 44, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 7/ 

 

4961-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 70, ал. 3, т. 

2, предл.2 от Закона за концесиите, чл.6.3., предл.2 от Договор № Д-5-

9200/188/11.04.2005год. за концесия и по предложение на Кмета на 

Община Варна с вх. № РД-7-9303/125/16.02.2007 г., Общински съвет – 

Варна дава съгласие за изменение на Договор № Д-5-

9200/188/11.04.2005год. за концесия - предоставяне на правото за 

извършване на търговска дейност за задоволяване на обществени 

потребности в сгради публична общинска собственост - обществени 

тоалетни, между ОБЩИНА ВАРНА в качеството си на КОНЦЕДЕНТ И 

“ВАРНА КЛИЙН” ООД, дан.№ 1035188351, БУЛСТАТ 103875595, с 

адрес на управление: гр.Варна, ул.”Ал.Константинов” №16, 

представлявано от Нихат Мюстежеб Емин ЕГН ********** в 

качеството му на КОЦЕСИОНЕР, както следва: 

Чл.1.2. да се чете: “Дейността ще се осъществява върху обекти 

публична общинска собственост както следва: 

№ Административен адрес АОС № Площ 

кв.м. 

1. Обществен тоалет 

ул.“Д-р Заменхов” до ДЗИ, 7 п.р., кв. 97 

1420/04.10.1999г 61,66 

2. Обществен тоалет 

ул.“Антим І”пред Истор. музей, 4 п.р. 

1421/05.10.1999г 35,00 

3. Обществен тоалет ул.”св.св.Кирил и 967/03.02.1999г. 81,42 



Методий”, 27-ми м.р, кв.”Аспарухово”, 

гр.Варна 

4. Обществен тоалет “Приморски парк”, 

гр.Варна, до “Зоокът” 

4020/27.09.2006г. 45.00 

5. Обществен тоалет Пл. “Мусала”, 8 п.р. 1419/04.10.1999г. 61,51 

6. Обществен тоалет Пл. “Лаврентий” 1422/05.10.1999г. 28,50 

7. Обществен тоалет “Приморски парк”, 

гр.Варна, до “Тенискортове”, 

4022 

/27.09.2006г. 

45.00 

8. Обществен тоалет Бул. “Осми 

Приморски полк” ъгъла с бул. 

“Чаталджа”, 18 п.р. 

1429/08.10.1999г. 36,55 

9. Обществен тоалет “Приморски парк”, 

гр.Варна, до “Обсерватория”, 

1756/13.04.2000г. 65.80 

10. Обществен тоалет Бул. “Цар 

Освободител”, 18 п.р. (Червен площад) 

2120/10.09.2001г. 39,50 

11. Обществен тоалет Морска градина, до 

Раковината 

1755/12.04.2000г. 47,92 

12. Обществен тоалет, ж.к.”Младост”, ІІ-ри 

м.р., в търговски комплекс, кв.6, УПИ ІХ 

2705/26.08.2003г. 11.00 

13. Обществен тоалет ж.к.”Младост”, ІІ-ри 

м.р., в търговски комплекс, кв.6, УПИ ІІІ 

2728/26.08.2003г. 13.00 

14. Обществен тоалет Пл. “Митрополит 

Симеон”, Градска градина 

1106/1999г. 94,50 

15. Обществен тоалет Ул. “Любен 

Каравелов” 9до Икономически техникум 

1423/1999г. 43,00 

16. Обществен тоалет Бул. “Вл. Варненчик” 

до Зимно кино “Тракия” 

1418/1999г. 40,70 

17. Обществен тоалет Ж.к. “Вл. Варненчик” 

в центъра на кооперативен пазар 

1416/1999г. 71,00 

Всички останали клаузи от Договор № Д-5-

9200/188/11.04.2005год. за концесия - предоставяне на правото за 

извършване на търговска дейност за задоволяване на обществени 

потребности в сгради публична общинска собственост - обществени 

тоалетни, остават непроменени. 

Възлага на Кмета на Община Варна подписването на 

допълнително споразумение. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 43, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 8/ 

 

4962-5. На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.51, ал.1 от 

ЗОС и чл.7 от НРУПСЧОВКТД и предложение вх.рег.№ РД-7-



9302/38/04.05.2007 г. от Кмета на Община Варна, Общински съвет – 

Варна решава: 

Общински съвет – Варна дава съгласие Община Варна да участва в 

създаването на дружество с ограничена отговорност с наименование – 

“Варна – Ефкон” ООД. 

Общински съвет – Варна дава съгласие Община Варна да участва с 

избран свой представител, в учредителното събрание за създаване на 

търговското дружество. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 38, против – 3, въздържали се – 8, отсъстват – 2/ 

 

4963-5. На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА и чл.7 от 

НРУПСЧОВКТД, Общински съвет – Варна решава: 

Упълномощава представителя на Община Варна в учредителното 

събрание на дружеството да гласува за следните решения: 

1. Наименованието и предметът на дейност да са както следва: 

А/ Наименование: “Варна – Ефкон” ООД. 

Б/ Предмет на дейност: изграждане, техническо поддържане и 

експлоатация на модерна система за видеонаблюдение на територията 

на Община Варна. 

3. Седалище: гр.Варна, област Варненска. 

4. Дружеството не се ограничава със срок или друго 

прекратително условие. 

5. Капиталът на дружеството да бъде в размер на 5000 /пет хиляди/ 

лева и да е разпределен в 50 /петдесет/ дяла всеки един с номинална 

стойност по 100 /сто/ лева. 

6. Разпределението на капитала да е: 48% за Община Варна или 24 

/двадесет и четири/ дяла всеки един по 100 /сто/ лева или общо в 

размер на 2400 /две хиляди и четиристотин/ лева и 52% за “ЕФКОН - 

България” ООД или 26 /двадесет и шест/ дяла всеки един по 100 /сто/ 

лева или общо в размер на 2600 /две хиляди и шестстотин/ лева, 

подробно описано в дружествения договор на дружеството. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 41, против – 0, нъздържали се – 4, отсъстват – 6/ 

 

4964-5. На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА и чл.7 от 

НРУПСЧОВКТД, Общински съвет – Варна решава общинското 

участие във формирането /набирането/ на капитала на “Варна – Ефкон” 

ООД да е парична вноска в размер на 2400 /две хиляди и четиристотин/ 

лева. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 39, против – 0, въздържали се – 3, отсъстват – 9/ 

 



4965-5. На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА и чл.7 от 

НРУПСЧОВКТД, Общински съвет – Варна приема предложеният 

проект за дружествен договор на “Варна – Ефкон” ООД, съгласно 

приложение. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 38, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 11/ 

 

4966-5. На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА и чл.7 от 

НРУПСЧОВКТД, Общински съвет – Варна избира за представител в 

Общото събрание на “Варна – Ефкон” ООД доц. Николай Филев 

Джагаров. 

Упълномощава представителя на Община Варна в общото 

събрание на дружеството да подпише дружествения договор на “Варна 

– Ефкон” ООД, след приемането му на учредителното събрание на 

дружеството. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 38, против – 0, въздържали се – 5, отсъстват – 8/ 

 

4967-5. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.1 и ал.2 

от ЗОС, Общински съвет - Варна дава съгласие за учредяване право на 

строеж върху УПИ VІІІ-5“за обществено обслужващи дейности”, 

отреден със Заповед №Г-33/24.01.2007год., целият с площ 720кв.м, 

попадащ в кв.718 по плана на 3-ти п.р. на гр.Варна, ведно с построената 

в имота триетажна сграда със застроена площ 208.00кв.м., описан в Акт 

за частна Общинска собственост №3755/22.03.2006г.  

Правото на строеж да се учреди чрез конкурс срещу цена 

представляваща определен процент обезщетение от застроената площ 

на сградата над кота нула в размер на 45% и под кота нула в размер на 

20%. 

В идейният проект да се предвиди за нуждите на кметство 

“Одесос” да се осигури площ за сто работни места в 

административната част на сградата с оборудване, съответстващо за 

административна сграда, която да бъде предадена в завършен вид. 

Конкурсът за учредяване право на строеж да се проведе при 

следните 

КОНКУРСНИ УСЛОВИЯ 

І. Право на участие в конкурса имат еднолични търговци и 

юридически лица, които: 

 нямат задължения по данъчно–осигурителната сметка в 

Националната агенция за приходите; 

 нямат задължения към Община Варна; 

 извършват дейност по смисъла на Търговския закон в 

сферата на строителството не по-малко от 5 /пет/ години; 



 имат годишен оборот за последните 3 /три/ години не по-

малко от 5 000 000 /пет милиона / лева годишно; 

 да има назначен на постоянен трудов договор управленски и 

строителен персонал за изпълнението на основното строителство. 

ІІ. За участие в конкурса са необходими следните документи: 

 Заявление за участие по образец, представен към комплекта 

конкурсни документи. 

 Актуално удостоверение за съдебна регистрация за 

еднолични търговци и юридически лица /оригинал/. 

 Съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност 

или в производство за обявяване в несъстоятелност или се намира в 

ликвидация – оригинал. 

 Свидетелство за съдимост за лицата, управляващи и 

представляващи едноличните търговци и юридическите лица 

/оригинал/. 

 Удостоверение за липса на задължения по данъчно–

осигурителната сметка от съответното подразделение на Националната 

агенция за приходите /НАП/ – оригинал. 

 Удостоверение за липса на задължения за публични 

вземания към Община Варна от Дирекция “Местни данъци”/оригинал/. 

 Заверени копия на счетоводен баланс и отчет за приходи и 

разходи за последните 3/три/ години, съгласно Закона за 

счетоводството. 

 Заверени от участника копия от договори за изпълнение на 

строителна дейност и копия на издадени разрешения за ползване на 

името на участника. 

 Заверена от съответното подразделение на Националната 

агенция за приходите /НАП/ справка на списъчния състав – 

управленски и строителен персонал на постоянен трудов договор 

/оригинал/. 

 Служебна бележка за недължими общински вземания 

/оригинал/. 

 Удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ от Агенция по 

вписванията /оригинал/. 

 Декларация, приложена към комплекта конкурсни 

документи за получаване и запознаване с конкурсните условия. 

 Декларация, приложена към комплекта конкурсни 

документи за извършен оглед на обекта. 

 Декларация за неразгласа на информацията, предоставена 

във връзка с участието в конкурса, приложена към комплекта 

конкурсни документи. 

 Платежен документ за внесен депозит в размер на 160 

924.30лв., без включен ДДС, платими по IBAN: 



BG36CECB9790336215000 и BIC: CECBBGSF при «Централна 

кооперативна банка» АД – клон Варна. 

 Платежен документ за закупена конкурсна документация, 

която се получава в стая №1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община 

Варна, 

срещу сумата от 2 000лв. /две хиляди лева/, с включен ДДС, 

платима IBAN: BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за 

вид плащане: 44 40 00 при «Централна кооперативна банка»АД – клон 

Варна. 

ІІІ. Състезателни елементи и тежест в общата оценка на 

предложението: 

Ценова част: 

 предложен размер на обезщетение от общата застроена площ 

над кота нула не по-малко от 45% и обезщетение от общата застроена 

площ под кота нула не по-малко от 20%. 

Инвестиционна част: 

 срок за изпълнение на строителството 25%/но не по-дълъг от 

18 месеца след издаване на разрешение за строеж и окончателно 

освобождаване на сега съществуващата сграда/. 

Формула за оценка на предложенията 

К=К1 + К2 + К3 

Където 

К1=/Процент обезщ. на участника/Процент обезещетение 

макс/х45% /над кота нула/ 

К2=/Процент обезщетение на участника/Процент обезщетение 

макс/х30%/под кота нула/ 

К3 = /СРмин./СР на участника/х25% 

СР на участника – срок за изпълнение на строителството, 

предложен от участника в месеци 

СР мин – най-краткия срок за изпълнение на строителството в 

месеци. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 

осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 

законосъобразно изпълнение на конкурса. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 41, против – 3, въздържали се – 3, отсъстват – 4/ 

 

4968-5. 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 и 97 от НРПУРОИ, Общински съвет 

– Варна дава съгласие да се прекрати съсобствеността между Община 

Варна и Светла Василева Левкова, ЕГН********** по отношение 

151.00(сто петдесет и един)м2 от УПИ № ХVІ-627, целия с площ 651.00 

(шестотин петдесет и един) м2, находящ се в гр. Варна, ул. “Боровец” 



№ 2, кв. 5 при граници на имота: УПИ ХV-626 /петнадесет-шестотин 

двадесет и шест/, УПИ ХІ-145 /единадесет-сто четиридесет и пет/, ул. 

“Боровец”, УПИ ІХ-564 /девет-петстотин шестдесет и четири/. 

За гореописания имот, собственост на Община Варна има съставен 

акт за общинска собственост № 3892/15.06.2006 г. 

Прекратяването на съсобствеността да се извърши чрез продажба 

на частта на Община Варна, представляваща 151.00 (сто петдесет и 

един) м2 от УПИ № ХVІ-627, целия с площ 651.00 (шестотин петдесет 

и един) м2 по пазарни цени за сумата от 22 111 (двадесет и две хиляди 

сто и единадесет) 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 – 34, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 6/ 

 

4969-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23, чл. 44, ал. 1, т. 7 от 

ЗМСМА и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-7-

9300/10/11.04.2007 г., Общински съвет – Варна утвърждава следния вид 

и съдържание на декларация за произход на средствата на купувача 

при сключване на договори за разпоредителни сделки по реда на ЗОС в 

размер над 100 000.00 лв., съгласно Приложение № 1. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 45, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 6/ 

 

4970-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 42, ал. 2 от 

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

Община Варна с вх. № РД-7-9302/28/02.04.2007 г., Общински съвет – 

Варна включва апартамент № 57, разположен на четвърти етаж от 

сграда на бул. “Христо Ботев” № 18, вх. 3 с площ 102.20 кв.м., ведно с 

избено помещение с площ 15.84 кв.м., описан в АОС № 4216/2007 г. – 

във фонд “Резервен”.  

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 43, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 8/ 

 

4971-5. 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-

9302/35/20.04.2007 г., №ОБС-6-1000/862/24.04.2007 г. и № ЗАО-

2642/24.04.2007 г.,Общински съвет Варна променя предназначението 

на 35 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.“Вл. Варненчик” бл. 405 вх. 11 ет. 6 ап. 64 - АОС 4192/07 г. 

2 ж.к.“Вл.Варненчик бл. 403 вх. 12 ет.1 ап.28 - АОС 4193/07г. 

3 ж.к.“Вл.Варненчик” бл. 222 вх. 3 ет. 1 ап. 50 - АОС 4197/07 г. 

4 ж.к. “Вл.Варненчик”  бл. 405  вх. 10  ет. 4  ап. 34  - АОС 4191/07 г. 

5 ж.к. “Вл.Варненчик”  бл. 36  вх. 1  ет. 8  ап. 32  - АОС 4189/07 г. 

6 ж.к. “Възраждане”  бл. 72  вх. Д  ет. 3  ап. 90  - АОС 893/98 г.  

7 ж.к. “Възраждане”  бл. 11  вх. 2  ет.5  ап. 39  - АОС 2093/01 г. 

8 ж.к. “Възраждане”  бл. 39  вх. 6  ет. 4  ап. 124 - АОС 1325/99 г. 

9 ж.к. “Възраждане”  бл. 9  вх. 2  ет. 8  ап. 47  - АОС 1919/00 г. 

10 ж.к. “Възраждане”  бл. 7  вх. 2  ет. 8  ап. 46  - АОС 3764/06 г. 

11 ж.к. “Възраждане”  бл. 15  вх. 3  ет.7  ап. 67  - АОС 3090/04 г.  

12 ж.к. “Възраждане”  бл. 55  вх. 1  ет. 6  ап. 28  - АОС 1112/99 г. 

13 ж.к. “Младост”  бл. 118  вх. 1-а  ет. 10  ап. 46  - АОС 3057/04 г.  

14 ж.к. “Младост”  бл. 116  вх. 10  ет. 10  ап. 46  - АОС 4199/07 г.  

15 ж.к. “Младост” бл. 102 вх. 3 ет. 1 ап. 1 - АОС 4132/07 г. 

16 ул.“Самарско знаме”  бл. 1  вх. В  ет. 4  ап. 58  - АОС 2917/04 г.  

17 ул. “Яребична”  бл. 1  вх. 1  ет. 2  ап. 4  - АОС 4203/07 г.  

18 ж.к. “Вл. Варненчик” бл. 223 вх. 4 ет. 1 ап. 93 - АОС 1586/00 г. 

19 ж.к. “Вл.Варненчик” бл. 215 вх. 3 ет. 5 ап. 73 - АОС 3077/04 г. 

20 ж.к. “Вл.Варненчик” бл. 29 вх. 2 ет. 6 ап. 40 - АОС 4122/07 г. 

21 ж.к. “Вл.Варненчик” бл. 223 вх. 3 ет.1 ап. 64 - АОС 3086/04 г. 

22 ж.к. “Вл. Варненчик” бл. 223 вх. 1 ет. 3 ап. 12 - АОС 3977/06 г. 

23 ж.к. “Вл.Варненчик” бл. 3 вх. 2 ет. 3 ап. 55 - АОС 4164/07 г. 

24 ж.к. “Вл. Варненчик” бл. 36 вх. 1 ет. 3 ап. 11 - АОС 3933/06 г. 

25 ж.к. “Вл.Варненчик” бл.401 вх. 6 ет. 1 ап. 97 - АОС 3882/06 г. 

26 ж.к. “Вл. Варненчик” бл. 405 вх. 17 ет. 6 ап. 66 - АОС 4160/07 г. 

27 ж.к. “Вл.Варненчик” бл.404 вх. 16 ет. 3 ап. 239 - АОС 3420/05 г. 

38 ж.к. “Вл. Варненчик” бл. 205 вх. 3 ет. 1 ап. 72 - АОС 4137/07 г. 

29 ж.к. “Вл. Варненчик” бл. 403 вх. 13 ет. 4 ап. 61 - АОС 1166/99 г. 

30 ж.к. “Вл. Варненчик” бл. 28 вх. 1 ет. 6 ап. 22 - АОС 751/98 г. 

31 ж.к “Вл.Варненчик бл. 406 вх.13 ет.6 ап.44 - АОС 1762/00г. 

32 ж.к. “Вл.Варненчик” бл. 406 вх. 12 ет. 3 ап. 7 - АОС 1915/00 г. 

33 ж.к. “Вл.Варненчик” бл. 28 вх. 2 ет. 5 ап. 50 - АОС 3641/06 г. 

34 ж.к. “Вл. Варненчик” бл. 228 вх. 2 ет. 5 ап. 53 - АОС 1201/99 г. 

35 ж.к “Вл.Варненчик” бл. 404 вх. 7 ет.5 ап. 36 - АОС 1590/00 г. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 44, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 7/ 

 



4972-5. На основание чл. 221, ал. 5 във връзка с чл. 232а от 

Търговския закон, чл. 5, чл. 6 и чл. 31, ал. 2 НРУПСЧОВКТД и чл. 19, 

ал. 4 от Устава на “Пазари” ЕАД, Общински съвет – Варна определя 

възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на “Пазари” 

ЕАД в размер на 3 /три/ минимални работни заплати месечно. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 46, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 5/ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

за произход на средствата по решения №4708-3/51/21.02.2007г. 

и  

№................../...............2007 г. на Общински съвет – Варна 

  

Долуподписаният 

................................................................................................ 

............................... /име, презиме, фамилия/, притежаващ лична карта  

№..................., издадена от МВР гр. ……..….............., 

ЕГН:………….................. 

с адрес за кореспонденция: гр. ………………...., пощенски код: 

....………..., ул./ж.к./  

“………………….................................” №........., блок ...….., вход ..….., 

етаж ......…,  

апартамент ..….. телефон: .......….………...., GSМ: ..................…………, 

факс: ....………............, в качеството си на: 

1. Физическо лице 

2. Едноличен търговец; 

3. Представител на юридическото лице 

……………………………..................., с адрес за  

кореспонденция гр. …………………., ул./ж.к./ 

“...............……………….……...................” №......., 

блок ......., вход ...…, етаж ........, апартамент ..........., БУЛСТАТ:  

........……………..., телефон: ................................, факс: ............………. на  

основание съдебно решение №............./.................. на  

.................................................................., пълномощно  

................................................................. 

Декларирам, че средства за плащането по разпоредителната сделка 

за имот – частна общинска собственост, представляващ:  

................................................................................................ 

................................................................................................ 

................................................................................................ 

................................................................................................ 

...................................................................... с площ  



.................. кв.м.  

/............................................................................................... 

............... квадратни метра/, находящ се в  

................................................................................................ 

................................................................................................ 

................................................................................................ 

................ ......................., предмет на АОС  

№................../..................г., на стойност  

........................./................................................................лева/ 

имат следния произход:  

................................................................................................ 

................................................................................................ 

................................................................................................ 

................................................................................................ 
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Декларирам, че същите не са придобити от мен или други 

свързани с мене лица, чрез престъпна дейност, не са предоставени от 

трети лица с цел заобикаляне на закона и по никакъв начин 

придобиването им от мен или трети лица не е извършвано в нарушение 

на законите на Република България или държави – членове на 

Европейския съюз. 

Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 от 

Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства. 

Дата: ………………  

ДЕКЛАРАТОР:............................................ 

гр.Варна  

/......………………………....../ 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  В А Р Н А 



ЛИ/ЛИ        _________________/Б. ГУЦАНОВ/



 

Препис-извлечение! 

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

 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

№ 54/16.05.2007 г. 

по точка шеста от дневния ред 

 

  

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Транспорт” относно: 

- обявяване на конкурс за възлагане на превоз на пътници по 

курсовете от квотата на Община Варна от междуобщинска автобусна 

линия № 409 гр. Варна – гр. Аксаково, като делегира на Кмета на 

Община Варна изпълнението на своите функции относно провеждането 

на конкурса; 

- задължаване на Кмета на Община Варна да проведе разговори с 

транспортните фирми, относно възникналите нужди за увеличаване 

цената на билетите на градския транспорт, поради повишаване цената 

на горивата и другите елементи на издръжката на транспортните фирми 

в срок до 31.05.2007 г.; 

- отмяна на Решение на Общински съвет - Варна № 4287-

3(45)/28.09.2006 г. в следната част: “употребявани до 9 години от 

датата на първата регистрация към момента на покупката им”. 

 

Докл.: Кр. МАРИНОВ – Председател ПК “Транспорт” 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 40 

 

Общински съвет – Варна прие следните 

 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

4973-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 5 /1/ и чл. 

6 /1/ от НРПУПСЧОВКТД и във връзка с настъпило изменение на 

разпоредбата на чл. 6 от Закона за автомобилните превози, Общински 

съвет – Варна отменя свое Решение № 4287-3(45)/28.09.2006 г. в 

следната част: “употребявани до 9 години от датата на първата 

регистрация към момента на покупката им”. 

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



 

4974-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 3 

от Наредба № 2/15.03.2002 г. на Министъра на Транспорта и 

съобщенията, за условията и реда за утвърждаване на транспортни 

схеми и за осъществяване на автобусни превози на пътници с автобуси 

и леки автомобили, Общински съвет – Варна обявява конкурс за 

възлагане на превоз на пътници по курсовете от квотата на Община 

Варна от междуобщинска автобусна линия № 409 гр. Варна – гр. 

Аксаково, като делегира на Кмета на Община Варна изпълнението на 

своите функции относно провеждането на конкурса. 

/за – 38, против – 0, въздържали се – 1/ 

 

4975-6. На основание чл. 36 от “Правилник за организацията и 

дейността на Общинския съвет – Варна, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация”, Общински съвет – 

Варна оттегля от разглеждане проекто-решението от ПК “Транспорт” 

относно задължаване на Кмета на Община Варна да проведе разговори 

с транспортните фирми извършващи превози на територията на 

Община Варна, относно възникналите нужди за увеличаване цената на 

билетите на градския транспорт, поради повишаване цената на 

горивата и другите елементи на издръжката на транспортните фирми. 

/за – 38, против – 0, въздържали се – 2/ 

  

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ        _________________/Б. ГУЦАНОВ/



Препис-извлечение! 

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

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

№ 54/16.05.2007 г. 

по точка седма от дневния ред 

 

 ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Благоустройство и комунални дейности” относно: 

- провеждане на процедура по реда на чл. 83 “а” от Закона за 

обществените поръчки за избор на изпълнител на строителството на 

завод за преработка на твърди битови отпадъци. Във връзка с голямата 

обществена значимост на проекта, определената за изпълнител на 

обществената поръчка фирма да бъде одобрена от Общински съвет – 

Варна преди сключването на договор с нея. 

 

Докл.: Р. РАДЕВ – Председател ПК “Благоустройство и комунални 

дейности” 

Общ брой присъстващи общински съветници – 42 

 

Общински съвет – Варна прие следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

4976-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, 

т. 6 и чл. 44, ал.1, т. 7 от ЗМСМА, във връзка със строителството на 

завод за преработка на твърди битови отпадъци и по предложение на 

Кмета на Община Варна с вх. № РД-7-9302/19/13.03.2007 г., Общински 

съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да проведе процедура 

по реда на чл. 83 “а” от Закона за обществените поръчки за избор на 

изпълнител на строителството на завод за преработка на твърди битови 

отпадъци. Във връзка с голямата обществена значимост на проекта, 

определената за изпълнител на обществената поръчка фирма да бъде 

одобрена от Общински съвет – Варна преди сключването на договор с 

нея. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 41, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 9/ 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ        _________________/Б. ГУЦАНОВ/



 

Препис-извлечение! 

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

 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

№ 54/16.05.2007 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 финансови помощи. 

 

Докл.: Г. ГОСПОДИНОВА – Председател ПК “Социални дейности 

и жилищна политика” 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 37 

 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

4977-8. 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 № 4774-2/52/16.03.2007 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 – 36, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 15/ 

 

4978-8. 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 № 4774-2/52/16.03.2007 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 – 37, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 14/ 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ  

РЕШЕНИЕ № 4977-8(54)/16.05.2007 г.  

 

1. ЮЛИЯ ХРИСТОВА МАРИНОВА – ЕГН **********, 

гр.Варна, ул. "Пробуда" № 172, молба вх.№ РД-7-94.Ю/16/15.03.2007 г. 

– лицето е самотна майка с две малолетни деца; безработна, с 

регистрация в Бюрото по труда; доходът се формира от месечни 

помощи и семейни помощи за деца; по-малкото дете е с бронхиална 

астма – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 

комунално-битови потребности; 

2. АТАНАС ИЛИЕВ МИХАЙЛОВ - ЕГН **********, гр.Варна, 

ул."Гургулят" № 22, молба вх.№ РД-6-94.А/201/15.11.2006 г. – лицето е 

семейно; съпругата е безработна, с регистрация в Бюрото по труда, а г-

н Михайлов е с 88% ТНР; обитават стая от жилище; разширеният 

семеен кръг не е в състояние да оказва материална подкрепа – отпуска 

200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 

потребности; 

3. ФОТИНА ИЛИЕВА ДАНКОВА – ЕГН **********, гр.Варна, 

ул."Княз Черкаски" № 24, молба вх.№ ОС-6-94.Ф/6/30.11.2006 г. – 

лицето е самотна майка с едно малолетно дете; жилището, което 

обитават е в лошо техническо и санитарно-хигиенно състояние; детето 

периодично боледува от респираторни заболявания; доходът се 

формира единствено от социални помощи – отпуска 200 лв. за 

задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

4. ХРИСТО НИКОЛОВ МИТАКОВ – ЕГН **********, 

гр.Варна, ул."Братя Миладинови" № 13, молба вх.№ СДЖ-7-

94.Х/4/05.04.2007 г. – лицето е със 100% ТНР с чужда помощ 

(глаукома); вдовец от 14 г.; живее сам в стая и антре; единственият 

доход се формира от пенсия в размер на 91,15 лв. – отпуска 300 лв. за 

задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

5. МАРИЯНА ПЕТРОВА МИЧЕВА – ЕГН **********, 

гр.Варна, жк "Възраждане" бл.67, вх.3, ап.80, молба вх.№ СДЖ-7-

94.М/16/11.04.2007 г. – лицето е самотна майка с едно малолетно дете; 

доходът се формира единствено от социални помощи; живее с майка 

си, която е пенсионер и не може да й оказва финансова подкрепа – 

отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-

битови потребности; 

6. СТЕФКА ПЕТРОВА ВЛАЙКОВА – ЕГН **********, 

гр.Варна, жк "Възраждане" бл.68, вх.А, ап.25, молба вх.№ СДЖ-7-

94.С/19/02.04.2007 г. – лицето е самотна майка с едно малолетно дете; 

съжителства с баща си в общинско жилище; доходът се формира 

единствено от социални помощи и семейни помощи за деца – отпуска 



200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 

потребности; 

7. МИЛЕНА СИМЕОНОВА АСЕНОВА – ЕГН **********, 

гр.Варна, ул."Доброволци" вх.13, ап.3, молба вх.№ СДЖ-6-

94.М/45/14.12.2006 г. – лицето е самотна майка с едно малолетно дете; 

малограмотна, без квалификация; изоставена от своите родители още 

от дете; живее в едностайно жилище при влошени санитарно-хигиенни 

условия; липсват вещи от първа необходимост – отпуска 200 лв. за 

задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

8. ВАЛЯ АСЕНОВА АНГЕЛОВА – ЕГН **********, гр.Варна, 

ул."Светослав Минков" № 20, молба вх.№ СДЖ-7-94.В/6/16.02.2007 г. – 

лицето е самотна майка с две малолетни деца, едното от които 

посещава училище, а другото страда от хронично заболяване; доходите 

се формират единствено от социални помощи – отпуска 200 лв. за 

задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

9. ЗЮМБЮЛКА АСЕНОВА АНГЕЛОВА – ЕГН **********, 

гр.Варна, ул."Гургулят" № 16, молба вх.№ ОС-7-94.З/1/08.02.2007 г. – 

лицето е разведено, безработно; доходът се формира единствено от 

социални помощи; страда от хронични заболявания, за които има 

определени 30% ТНР – отпуска 100 лв. за задоволяване на основни 

жизнени и комунално-битови потребности; 

10. МАРИЯ АНГЕЛОВА СТОЯНОВА – ЕГН **********, 

гр.Варна, жк "Вл.Варненчик" бл.32, вх.2, ап.56, молба вх.№ СДЖ-7-

94.М/6/12.02.2007 г. – лицето е разведено; от м.март 2007 г. работи като 

неквалифициран работник по хигиенизация с минимална работна 

заплата; има 3 деца; семейството живее в общинско жилище при добра 

битова хигиена – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 

комунално-битови потребности; 

11. ОЛЕНА ДАНИЛОВНА ИВАНОВА – ЕГН **********, 

гр.Варна, ул."Петко Стайнов" № 7, молба вх.№ СДЖ-7-

94.О/1/11.01.2007 г. – лицето е със статут на български гражданин; 

безработно, с регистрация в Бюрото по труда; има три деца, за които се 

грижи сама; голямата дъщеря е студентка задочно обучение в 

Благоевград; двете по-малки дъщери са близначки, ученички в трети 

клас; семейството е временно настанено в Общежитието на СУПЗ 

"Анастасия д-р Железкова"-гр.Варна; липсват вещи от първа 

необходимост; единствените доходи се формират от социални помощи 

– отпуска 700 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-

битови потребности; 

12. ЗЮМБЮЛКА АТАНАСОВА КОСТОВА – ЕГН **********, 

гр.Варна, ул."Светослав Минков" № 48, молба вх.№ ОС-7-

94.З/3/16.01.2007 г. – лицето е самотна майка на 4 малолетни деца; 

големите не посещават училище; безработна; месечният доход се 



формира от социални помощи; семействата живеят в стая от къща при 

лоши хигиенно-битови условия – отпуска 300 лв. за задоволяване на 

основни жизнени и комунално-битови потребности; 

13. МЕХМЕД ИСМАИЛОВ САЛИЕВ – ЕГН **********, 

гр.Варна, ул."Светослав Минков" № 34, молба вх.№ ОС-6-

94.М/30/22.11.2007 г. – лицето е семейно; той и съпругата му са 

безработни; обитават стая при лоши хигиенно-битови условия и 

мизерно обзавеждане; жилището е в много лошо техническо състояние 

– таванът е изгнил и е в процес на срутване; наложително е 

извършването на ремонт; нямат постоянни доходи, с които да 

задоволяват основните си жизнени потребности – отпуска 500 лв. за 

задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

14. НЕДЯЛКА ТОДОРОВА АРАБАДЖИЕВА – ЕГН 

**********, гр.Варна, ул."Струга" № 39, ап.24, молба вх.№ СДЖ-7-

94.Н/3/24.01.2007 г. – лицето е разведено; пенсионер; обитава 

едностайно жилище, обзаведено с вещи от първа необходимост; 

доходът се формира единствено от пенсия; има семейна дъщеря, която 

е безработна и не можа да й оказва финансова помощ – отпуска 200 лв. 

за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

15. ГАЛИНА НИКОЛОВА НИКОЛОВА – ЕГН **********, 

гр.Варна, ул."Д-р Селименски" № 105, молба вх.№ СДЖ-6-

94.Г/11/08.08.2006 г. – лицето е самотна майка с 3 малолетни деца; 

двете по-големи деца са ученички във втори и трети клас с отличен 

успех; семейството живее на свободен наем; обитаваната стая е в лошо 

техническо състояние; вследствие на лошите битови условия децата са 

с влошено здравословно състояние; единственият доход са месечните 

помощи за деца – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени 

и комунално-битови потребности; 

16. МАРИНА ИВАНОВА ИВАНОВА – ЕГН **********, 

гр.Варна, ул."Петко Стайнов" № 3, бл.Г, вх.А, ап.21, молба вх.№ СДЖ-

6-94.М/29/09.08.2007 г. – лицето е със 100% ТНР с чужда помощ; г-жа 

Иванова е разведена; живее сама; доходът се формира единствено от 

пенсия; в жилищния блок, в който живее, е направен ремонт на 

покрива, за който г-жа Иванова е дала 200 лв., които е взела назаем – 

отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-

битови потребности; 

17. СЕВДА МИХАЙЛОВА МАРИНОВА – ЕГН **********, 

гр.Варна, ул."Джузепе Гарибалди" № 9, молба вх.№ СДЖ-6-

94.С/24/10.08.2006 г. – лицето е пенсионер; вдовица; доходът се 

формира единствено от пенсия; живее на свободен наем – отпуска 200 

лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 

потребности; 



18. ГИНКА КОЛЕВА ЙОРДАНОВА – ЕГН **********, 

гр.Варна, ул."Акад. Курчатов" № 31, молба вх.№ СДЖ-6-

94.Г/13/30.08.2007 г. – лицето е самотна майка с едно малолетно дете; 

семейството живее в стая от къща при лоши санитарно-хигиенни 

условия; доходът се формира единствено от социални помощи – 

отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-

битови потребности; 

19. ТОШКА ВЪЛЧЕВА ПЕНЧЕВА – ЕГН **********, гр.Варна, 

местност "Боровец Север" № 159, молба вх.№ СДЖ-6-

1000/114/31.08.2007 г. – лицето е вдовица; доходът се формира 

единствено от пенсия; няма роднини, които могат да й окажат 

финансова подкрепа; обитаваното жилище е в лошо техническо 

състояние, необходим е ремонт – отпуска 300 лв. за задоволяване на 

основни жизнени и комунално-битови потребности; 

20. АДРИАНА АСЕНОВА МИХАЙЛОВА – ЕГН **********, 

гр.Варна, ул."Гургулят" № 4, молба вх.№ РД-6-94.А/192/06.11.2006 г. – 

лицето е самотна майка с две малолетни деца; живее в една стая с леля 

си при лоши битови условия; доходите се формират единствено от 

социални помощи – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни 

жизнени и комунално-битови потребности; 

21. ПЕНКА СТЕФАНОВА ПЕТКОВА – ЕГН **********, 

гр.Варна, ул."Петко Стайнов" № 3, бл.2, ап.13, молба вх.№ РД-6-

94.П/112/11.07.2006 г.– лицето е с 86% ТНР; съпругът й е починал на 

05.06.2006 г. след продължително боледуване; г-жа Петкова живее с 

дъщеря си и внука си; доходът се формира единствено от пенсия – 

отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-

битови потребности; 

22. МИХАИЛ НАСКОВ АТАНАСОВ – ЕГН **********, 

гр.Варна, ул."Калач" № 48, молба вх.№ СДЖ-6-94.М/27/01.08.2006 г. – 

лицето живее на семейни начала с майката на трите си непълнолетни 

деца, които са ученици; семейството съжителства с майката на г-н 

Атанасов, която е пенсионерка по болест и двете му сестри, които също 

са на социално подпомагане; доходът се формира от социални помощи 

– отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-

битови потребности; 

23. ДОНКА АТАНАСОВА АРЕНДАРСКА – ЕГН **********, 

гр.Варна, ул."Черешово топче" № 32А, молба вх.№ СДЖ-6-

94.Д/11/26.07.2006 г. – лицето е безработно; към момента няма никакви 

доходи; децата й са пълнолетни; самотни родители с три малолетни 

деца; лицето страда от хронични заболявания, но няма представени 

медицински документи – отпуска 100 лв. за задоволяване на основни 

жизнени и комунално-битови потребности; 



24. МЕРИ НУБАР МЕРДИНЯН – ЕГН **********, гр.Варна, жк 

"Младост" бл.106, вх.3, ет.8, ап.61, молба вх.№ СДЖ-7-

94.М/21/07.05.2007 г. – лицето е ученичка в 11 клас на НУИ "Добри 

Христов" (специалност "цигулка"); родителите й са разведени; 

съжителства с майка си, която работи в завод "Дружба" на минимална 

работна заплата; от няколко месеца бащата не изплаща издръжка, за 

което е заведено дело; към момента доходите се формират от работната 

заплата на майката и семейни помощи за деца, които са крайно 

недостатъчни за закупуване на учебните пособия и покриване на 

комунално-битовите разходи – отпуска 500 лв. за задоволяване на 

основни жизнени и комунално-битови потребности; 

25. ТОДОР ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ – ЕГН **********, гр.Варна, 

ул."Д-р Селименски" № 81, молба вх.№ ОС-6-94.Т/10/20.07.2006 г. - 

лицето е със 100% ТНР с чужда помощ (с ампутиран крак), напълно 

обездвижен; съпругата му е пенсионер (диагнозата е "Алцхаймер"); 

доходът се формира единствено от пенсии, които са крайно 

недостатъчно за покриване на комунално-битовите разходи – отпуска 

500 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 

потребности; 

26. ТЕМЕНУЖКА ЕЛЗИЕВА АСЕНОВА – ЕГН **********, 

гр.Варна, ул."Станислав Доспевски" № 2, молба вх.№ РД-6-

94.Т/57/20.06.2006 г. – лицето е семейно с 3 непълнолетни деца; едно от 

децата е ученик в 7 клас; доходът на семейството се формира от 

социални помощи; обитаваното жилище е в лошо санитарно-хигиенно 

състояние – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 

комунално-битови потребности; 

27. МИРОЛЮБКА МИХАЙЛОВА ТОДОРОВА – ЕГН 

**********, гр.Варна, ул."Светослав Минков" № 16, молба вх.№ РД-7-

94.М/64/14.02.2007 г. – лицето е самотна майка с две малолетни деца; 

семейството обитава стая, обзаведена с вещи от първа необходимост; 

месечният доход се формира от социални помощи – отпуска 200 лв. за 

задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

28. ЮЛИЯ ГЕОРГИЕВА НАЧЕВА – ЕГН **********, гр.Варна, 

жк "Вл.Варненчик" бл.306, вх.9, ап.146, молба вх.№ СДЖ-7-

94.Ю/1/09.03.2007 г. – лицето е несемейно, безработно; страда от 

психично заболяване, което затруднява трудовата му реализация; 

неплатените здравни осигуровки са пречка за явяването пред ТЕЛК; г-

жа Начева живее сама в едностайно жилище, което е зле поддържано – 

отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-

битови потребности; 

29. КИРИЛКА ГОСПОДИНОВА КИРОВА – ЕГН **********, 

гр.Варна, ул."Балик" № 3, молба вх.№ ЗР-7-94.К/17/20.04.2007 г. – 

лицето е пенсионер; доходът се формира единствено от пенсия в 



размер на 99,14 лв.; не може да разчита на семейството на двамата си 

синове, тъй като същите са с непостоянни доходи и живеят на свободен 

наем в други градове; дъщеря й е починала; през м.май 2007 г. трябва 

да освободи жилището, което в момента стопанисва и да се установи на 

квартира – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и 

комунално-битови потребности; 

30. АПОСТОЛ ВЕСЕЛИНОВ ВАНГЕЛОВ – ЕГН **********, 

гр.Варна, ул."Владая" № 3А, молба вх.№ СДЖ-7-94.А/9/19.03.2007 г. – 

лицето е несемейно; студент в 3 курс в Технически университет–Варна; 

баща му е починал от онкологично заболяване преди 5 г.; съжителства 

с майка си и брат си, който е също студент; доходът на домакинството 

се формира единствено от трудовото възнаграждение на майката – 

отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-

битови потребности; 

31. СЪБИНА СТОЯНОВА СЪБЕВА – ЕГН **********, 

гр.Варна, жк "Възраждане" бл.14, вх.2, ап.33, молба вх.№ РД-7-

94.С/83/12.03.2007 г. – лицето е вдовица; има определени 95% ТНР 

(онкологично заобляване); доходът се формира единствено от пенсия; 

на 25.02.2007 г. е починал съпруга й Цветан Маринов Цветанов, който 

също е страдал от онкологично заболяване; във връзка с 

продължителното лечение и погребение на съпруга й, г-жа Събева е 

извършила извънредни разходи, в резултат на което се намира в трайно 

финансово затруднение – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни 

жизнени и комунално-битови потребности; 

32. ПЕТЪР ПЕТРОВ АНГЕЛОВ – ЕГН **********, гр.Варна, жк 

"Младост" бл.150, вх.6, ап.20, молба вх.№ СДЖ-7-94.П/7/12.03.2007 г. – 

лицето е семейно; военен пенсионер; съпругата му е с 80% ТНР; 

месечният доход се формира от двете пенсии; живеят в собствена 

гарсониера и не притежават друга движима и недвижима собственост; 

г-н Ангелов страда от здравословни проблеми, но не е освидетелстван 

от ТЕЛК; средствата на семейството са ограничени и не им позволяват 

да задоволяват потребностите от здравен и комунално-битов характер – 

отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-

битови потребности; 

33. СЛАВКА ИЛИЕВА ВАСИЛЕВА – ЕГН **********, 

гр.Варна, жк "Вл.Варненчик" бл.205, вх.3, ап.77, молба вх.№ СДЖ-7-

94.С/6/24.01.2007 г. – лицето е разведено, с две непълнолетни деца; 

най-малкото дете е ученичка, а по-голямото е с 51% ТНР и 

допълнително заболяване "депресивна невроза"; предстои му ново 

освидетелстване от ТЕЛК; месечният доход се формира единствено от 

социални помощи; на 23.01.2007 г. е починала майката на г-жа 

Василева; разходите за погребението за взети назаем – отпуска 300 лв. 

за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 



34. МУРВЕТ САЛИЕВА МЕХМЕДОВА – ЕГН **********, 

гр.Варна, ул."Атанас Монев" № 5А, молба вх.№ РД-7-

94.М/38/24.01.2007 г. – лицето е самотна майка с едно непълнолетно и 

две малолетни деца; доходът се формира единствено от семейни 

помощи за деца; семейството обитава двустайно жилище, предоставено 

за ползване от бащата на децата – отпуска 200 лв. за задоволяване на 

основни жизнени и комунално-битови потребности; 

35. МАРИН КРЪСТЕВ МАРИНОВ – ЕГН **********, гр.Варна, 

ул."Петко Стайнов" № 3, бл.1, вх.1, ап.16, молба вх.№ СДЖ-7-

94.М/4/25.01.2007 г. – лицето е семейно с две деца; има определени 

100% ТНР с чужда помощ; съпругата му е със 70% ТНР; доходите на 

семейството се формират единствено от пенсии; г-н Маринов се е в 

състояние да се самооблужва като в битова, така и в социална среда – 

отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-

битови потребности; 

36. ИВАН МАРИНОВ ИВАНОВ - ЕГН **********, гр.Варна, жк 

"Вл.Варненчик" бл.405, вх.19, ап.66, молба вх.№ ОС-7-

94.И/1/15.01.2007 г. – лицето е семейно; има определени 96% ТНР, а 

съпругата му е със 73% ТНР; обитават едностайно общинско жилище; 

месечният доход се формира от двете пенсии и интеграционни добавки; 

пълнолетните им деца живеят отделно и не са в състояние да им 

оказват материална подкрепа; предоставеното общинско жилище е в 

лошо техническо състояние; липсват вътрешни врати, кранове, 

контакти, брави, мивка в банята – отпуска 700 лв. за задоволяване на 

основни жизнени и комунално-битови потребности; 

37. ЕЛЕНКА АНГЕЛОВА МАРИНОВА – ЕГН **********, 

гр.Варна, ул."Боян Илиев" № 15А, молба вх.№ ОС-7-94.Е/1/15.01.2007 

г. – лицето е семейно; има определени 65% ТНР, а съпруга й е с 52% 

ТНР; доходът се формира от двете пенсии и са крайно недостатъчни по 

покриването на основните жизнени потребности – отпуска 200 лв. за 

задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

38. СЕВДА АЛДИНОВА ДЕМИРОВА – ЕГН **********, 

гр.Варна, ул."Рожен" № 3, молба вх.№ ОС-7-94.С/3/17.01.2007 г. – 

лицето е самотна майка с две малолетни деца; съжителства с 

родителите си, които не са в състояние да й оказват подкрепа поради 

ниски месечни доходи; доходите на г-жа Демирова се формират 

единствено от семейни помощи за деца – отпуска 200 лв. за 

задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

39. СЕВИНА ЩЕРЕВА ФИЛИПОВА – ЕГН **********, 

гр.Варна, ул."Кирил и Методий" № 94, молба вх.№ РД-7-

94.С/40/31.01.2007 г. – лицето е несемейно; съжителства с 18-

годишното си дете на свободен наем; в момента дъщеря й завършва 

средното си образование и й предстои абитуриентски бал; за 



подготовката семейството не разполага с никакви средства; доходите се 

формират единствено от трудовото възнаграждение на г–жа Филипова 

– отпуска 500 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-

битови потребности; 

40. АСЯ МАРТИНОВА АНГЕЛОВА – ЕГН **********, 

гр.Варна, ул."Доброволци" бл.27, вх.27, ап.136, молба вх.№ РД-7-

94.А/41/08.02.2007 г. – лицето е самотна майка с две малолетни деца; 

безработна, с тежък социален статус – малограмотна, без 

квалификация; живее в стая от жилището на свои роднини с оскъдно 

обзавеждане; децата страдат от хронични заболявания, в резултат на 

нездравословната битова среда – отпуска 200 лв. за задоволяване на 

основни жизнени и комунално-битови потребности; 

41. ТОДОРКА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА – ЕГН **********, 

гр.Варна, жк "Вл.Варненчик" бл.203, вх.1, ап.24, молба вх.№ РД-7-

94.Т/16/23.02.2007 г. – лицето е вдовица; безработна; с две 

непълнолетни деца, едно от които посещава училище; семейството 

живее в двустайно общинско жилище; месечният доход се формира от 

наследствените пенсии на децата и социални помощи – отпуска 200 лв. 

за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

42. МАРГАРИТА МАРКОВА ХРИСТОВА – ЕГН **********, 

гр.Варна, жк "Вл.Варненчик" бл.32, вх.1, ап.42, молба вх.№ РД-7-

94.М/8/26.01.2007 г. – лицето е вдовица; съжителства с непълнолетния 

си син в общинско жилище; доходът се формира от наследствената 

пенсия на сина и работната заплата на майката; г-жа Кръстева е 

заплатила задължения към Електроснабдяване в размер на 500 лв. на 

предишни наематели и поради ниските си доходи не е в състояние да 

задоволи основните си жизнени потребности – отпуска 300 лв. за 

задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

43. ПЕНКА ДОЙЧЕВА РАЙКОВА – ЕГН **********, гр.Варна, 

жк "Вл.Варненчик" бл.406, вх.14, ап.69, молба вх.№ СДЖ-6-

94.П/23/27.12.2006 г. – лицето е вдовица; има определени над 90% ТНР 

с чужда помощ; месечният доход се формира от инвалидна пенсия и 

социални помощи; съжителства с дъщеря си, като разчита на грижите и 

подкрепата й, която е неин "личен асистент" срещу минимално 

възнаграждение – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени 

и комунално-битови потребности; 

44. КАТЯ ДЕМИРЕВА ЯНЧЕВА – ЕГН **********, гр.Варна, 

ул."Станислав Доспевски" № 7, молба вх.№ РД-7-94.К/5/11.01.2007 г. – 

лицето е вдовица; обитава двустайна къща без санитарен възел и 

канализация; обстановката в дома е мизерна; г-жа Янчева е пенсионер; 

доходът се формира единствено от пенсия; съжителства със 

семейството на пълнолетните си деца, които са безработни – отпуска 



200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 

потребности; 

45. РОЗАЛИНА БОНЧЕВА ЮРИЕВА – ЕГН **********, 

гр.Варна, ул."Светослав Минков" № 31, молба вх.№ РД-7-

94.Р/5/11.01.2007 г. – лицето е семейно; има едно дете на 1 г.; съпругът 

й се уволнил от казармата през м.март 2007 г.; не притежават 

собственост, която да бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 

200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 

потребности; 

46. ФАТМЕ МАЗЛЪМ СЮЛЕЙМАН – ЕГН **********, 

гр.Варна, ул."Светослав Минков" № 31, молба вх.№ РД-7-

94.Ф/2/11.01.2007 г. – лицето е разведено; работи на минимално 

трудово възнаграждение; съжителства със семейството на пълнолетния 

си син и неговото дете на 1 г.; жилището, което обитават е обзаведено с 

обичайните вещи за потребление; не притежава собственост, която да 

бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 200 лв. за 

задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

47. СЕВДА ТОШКОВА ДОБРЕВА – ЕГН **********, гр.Варна, 

ул."Браила" № 33, молба вх.№ ОС-7-94.С/15/14.03.2007 г. – лицето е 

самотна майка с три непълнолетни деца; доходът на семейството се 

формира единствено от социални помощи; не притежават имущество, 

което да бъде източник на допълнителни доходи; две от децата са 

ученици – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и 

комунално-битови потребности; 

48. СИЛВИЯ МАНЧЕВА ИВАНОВА – ЕГН **********, 

гр.Варна, жк "Вл.Варненчик" бл.24, ап.60, молба вх.№ ОС-7-

94.С/9/13.02.2007 г. – лицето е разведено; съжителства с бившия си 

съпруг, който е баща на трите й малолетни деца; г-жа Иванова е 

безработна, с регистрация в Бюрото по труда; семейството живее в 

двустайно общинско жилище; месечният доход се формира от 

социалин помощи – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни 

жизнени и комунално-битови потребности; 

49. ПЕТКО ПЕНКОВ ВЛАДИМИРОВ – ЕГН **********, 

гр.Варна, жк "Дружба" бл.15, ап.4, молба вх.№ ОС-7-94.П/7/13.02.2007 

г. – лицето е вдовец; в тежко здравословно състояние; съжителства с 

пълнолетните си дъщеря и син; обитават две стаи от апартамент; 

доходите на г-н Владимиров се формират от пенсия; на 10.03.2007 г. е 

починала съпругата му; продължителното лечение и разходите по 

погребението са причина г-н Владимиров да изпадне в трайно 

финансово затруднение – отпуска 500 лв. за задоволяване на основни 

жизнени и комунално-битови потребности; 

50. ЗЮМБЮЛКА АЛДИНОВА ШЕКЕРДЖИЕВА – ЕГН 

**********, гр.Варна, ул."Калач" № 48, молба вх.№ РД-7-



94.З/14/05.03.2007 г. – лицето е вдовица; има определени 50% ТНР; 

съжителства с трите си пълнолетни дъщери; обитават три стаи при 

лоши комунално-битови условия; доходите на г-жа Шекерджиева се 

формират единствено от пенсия – отпуска 200 лв. за задоволяване на 

основни жизнени и комунално-битови потребности; 

51. МЛАДЕН ВЕСЕЛИНОВ ВАНГЕЛОВ – ЕГН **********, 

гр.Варна, ул."Владая" № 3А, молба вх. СДЖ-7-94.М/10/09.03.2007 г. – 

лицето е несемейно; студент 3 курс във ВВМУ "Никола Вапцаров"; 

бащата е починал преди 5 г. от онкологично заболяване; съжителства с 

майка си и брат си, който е също студент; доходът на семейството се 

формира единствено от трудовото възнаграждение на майката – 

отпуска 500 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-

битови потребности; 

52. ВАЛЕРИ ВЕЛИКОВ ВАСИЛЕВ – ЕГН **********, 

гр.Варна, ул."Солун" № 14, ет.2, ап.3, молба вх.№ ОС-7-

1500/5/24.04.2007 г. – лицето е с 80% ТНР (умствена изостаналост); 

настанено е в "защитено жилище за лица с умствени увреждания"; 

доходът се формира единствено от инвалидна пенсия, част от която е за 

покриване на такси – отпуска 500 лв. за задоволяване на основни 

жизнени и комунално-битови потребности; 

53. ГЕОРГИ ВЕСКОВ БЪРКАЧЕВ – ЕГН **********, гр.Варна, 

ул."Солун" № 14, ет.2, ап.3, молба вх.№ ОС-7-1500/5/24.04.2007 г. – 

лицето е с 80% ТНР (умствена изостаналост); настанено е в "защитено 

жилище за лица с умствени увреждания"; доходът се формира 

единствено от инвалидна пенсия, част от която е за покриване на такси 

– отпуска 500 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-

битови потребности; 

54. ИВО ГАЛЕВ ИВАНОВ – ЕГН **********, гр.Варна, 

ул."Солун" № 14, ет.2, ап.3, молба вх.№ ОС-7-1500/5/24.04.2007 г. – 

лицето е с 60% ТНР (умствена изостаналост); настанено е в "защитено 

жилище за лица с умствени увреждания"; доходът се формира 

единствено от инвалидна пенсия, част от която е за покриване на такси 

– отпуска 500 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-

битови потребности; 

55. МИЛЕН ЕМИЛОВ РАДЕВ – ЕГН **********, гр.Варна, 

ул."Солун" № 14, ет.2, ап.3, молба вх.№ ОС-7-1500/5/24.04.2007 г. – 

лицето е с 80% ТНР (умствена изостаналост); настанено е в "защитено 

жилище за лица с умствени увреждания"; доходът се формира 

единствено от инвалидна пенсия, част от която е за покриване на такси 

– отпуска 500 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-

битови потребности; 

56. СТОЯН ДОНЧЕВ АНГЕЛОВ – ЕГН **********, гр.Варна, 

ул."Солун" № 14, ет.2, ап.3, молба вх.№ ОС-7-1500/5/24.04.2007 г. – 



лицето е с 80% ТНР (умствена изостаналост); настанено е в "защитено 

жилище за лица с умствени увреждания"; доходът се формира 

единствено от инвалидна пенсия, част от която е за покриване на такси 

– отпуска 500 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-

битови потребности; 

57. ЦВЕТЕЛИН БЛАГОВЕСТОВ ЦЕНОВ – ЕГН **********, 

гр.Варна, ул."Солун" № 14, ет.2, ап.3, молба вх.№ ОС-7-

1500/5/24.04.2007 г. – лицето е с 80% ТНР (умствена изостаналост); 

настанено е в "защитено жилище за лица с умствени увреждания"; 

доходът се формира единствено от инвалидна пенсия, част от която е за 

покриване на такси – отпуска 500 лв. за задоволяване на основни 

жизнени и комунално-битови потребности; 

58. ГЕРГАНА ЕНЕВА ГОЧЕВА – ЕГН **********, гр.Варна, жк 

"Изгрев", бл.3, ет.3, ап.5, молба вх.№ ОС-7-94.Г/4/12.04.2007 г. – 

лицето е със 100% ТНР с чужда помощ; посещава Дневен център за 

възрастни с увреждания; нуждае се от средства за транспорт – отпуска 

300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 

потребности; 

59. ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ – ЕГН **********, гр.Варна, 

ул."Пеньо Пенев" № 2, молба вх.№ ОС-7-94.И/9/12.04.2007 г. – синът 

на г-н Иванов – Драгостин Иванов е с 99% ТНР с чужда помощ; 

посещава Дневен център за възрастни с увреждания; нуждае се от 

средства за транспорт – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни 

жизнени и комунално-битови потребности; 

60. ПЕТЪР СВЕТЛОЗАРОВ БАЛЕВ – ЕГН **********, 

гр.Варна, жк "Възраждане", бл.30, вх.2, ап.32, молба вх.№ ОС-7-

94.П/18/12.04.2007 г. – лицето е със 75% ТНР; посещава Дневен център 

за възрастни с увреждания; нуждае се от средства за транспорт – 

отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-

битови потребности; 

61. ДИМИТЪР ПЕТРОВ ПЕТРОВ – ЕГН **********, гр.Варна, 

жк "Младост" бл.140, вх.3, ет.8, ап.74, молба вх.№ ОС-7-

94.Д/13/12.04.2007 г. – лицето е със 75% ТНР; посещава Дневен център 

за възрастни с увреждания; нуждае се от средства за транспорт – 

отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-

битови потребности; 

62. ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ МАРИНСКИ – ЕГН **********, 

гр.Варна, ул."Младежка" бл.3, вх.Б, ет.5, ап.41, молба вх.№ ОС-7-

94.В/15/12.04.2007 г. – лицето е с определена над 71% ТНР; посещава 

Дневен център за хора с увреждания; нуждае се от средства за 

транспортни разходи – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни 

жизнени и комунално-битови потребности; 



63. МАРТИН КРЪСТЕВ ЕВСТАТИЕВ – ЕГН **********, 

гр.Варна, ул."Клокотница" бл.5, ет.7, ап.7, молба вх.№ ОС-7-

94.М/18/12.04.2007 г. – лицето е със 96,4% ТНР с чужда помощ; 

посещава Дневен център за възрастни с увреждания; нуждае се от 

средства за транспорт – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни 

жизнени и комунално-битови потребности; 

64. РУСКА ДЕНКОВА ТРЕНДАФИЛОВА – ЕГН **********, 

гр.Варна, ул. “Вяра” бл.4, вх.5, ап.7, молба вх.№ ОС-7-94.Р/8/12.04.2007 

г. – дъщерята на г-жа Трендафилова е над 90% ТНР с чужда помощ; 

посещава Дневен център за възрастни с увреждания; нуждае се от 

средства за транспорт – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни 

жизнени и комунално-битови потребности; 

65. СНЕЖАНА НЕДЕВА СТАНЕВА – ЕГН **********, 

гр.Варна, жк "Младост" бл.144, вх.4, ет.1, ап.2, молба вх.№ ОС-7-

94.С/20/12.04.2007 г. – лицето е със 80% ТНР; посещава Дневен център 

за възрастни с увреждания; нуждае се от средства за транспорт – 

отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-

битови потребности; 

66. ПЛАМЕН МАРИНОВ ПЕТКОВ – ЕГН **********, 

гр.Варна, жк "Възраждане" бл.16, вх.В, ет.2, ап.26, молба вх.№ ОС-7-

94.П/17/12.04.2007 г. – лицето е със 71-90% ТНР; посещава Дневен 

център за възрастни с увреждания; нуждае се от средства за транспорт 

– отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-

битови потребности; 

67. ПАВЕЛ КИРИЛОВ КИРЯКОВ – ЕГН **********, гр.Варна, 

жк "Младост", ул."Вяра" бл.6, вх.Б, ет.5, ап.14, молба вх.№ ОС-7-

94.П/16/12.04.2007 г. – лицето е със 100% ТНР; посещава Дневен 

център за възрастни с увреждания; нуждае се от средства за транспорт 

– отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-

битови потребности; 

68. ПЕТЪР АЛЕКСАНДРОВ СИМЕОНОВ - ЕГН **********, 

гр.Варна, жк "Чайка" бл.10, молба вх.№ ОС-7-94.П/15/12.04.2007 г. – 

лицето е с определена над 91% ТНР с чужда помощ; посещава Дневен 

център за хора с увреждания; нуждае се от средства за транспортни 

разходи – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и 

комунално-битови потребности; 

69. СИМЕОН ПЕТРОВ СИМЕОНОВ – ЕГН **********, 

гр.Варна, бул."Осми Приморски полк" 55, вх.Б, ет.3, молба вх.№ ОС-7-

94.С/15/12.04.2007 г. – лицето е със 75% ТНР; посещава Дневен център 

за възрастни с увреждания; нуждае се от средства за транспорт – 

отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-

битови потребности; 



70. МИТКО АТАНАСОВ КОСТОВ – ЕГН **********, гр.Варна, 

жк "Вл.Варненчик", ул."Светослав Минков" № 48, молба вх.№ РД-7-

94.М/71/16.02.2007 г. – лицето е несемейно, доходът се формира от 

минимална работна заплата; обитава стая от къща при много лоши 

хигиенно-битови условия; съжителства със семействата на братята и 

сестрите си, които са на месечно подпомагане и не са в състояние да 

окажат финансова подкрепа – отпуска 200 лв. за задоволяване на 

основни жизнени и комунално-битови потребности; 

71. НЕДЕЛЧО МАРИНОВ НЕДЕЛЧЕВ – ЕГН **********, 

с.Звездица, ул."Вега" № 17, молба вх.№ ОС-7-94.Н/10/21.01.2007 г. – 

лицето е пенсионер; има определени 60% ТНР; единственият му доход 

е от пенсия; не може да разчита на финансова подкрепа от страна на 

сина си, тъй като същият има две деца и е с ниски доходи – отпуска 200 

лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 

потребности; 

72. НЕЛИ ТОДОРОВА КИРОВА – ЕГН **********, гр.Варна, 

жк "Вл.Варненчик" бл.405, вх.21, ап.46, молба вх.№ РД-7-

94.Н/47/06.03.2007 г. – лицето е самотна майка с две непълнолетни 

деца, които са ученици; месечният доход се формира от социални 

помощи; г-жа Кирова има и една непълнолетна дъщеря, която е в 

неизвестност, а лицето се грижи за тригодишното си внуче; 

семейството обитава общинско жилище – отпуска 200 лв. за 

задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

73. СУЛТАНКА ГЕОРГИЕВА МАРКОВИЧ – ЕГН **********, 

с.Звездица, ул."Плутон" № 21, молба вх.№ ОС-7-94.С/10/21.02.2007 г. – 

лицето е пенсионер, а доходите се формират единствено от пенсия; 

обитава стара къща в лошо техническо състояние; съжителства със 

сина си, който е безработен; г-жа Маркович страда от захарен диабет – 

отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-

битови потребности; 

74. ЕЛЕНА НИКОЛОВА СТОЙЧЕВА – ЕГН **********, 

с.Звездица, ул."Андромеда" № 17, молба вх.№ ОС-7-94.Е/8/21.02.2007 

г. – лицето е на 91 г., вдовица; съжителства с внука си в стара къща в 

лошо техническо състояние, с външен санитарен възел; през 2006 г. й е 

направена операция на доброкачествено образувание на млечната 

жлеза; доходът на семейството се формира единствено от пенсия – 

отпуска 500 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-

битови потребности; 

75. ДИМИТЪР НЕДЯЛКОВ ГЕОРГИЕВ – ЕГН **********, 

гр.Варна, ул."Синчец" № 11, молба вх.№ ОС-7-94.Д/11/04.04.2007 г. – 

лицето живее на свободен наем, а съпругата му, която е пенсионер 

получава пенсия 54 лв.; при тях живее и сина им, който няма доходи, 

страда от депресия и не е здравно осигурен; г-н Георгиев работи в 



частна фирма със заплата 210 лв. - отпуска 600 лв. за задоволяване на 

основни жизнени и комунално-битови потребности; 

76. СТАНКА ГЕОРГИЕВА ЖЕЧЕВА – ЕГН **********, 

гр.Варна, жк."Вл. Варненчик", бл.218, вх.3, ап.83, молба вх.№ ОС-7-

94.С/18/28.03.2007 г. – лицето е вдовица, пенсионерака при инцидентно 

възникнало събитие е изпаднала във финансови задължения с които не 

може да се справи - отпуска 1 000 лв. за задоволяване на основни 

жизнени и комунално-битови потребности; 

77. ПЕТЪР ПЕТКОВ ГОСПОДИНОВ – ЕГН **********, 

гр.Варна, ул."Иван Страцимир", №13 – А, молба вх.№ ОС-7-

94.П/14/05.04.2007 г. – Почетен Гражданин на гр. Варна и Заслужил 

Треньор на Република България. Той и съпругата му са пенсионери. 

Лицето е с влошено здравословно състояние, по спешност е направена 

сърдечна катеризация в следствие на което се налага продължително 

лечение. Съпругата е болна от паркенсон и също се нуждае от грижи и 

лечение - отпуска 2 000 лв. за задоволяване на основни жизнени и 

комунално-битови потребности; 

78. СТОЙКА СТОЯНОВА ГАНЕВА – ЕГН **********, 

гр.Варна, кв."Победа" бл.10, ет. 2, ап. 7, молба вх.№ СДЖ-7-

94.С/13/24.04.2007 г. – лицето е вдовица, пенсионер с 90 % намалена 

трудоспособност, предстои и поредна операция и необходимост от 

домашен асистент и лечение, които не може де си позволи - отпуска 

600 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 

потребности; 

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ  

РЕШЕНИЕ № 4978-8(54)/16.05.2007 г.  

  

1. МАРИЙКА ПАНАЙОТОВА ТОДОРОВА – гр.Варна, 

ул."Ген. Колев" бл.87, вх.А, ап.22, молба вх.№ РД-7-94.М/29/22.01.2007 

г. – ОТКАЗ, постоянния адрес на лицето е гр.Шабла; на посочения 

адрес г-жа Тодорова има собствено жилище, което отдава под наем; 

2. ХЮСЕИН АДИЛ АЛИ – ЕГН **********, гр.Варна, 

ул."Браила" № 49, молба вх.№ РД-7-94.Х/9/12.02.2007 г. – ОТКАЗ, 

лицето упражнява почасова заетост в строителството; споделя, че той и 

съпругата му са болни, но не са представили документи от съответните 

специалисти, в резултат на което не може да се проследи статуса и 

доходите на семейството; 

3. ЛИЛЯНА СТЕФАНОВА ТОДОРОВА – ЕГН **********, 

с.Звездица, ул."Орион" № 3, молба вх.№ ОС-7-94.Л/1/21.02.2007 г. – 

ОТКАЗ, семейството има други доходи освен пенсиите, които не 

декларира; 

4. МАРГАРИТА МИНЧЕВА ПАШОВА – ЕГН **********, 

с.Звездица, ул."Еридан" № 19А, молба вх.№ ОС-7-94.М/8/21.02.2007 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 

ЛИ/ЛИ        _________________/Б. ГУЦАНОВ/



 

Препис-извлечение! 

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

 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

№ 54/16.05.2007 г. 

по точка девета от дневния ред 

 

  

ОТНОСНО: Изслушване на информация за работата на ВрК по 

проверка на подготовката на “Електроразпределение”-ЕАД – Варна за 

зимния сезон, създадена с решение на Общински съвет – Варна №№ 

4457-2-1, 4457-2-2, 4457-2-3, 4457-2-4(48)/22.11.2006 г. 

 

Докл.: Н. ДЖАГАРОВ – председател на ВрК по проверка на 

подготовката на “Електроразпределение”-ЕАД – Варна за зимния 

сезон, създадена с решение на Общински съвет – Варна №№ 4457-2-1, 

4457-2-2, 4457-2-3, 4457-2-4(48)/22.11.2006 г. 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 30 

 

Общински съвет – Варна прие следните 

 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

4979-9-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински 

съвет – Варна приема отчета на временната комисия създадена с 

решение № 4457-2-1/48/22.11.2006 г. за сведение, съгласно 

приложение. 

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

 

4979-9-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински 

съвет – Варна възлага на Председателя на Общински съвет – Варна да 

запознае ръководството на “ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ – 

ВАРНА”АД с отчета на временната комисия, включително с 

препоръките към ръководството на дружеството за подобряване на 

сигурността на електроснабдяването и обслужването на гражданите. 

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

 



4979-9-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 44, ал. 1, т. 7 от 

ЗМСМА, Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 

да осигури разработването на план за перспективното развитие на 

електроснабдяването на Варна, който да бъде включен в Общия 

устройствен план на Варна. 

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

 

4979-9-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 44, ал. 1, т. 7 от 

ЗМСМА, Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 

да осъществи контрол относно планирането, изграждането и ремонта 

на инфраструктурата на града с оглед на осигуряване на поддържането 

и строителството на електропреносната мрежа и разпределителните 

станции и трафопостове. 

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

  

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ        _________________/Б. ГУЦАНОВ/



 

Препис-извлечение! 

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

 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

№ 54/16.05.2007 г. 

по точка десета от дневния ред 

 

  

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Младежки дейности и спорт” относно: 

- приемане на декларация за деактуване на имот държавна 

собственост - комплекс “Детски свят”, находящ се в кв. “Аспарухово”, 

местност “Каваците”. 

 

Докл.: Т. МУТАФОВ – Председател ПК “Младежки дейности и 

спорт” 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 33 

 

Общински съвет – Варна прие следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

4980-10. На основание чл. 21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от 

ЗМСМА и чл. 15, ал. 2 от Закона за държавната собственост, Общински 

съвет – Варна решава да изпрати до Министър Председателя на 

Република България, до Народните представители от Трети Варненски 

многомандатен район и до Областния Управител на гр. Варна следната 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ ТРЕТИ ВАРНЕНСКИ 

МНОГОМАНДАТЕН РАЙОН, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ, 

Общинските съветници от всички партии и коалиции, представени 

в Общински съвет – Варна, се обръщат с тревога и безпокойство към 

Вас, с настояване да бъде предоставен безвъзмездно за управление в 

полза на Община Варна на основание чл. 15, ал. 2 от Закона за 



държавната собственост имот, представляващ масивна сграда със 

застроена площ 400 кв. м и полумасивен склад със застроена площ 23 

кв.м., находящ се в гр. Варна, кв. „Аспарухово”, местност „Каваците”. 

Фактическото състояние на „Детски свят” и „Аспарухов парк” в 

кв. „Аспарухово” и на гореописания имот е следното: 

1. С Акт № 153/17.06.1982 г. за държавна собственост на 

нeдвижим имот е описана масивна сграда за обществено хранене – 249 

кв.м, на основание чл. 101 от НДИ, която се намира в кв. „Аспарухово”, 

Аспарухов парк. 

2. Съгласно Заповед № 151/31.01.1983 г. на ОНС – Варна, се 

прехвърля безвъзмездно новопостроен обект : Научно-технически 

комплекс „Детски свят” – кв. „Аспарухово” на Районен комитет на 

ДКМС при РНС „Аспаруховски” – Варна. 

3. Със Заповед № 340/25.02.1993 г. на Кмета на Община Варна 

се актува като общинска собственост следния имот : земя – 60 хектара, 

находяща се в кв. „Аспарухово”, представляваща парк. 

На 02.03.1993 г. е съставен Акт № 1706 за общинска собственост 

за недвижим имот, представляващ земя с площ 60 хектара, 

представляваща парк в кв.”Аспарухово”. 

1. Със Заповед № 643/26.04.1995 г., на основание чл. 56 от 

Закона за собствеността, Решение № 754/22.03.1995 г. на Общински 

съвет – Варна и чл. 21, т.3 от ЗМСМА, комплекс „Детски свят” в кв. 

„Аспарухово” е предоставен за ползване на Общински детски комплекс 

– Варна. 

2. Със Заповед № 1779/20.08.1999 г. на Областния управител – 

Варна, се нарежда на основание чл. 68, ал. 1 от ЗДС, да се състави акт 

за държавна собственост на имота: Масивна сграда – бивш ресторант 

„Каваците”, със застроена площ 249 кв.м., построен върху държавна 

земя „Аспарухов парк”. 

От 1983 до 1999 г. имота се е ползвал изцяло за нуждите на децата 

в областта на науката, изкуството и спорта през свободното им време 

по различни форми. Месторазположението на обекта дава възможност 

за реализиране на много идеи с образователна цел и се надяваме да се 

вземе разумно решение за по-нататъшното използване на тази база. 

С актуването на гореописаната сграда, като държавна собственост, 

децата на гр. Варна са лишени от една ценна придобивка и се 

възпрепятства дейността на много варненски училища, детски градини 

и спортни организации, които се помещават в района на Аспарухов 

парк. Обществеността на град Варна е силно разтревожена от този 

факт. Още повече, че кмета на Община Варна и Общинския съвет по 

различно време са изразявали официално пред държавните органи и 

пред Министерския съвет желанието този обект да бъде предоставен 

безвъзмездно за управление в полза на Община Варна, с цел 



предоставянето му за стопанисване и ползване от варненските 

училища, спортни клубове и организации. 

С настоящата Декларация, настояваме Министерския съвет да 

предприеме бързи действия за отстраняване на очевидната 

несправедливост и да се даде възможност предоставения обект „Детски 

свят” гр. Варна, кв. „Аспарухово” да се използва от варненски 

училища, детски градини и спортни организации и в интерес на 

варненската общественост. 

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

 

4981-10. Във връзка с приетата с решение № 4980-

10(54)/16.05.2007 г. на Общински съвет – Варна декларация и на 

основание чл. 15, ал. 2 от Закона за държавната собственост и чл. 6, ал. 

2 от ППЗДС, Общински съвет – Варна предлага на Областния 

управител на Област Варна да направи мотивирано предложение пред 

Министерския съвет на Република България за предоставяне 

безвъзмездно за управление на Община Варна на имот държавна 

собственост представляващ масивна сграда със застроена площ 400 кв. 

м и полумасивен склад със застроена площ 23 кв.м., находящ се в гр. 

Варна, кв. „Аспарухово”, местност „Каваците”. 

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

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ        _________________/Б. ГУЦАНОВ/



 

Препис-извлечение! 

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

 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

№ 54/16.05.2007 г. 

по точка единадесета 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: 

- одобряване на ПЗР за зона специфична обществено-обслужваща 

в обхват: автомагистрала “Хемус”, ул. “Ат. Москов”, път ГП-4 (м. 

“Капелова градина”), р-н “Вл. Варненчик”; 

- възлагане функции на районните технически служби. 

 

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

строителство, устройство, организация и развитие на територията на 

общината и населените места” 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 36 

 

Общински съвет – Варна прие следните 

 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

4982-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, §11, ал. 2 от 

ДР на Закона за изменение и допълнение на закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи /ДВ, бр. 88 от 1998 г./ и по 

предложение на кмета на Община Варна с вх. № РД-7-

9302/34/20.04.2007 г., Общински съвет-Варна възлага на районните 

технически служби следните функции на общинската техническа 

служба по изпълнение на ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ: 

Изготвянето на оценките по реда на § 31, ал. 2 от ПЗР на 

Постановление № 234 на МС от 16.12.1999 г. за изменение и 

допълнение на Правилника за прилагане на Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи. 

Започнатите административни производства по исканията на 

правоимащите по § 4а, 4в и 4з от ПЗР на ЗСПЗЗ, подали молба за 



оценка по реда на § 31, ал. 1 от ПЗР на Постановление № 234 на МС от 

16.12.1999 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане 

на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи до 

влизане в сила на настоящето решение следва да се довършат по 

досегашния ред. 

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

 

4983-11. 1. На основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и във връзка с 

предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-7-

9300/12/18.04.2007г., Общински съвет-Варна одобрява на План за 

регулация и застрояване за зона СОО /Специфична обществено 

обслужваща/ в обхват: автомагистрала “Хемус”, ул. “Атанас Москов”, 

път ГП-4, м. “Капелова градина”/ район “Вл. Варненчик. 

Общинските терени, които са определени за озеленяване да имат 

открити площи за устройване на изложби. 

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

основание чл. 129, ал. 1, изречение второ от ЗУТ. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 28, против – 1, въздържали се – 7, отсъстват – 15/ 

  

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ        _________________/Б. ГУЦАНОВ/



 

Препис-извлечение! 

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

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

№ 54/16.05.2007 г. 

по точка дванадесета от дневния ред 

 

  

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Здравеопазване” относно: 

- неосвобождаване от отговорност на Мария Радославова 

Александрова в качеството й на управител на “Медико-техническа 

лаборатория 1-Варна” ЕООД за периода 01.01.2006г. до 31.12.2006 г.; 

- отпускане на еднократна финансова помощ. 

 

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

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 36 

 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

4984-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 

1, т. 5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ и чл. 5, чл. 6 и чл. 8 ал. 1, т. 6 от 

Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху 

частта на Община Варна от капитала на търговските дружества 

Общински съвет – Варна не освобождава от отговорност Мария 

Радославова Александрова – управител на “Медико-техническа 

лаборатория 1-Варна” ЕООД за периода 01.01.2006 г. до 31.12.2006 г. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 34, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 17/ 

 

4985-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 във връзка с чл.17, 

ал. 1, т. 4 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА и във връзка с решение на 

Общински съвет – Варна № 4774-2/52/16.03.2007 г. и на база здравен 

статус, Общински съвет – Варна отпуска финансови средства за 

лечение на лицата, посочени в приложение към настоящото решение 

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 36, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 15/ 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ  

РЕШЕНИЕ НА ОбС № 4985-12(54)/16.05.2007 г.  

 

1. Афизе Кадирова Огнянова, ЕГН: **********, гр.Варна ул. 

“Огоста” № 6, молба с вх.№ ОС-7-94.А/10/12.02.2007 г. - 300 лв. за 

закупуване на лекарствени средства, които не се или частично се 

реимбурсират от НЗОК. Същата е с диагноза: Карцином на маточната 

шийка. Метастази двустранно в лимфните въли. 

2. Димитър Ангелов Мандов, ЕГН: **********, гр.Варна, кв. 

“Аспарухово”, ж.к. “Дружба” бл. 2, вх. “В”, ет. 4, ап. 42 молба с вх.№ 

ОС-7-94.Д/21/10.05.2007 г. - 500 лв. за закупуване на лекарствени 

средства, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК. Същият 

е с диагноза: Малка фиксирана диафрагмална херния Задна каскада. 

Нефролитиа в ляво. Състояние след операция на сигма. Анус-претер 

Болест на Щрумпел 

3. Димитър Милков Иванов, ЕГН: **********, гр.Варна, ж.к.. 

“Вл Варненчик”, бл. 21, вх. 16 ет. 3, ап. 9 молба с вх.№ ОС-7-

94.Д/17/21.04.2007 г. - 500 лв. за закупуване на лекарствени средства, 

които не се или частично се реимбурсират от НЗОК. Същият е с 

диагноза: Периферен – зонов нехочкинов лимфон. 

4. Дарина Иванова Янова, ЕГН: ********** , гр.Варна, ж.к. “Вл 

Варненчик”, бл. 307, вх. 10 ет. 6, ап. 45 молба с вх.№ ОС-7-

94.Д/18/21.04.2007г. г. – 1 000 лв. за закупуване на лекарствени 

средства, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК. Същата е 

с диагноза: Са коли утери. Статус пост операционен мета вагине. 

Екстирпацио туморис вагин. 

5. Симеон Йорданов Христов, ЕГН: ********** , гр.Варна, ул. 

“Барутен погреб” №4б, Общежитие №3, ет. 5, стая 165 молба с вх. № 

ОС-7-94.С/25/09.05.2007г. – 300 лв. за закупуване на лекарствени 

средства, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК. Същтия 

е с диагноза: Латерална дисова херния на ниво Л4 –Л5 и парамеианна 

на нивоЛ5-С1 Нефролитиа. 

6. Анка Пантелеева Маринова, ЕГН:**********, гр.Варна, ж.к. 

“Вл Варненчик”, бл. 404, вх. 1, ет. 2, ап. 4 молба с вх.№ ОС-7-

94.А/2/10.01.2007 г. – 200 лв. за закупуване на лекарствени средства, 

които не се или частично се реимбурсират от НЗОК за синът й Васил 

Бранимиров Любомиров, ЕГН: **********. Същият е с диагноза: 

Отитис медиа катаралис акута билатералис. Бронхиолитис акута. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ        _________________/Б. ГУЦАНОВ/



 



Препис-извлечение! 

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

 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

№ 54/16.05.2007 г. 

по точка тринадесета от дневния ред 

 

  

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Финанси и бюджет” относно: 

- даване на съгласие за отпускане на целеви средства за честване 

на 50 години на к.к. “Златни пясъци”; 

- определяне на такси за участие на децата в ХІІІ Национален 

фолклорен конкурс “Диньо Маринов”; 

- финансови дейности по осигуряване на изложба “Съкровищата 

на средновековна България” и Експозиция “Екзотични животни” към 

Природонаучен музей; 

- промяна в “Наредба за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна”; 

- определяне на такса за ползване на общински мери и пасища на 

територията на Община Варна в размер на 12 лв./ха. 

 

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

бюджет” 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 37 

 

Общински съвет – Варна прие следните 

 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

4986-13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и по 

предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-7-

9302/39/10.05.2007 г., Общински съвет – Варна дава съгласие 

осигурените с писмо на МФ № 08-00-450/26.03.2007 г.целеви средства 

за честване на 50 години на к.к. “Златни пясъци” да бъдат разходвани 

по следните пера по План – сметка, както следва: 

Рекламна кампания в комплекса 

1. Билборд 4 бр. - 960.00 лв. 

2. Билборд – летище 1 бр. - 3 450.00 лв. 



3. Транспаранти – летище 2 бр. - 480.00 лв. 

4. Транспаранти други 15 бр. - 3 150.00 лв. 

5. Знамена 90 бр. - 6 300.00 лв. 

6. Плакати рекламни 10 000 бр. - 1 300.00 лв. 

7. Флайери 20 000 бр. - 800.00 лв. 

8. Рекламно списание дизайн, предпечат 

пълноцветен печат /128 стр./ 1 000 бр. - 28 000.00 лв. 

9. Ретроспективен филм с превод - 11 500.00 лв. 

10. Тиражиране на DVD 1 000 бр. - 3 260.00 лв. 

11. Табла – фотоси вкл.подбор, архив - 4 500.00 лв. 

12. Дизайн с програмиране на www.zlatnipiasaci.com - 6 500.00 лв. 

13.Сувенири – възпоменат. Монета /плакет/ 200 бр. - 1 700.00 лв. 

Празненства, вестник, входове комплекс  

14. Концерти, шоу, анимация, дух. оркестър и др. - 5 100.00 лв. 

15. Юбилеен вестник 10 000 бр. - 3 000.00 лв. 

16. Пленери - 20 000.00 лв. 

_____ _____ ______________ 

ОБЩО: - 100 000.00 лв. 

Средствата следва да се отчетат по приходен параграф § 31-11 

“Обща допълваща субсидия от Централен Бюджет за общини” и по 

съответните разходни параграфи на делегираната от държавата дейност 

“Други дейности по култура”, група “Култура”, функция “Почивно 

дело, култура, религиозни дейности”. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 36, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 15/ 

 

4987-13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 2 

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

О-7-9200/9/16.02.2007 г., Общински съвет – Варна приема цени, както 

следва: 

1. За участие на деца в Тринадесети национален детски фолклорен 

конкурс, както следва: 

- индивидуален изпълнител – 10,00 лв. 

- оркестри и състави – 5,00 лв. за всеки участник 

2. За нощувка на участниците в Средношколско общежитие “М. 

Колони” – 5,00 лв. на легло. 

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

 

4988-13. 1. На основание на чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 ЗМСМА и по 

предложение на Директора на РИМ-Варна с вх. № РД-7-

3600/5/08.05.2007г., Общински съвет – Варна дава съгласие: 

1. Да се предоставят 20 % от приходите от Националната изложба 

“Съкровищата на средновековна България”, осъществени за периода от 

http://www.zlatnipiasaci.com/


01.06-30.09.2007г. на Археологическия музей - Велики Преслав за 

предоставяне на Експозиция. 

2. За предоставяне на Експозиция “Екзотични животни” към 

Природонаучен музей да се предоставят 30 % от приходите от 

експозицията на “Зооспектрум” за поддръжка на предоставени 

експонати. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 37, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 14/ 

 

4989-13. І. На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т.7 

и т.23 от ЗМСМА, чл. 6, чл.9 от ЗМДТ, Общински съвет-Варна приема 

допълнения в “Наредба за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на Община 

Варна” (НОАМТЦУТОВ), като създава нов чл.72 А със следния 

текст : 

“Чл. 72 А. За издаване на удостоверения, когато това е 

предвидено в закон, и за заверка на документи, се заплаща такса. 

ІІ. На основание чл. 21, ал.1 т.23 от ЗМСМА, Общински съвет 

Варна изменя свое решение № 4521-3-1 /49 / от 20,22.12.2006г., в частта 

му след израза “като създава нов раздел, както следва”, като след 

изменението, решението придобива следния вид :  

“ На основание чл. 21, ал.1, т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 6, ал.1и чл.8 

и чл.9 от ЗМДТ, както и по предложение на Кмета на Община Варна с 

вх. № РД-6-9300/52/30.11.2006г., във връзка с приетите от Общински 

съвет -Варна такси с решение № 4124-16 (43) от 12.07.2006г. в 

Наредбата за обществения ред, Общински съвет Варна приема 

допълнения в “Наредбата за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на Община 

Варна” (НОАМТЦУТОВ), като създава нов раздел ІХ “Такса за 

притежаване на куче” към Глава ІІ, както следва : “ 

Раздел IХ. 

Такса за притежаване на куче  

74 Г. За притежаване на куче собственикът заплаща годишна такса 

в района и/или кметството към Община Варна, на чиято територия е 

постоянният му адрес/седалище. 

74 Д. В тримесечен срок от датата на придобиването на куче 

собственикът подава декларация в района и/или кметството към 

Община Варна по постоянния му адрес/седалище. 

74 Е. (1) Таксата се заплаща ежегодно до 31 март на съответната 

година или в едномесечен срок от датата на придобиване на кучето, 

когато то е придобито след 31 март. За кучета, придобити през 

текущата година, таксата се дължи в размер една дванадесета от 

годишния й размер за всеки месец до края на годината, включително за 



месеца на придобиването. Размерът на таксата е определен в 

Приложение 1 към настоящата Наредба. 

(2) Приходите от събраните такси по ал. 1 се използват за 

мероприятия, свързани с намаляване броя на безстопанствените кучета. 

74 Ж. Освобождават се от такса собствениците на: 

1. кучета на инвалиди; 

2. служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка; 

3. кучета, използвани за опитни цели; 

4. кучета, използвани от Българския червен кръст; 

5. кастрирани кучета; 

6. ловни кучета. 

ІІІ. На основание чл. 21, ал.2, чл. 21, ал.1, т.7 и т.23, във връзка с 

чл. 17, ал.1, т. 1 от ЗМСМА, чл. 6, чл.8 и чл.9 от ЗМДТ, Общински 

съвет - Варна създава нова Глава VІ “Ред за установяване на 

публични общински вземания” от Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на Община Варна (НОАМТЦУТОВ), както следва : 

ГЛАВА ШЕСТА 

РЕД ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ОБЩИНСКИ 

ВЗЕМАНИЯ 

Чл. 87 (1) Задълженията на физически и юридически лица за 

заплащане на такси се установяват с акт за установяване на публично 

общинско вземане, издаден от кмета на общината. 

(2) Не се образува производство по издаване на акт за 

установяване на публично общинско вземане, ако дължимата такса е 

заплатена в пълен размер предварително или едновременно с 

извършване на услугата.  

Чл. 88 (1) Производството по издаване на акт за установяване на 

публично общинско вземане започва с възлагане на финансова 

проверка по заповед на кмета на общината или кметовете на райони. 

(2) Финансовите проверки се извършват от длъжностни лица от 

общинската и районните администрации, упълномощени от кмета на 

общината.  

(3) Общинските органи по ал. 2 могат да извършват текущи и 

периодични проверки за констатирането на факти и обстоятелства, 

свързани със задълженията на проверяващите лица за плащане на 

публични общински вземания и без изрично писмено възлагане при 

наличие на данни за нарушение на настоящата наредба. 

(4) Актовете за установяване на публично общинско вземане могат 

да бъдат издавани и въз основа на извлечения на електронния регистър 

за дължимите общински вземания. 

Чл. 89. За започване на производство по издаване на Акт за 

установяване на публично общинско вземане се уведомяват 



заинтересованите граждани и организации, от оправомощените със 

заповед на кмета длъжностни лица. 

Чл. 90. За резултатите от извършените проверки се съставят 

констативни актове, придружени от доказателства, събирани по реда на 

АПК служебно от проверяващите органи или по инициатива на 

проверяваните лица.  

Чл. 91. (1) Въз основа на съставения констативен акт за резултатите от 

финансовата проверка и събраните доказателства към него, или 

доказателствата по чл. 83, ал. 4, както и направените възражения, 

кметът на община Варна издава акт за установяване на публично 

общинско вземане при спазване на разпоредбите на глава V от Раздел І 

от Административно процесуалния кодекс. 

(2) Актът за установяване на публично общинско вземане подлежи 

на обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс. 

(3) Публичните общински вземания се събират от публичните 

изпълнители при АДВ по реда на ДОПК, освен ако в закона е 

предвидено друго. 

ІV. На основание чл. 21, ал.1, т.7 и т.23 от ЗМСМА, чл. 6, чл.8 и 

чл.9 от ЗМДТ, Общински съвет Варна създава нови чл.72А и чл. 74Г 

към Приложение 1 към “Наредба за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на Община Варна” (НОАМТЦУТОВ), както следва: 

ІV. 1. Създава нов 72А, както следва : 

Чл. 72 А. За издаване на удостоверения, когато това е предвидено 

в закон, и за заверка на документи се заплаща такса, както следва : 

І . ДИРЕКЦИИ “ФИНАНСОВО-СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ” 

И “УПРАВЛЕНИЕ НА ЧАВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И 

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ” 

1. Изготвяне на Образец УП-3 (за работници и служители на 

ликвидирани предприятия) 

 обикновена услуга – 14 дни – 1,80 лв. 

 бърза услуга – 10 дни – 2,70 лв./стр. 

 експресна услуга – 5 ден – 3,80 лв./стр. 

2. Изготвяне на Образец УП-2 (за работници и служители на 

ликвидирани предприятия) 

 обикновена услуга – 14 дни – 1,80 лв. 

 бърза услуга – 10 дни – 2,70 лв. 

 експресна услуга – 5 ден – 3,80 лв. 

Забележка : Услуга 1 и 2 са безплатни за служители на Община 

Варна и районите 

ІІ. ДИРЕКЦИЯ “ИНФОРМАЦИОННО И 

ДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ” 

1. Издаване на служебни бележки на физически лица 



- обикновена услуга – до 7 дни – 0,86 лв. 

- бърза услуга – до 3 дни – 2,15 лв. 

- експресна услуга – до 1 ден – 5,40 лв. 

2. Даване на ЕГН на български гражданин 

- обикновена услуга – до 7 дни – 1 лв. 

- бърза услуга – до 3 дни – 2,15 лв. 

- експресна услуга – до 1 ден – 5,40 лв. 

3. Даване на ЕГН на чужд гражданин с разрешение за постоянно 

пребиваване в РБ 

- обикновена услуга – до 7 дни – 1 лв. 

- бърза услуга – до 3 дни – 5,40 лв. 

- експресна услуга – до 1 ден – 10,80 лв. 

4. Обработване на документи на чужди граждани за сключване на 

граждански брак на територията на Община Варна 

- обикновена услуга – до 30 дни – 10,80 лв. 

- бърза услуга – до 7 дни – 53,85 лв. 

- експресна услуга – до 3 ден – 107 лв. 

5. Издаване на удостоверение за граждански брак, когато 

събитието е настъпило на територията на друга държава 

- обикновена услуга – до 7 дни – 1,30 лв. 

- бърза услуга – до 3 дни – 2,20 лв. 

- експресна услуга – до 1 ден – 5,20 лв. 

ІІІ. ДИРЕКЦИЯ “МЕСТНИ ДАНЪЦИ” 

Цени на услуги и права, предоставяни от Община Варна на 

физически и ридически лица по чл.6, ал.2 от ЗМДТ 

1. Издаване на удостоверения за декларирани данни за страната 

 експресна услуга – веднага – 1 лв. 

2. Издаване на удостоверения за декларирани данни за чужбина 

 обикновена услуга – до 7 дни – 1 лв. 

 бърза услуга – до 24 часа – 5 лв. 

3. Издаване на копие от данъчна декларация 

 обикновена услуга – до 7 дни – 1 бр. – 2 лв. 

 бърза услуга – до 24 часа – 1 бр. – 4 лв. 

4. Издаване на удостоверения за платен данък върху превозните 

средства или издаване на дубликат от квитанция за платени местни 

данъци и такси 

 обикновена услуга – до 7 дни – 2 лв. 

 бърза услуга – до 24 часа – 4 лв. 

5. Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения 

по местни данъци и такса битови отпадъци 

 обикновена услуга – до 7 дни – 2 лв. 

 бърза услуга – до 24 часа – 5 лв. 

6. Заверка на молба за извършване на обстоятелствена проверка 



 експресна услуга – веднага – 2 лв. 

7. Издаване на други удостоверения и справки по искане на 

физически и юридически лица/предприятия/ 

 обикновена услуга – до 7 дни – 2 лв. 

 бърза услуга – до 24 часа – 5 лв. 

Издаване на удостоверения за данъчна оценка : 

1. За декларирани имоти по реда на чл.14 от ЗМДТ, с изключение 

на имоти с учредено право на ползване 

 експресна услуга – веднага – 2 лв. 

2. За учредяване на право на строеж и незавършено строителство 

2.1. За ФЛ 

 обикновена услуга – до 14 дни – 3 лв. 

 бърза услуга – до 3 работни дни – 50 лв. за 1 обект + 1 лв. за 

всеки следващ обект 

2.2. За предприятия 

 обикновена услуга – до 14 дни – 5 лв. 

 бърза услуга – до 3 работни дни – 50 лв. за 1 обект + 3 лв. за 

всеки следващ обект 

3. За всички останали случаи 

 обикновена услуга – до 14 дни – 3 лв. 

 бърза услуга – до 3 работни дни – 20 лв. 

Забележка: От заплащане на горепосочените услуги се 

освобождават: Община Варна, Областна администрация – гр. Варна, 

Агенция за държавни вземания, органи на съдебната власт, Национална 

агенция по приходите и други държавни и общински органи, ползващи 

услугите за служебни цели. 

ІV. 2. Създава нов 74Г, както следва : 

Такса за притежаване на куче 

Чл.74Г. (1) За притежаване на куче собственикът заплаща в касата 

на съответния район към Община Варна – район “Одесос”, район 

“Приморски”, район “Младост”, район “Вл.Варненчик” и район 

“Аспарухово”: 

1. Еднократна такса за издаване на удостоверение в размер на 5.00 

лв.; 

2. Годишна такса за притежаване на куче в размер на 20.00 лв. до 

31.03. на съответната година или в едномесечен срок от дата на 

придобиване на кучето, когато то е придобито след 31.03. 

(2) За притежаване на куче собственикът заплаща в касата на 

съответното кметство към Община Варна – кметство “Тополи”, 

кметство “Каменар”, кметство “Казашко”, кметство “Константиново” и 

кметство “Звездица” : 

1. Еднократна такса за издаване на удостоверение в размер на 5.00 

лв.; 



2. Годишна такса за притежаване на куче в размер на 10.00 лв. до 

31.03. на съответната година или в едномесечен срок от дата на 

придобиване на кучето, когато то е придобито след 31.03. 

V.1. На основание чл. 21, ал.1, т.23 ЗМСМА и във връзка с 

настъпилите промени в Приложение 1 от НОАМТЦУТОВ, Общински 

съвет Варна изменя Приложение 2 към същата, както следва: 

- т.І, т.1 и т.2 – се отменят; 

- т.ІІІ, т.8,т.9,т.10,т.12 и т.17 – се отменят; 

- т.V, от т.22 до т.29 вкл. – се отменят. 

V.2. Общински съвет Варна приема нова преномерация в 

Приложение 2 към НОАМТЦУТОВ, след направените корекции по 

т.V.1.  

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 37, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 14/ 

 

4990-13. На основание чл. 6, ал. 1, б. “к” от ЗМДТ, чл. 25, ал. 1 от 

ЗСПЗЗ /Д.В. бр. 13 от 2007 г./ и по предложение на Кмета на Община 

Варна с вх. № ОС-7-9302/98/14.05.2007 г., Общински съвет – Варна 

определя такса за ползване на общински мери и пасища на територията 

на Община Варна в размер на 12 лв./ха годишно. Приходите от 

събраната такса да се използват за поддръжката им. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 37, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 14/  

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ        _________________/Б. ГУЦАНОВ/ 



 

Препис-извлечение! 

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

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

№ 54/16.05.2007 г. 

по точка четиринадесета от дневния ред 

  

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Туризъм и търговия” относно: 

- изменения в “Наредба за разполагане на преместваеми обекти за 

търговия – маси, павилиони, кабини и др.съгласно чл. 56 от ЗУТ. 

Докл.: Св. ЗЛАТЕВ – Председател ПК “Туризъм и търговия” 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 35 

 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

4991-14. На основание чл. 36 от “Правилник за организацията и 

дейността на Общинския съвет –Варна, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация”, Общински съвет – 

Варна оттегля от разглеждане проекто-решението от ПК “Туризъм и 

търговия” от заседание на комисията, проведено на 15.05.2007 г., 

касаещо промяна в чл.2 и чл.4 от “Наредба за разполагане на 

преместваеми обекти за търговия – маси, павилиони, кабини и др. 

съгласно чл.56 от ЗУТ”. 

/за – 30, против – 3, въздържали се – 2/ 

 

4992-14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна реши: възлага на ПК “Търговия и туризъм” да 

изготви и предложи на ОбС – Варна предложение за изменение в 

“Наредба за разполагане на преместваеми обекти за търговия – маси, 

павилиони, кабини и др. съгласно чл.56 от ЗУТ”, с което да се 

прекрати, ограничи и регулира поставянето на преместваеми търговски 

обекти в гр. Варна и курортните комплекси, в срок от 30 дни. 

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

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ        _________________ /Б. ГУЦАНОВ/ 


