
Препис-извлечение! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВАРИЛ 

ПРОТОКОЛ 

№8 
от заседание проведено на 28.0 l.2004 г. 

по точка първа от дневния ред 

ОТНОСНО: Питания и отговори на питания. 

Янко СТАНЕВ - СДС 

Дами и господа, г-н Кмете, 

Става въпрос за това, че за детската градина има поръчана втора 

оценка. Първата не е минала пред ОбС. Въпроса ми е какво е наложило 

поръчката на втuра. оценка, след като знаем че всяка една оценка шест 

месеца е срока, в който тя е валидна; второ, тя е интелектуален труд и 

трето, дори жалбата срещу определена процедура не налага да 

изискваме тази процедура да бъде повторена. 

Това е моя въпрос всъщност, защото ако ни предложите за 

одобрение първата оценка /предполагам, че тя ще се одобри, ако е 

достатъчно ефективна/. Това беше всъщност смисъла на въпроса, който 

зададох и предния път. 

Очаквам отговора Ви, г-н Кмете. 

)КК/ЛИ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБIЦИНСКИ СЪВЕТ 
.. . / ВАРИА 

---- '._-·\, ,,.\':~~~:)~, /С--\_ ,/{Кр. СИМОВ/ 
-._ •', 

у 



Препис-извлечение! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВАРНА 

ПРОТОКОЛ 

№8 
от заседание проведено на 28.01.2004 г. 

по точка втора от дневния ред 

ОТНОСНО: Избор на делегати в Общото събрание на Асоциация 

на Българските Черноморски Общини /АБЧО/. 

Докл.: Кр. СИМОВ -Председател ОбС 

Общ брой присъстващи общuнс1<и съвеrт-nщи - 40 

Общински съвет- Варна прие следните 

РЕШЕНИЯ: 

117-2. На основание чл. 21, т. 15 от ЗМСМА, Общински съвет -
Варна избира r-н Кирил Петров Йорданов - Кмет на Община Варна за 
представител - делегат в Общото събрание на Асоциацията на 

Българските Черноморски Общини. 

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

118-2. На основание чл. 21, т. 15 от ЗМСМА, Общински съвет -
Варна избира г-н Красимир Милчев Симов - Председател на 

Общинския съвет за заместник-делегат в Общото събрание на 
Асоциацията на Българските Черноморски Общини. 

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

ПРЕД<;:ЕДАТЕЛ ОБlЦИНСКИ СЪВЕТ 

ЖК/ЛИ 
. А ВА~НА 
·~ ··· \ ,С·1.</Кр. СИМОВ/ 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ПРОТОКОЛ 

№8 

Препис-извлечение! 

ВАРНА 

от заседание проведено на 28.0 l .2004 г. 
по точка трета от дневния ред 

ОТНОСНО: Отчет на адвоката-довереник на Общински съвет -
Варна за правното обслужване на Общинския съвет за периода 01.06.03 
- 31.12.03 г.; разглеждане на проект за изменение на решения на 

Общинския съвет №№ 66-6-1 и 66-6-2(7)/17 .12.2003 г. 
Докл.: адв. Живко КАЛЕВ 

Кр. СИМОВ - Председател ОбС 

Общ брой присъстващи общински съветтщи -- 37 

Общински съвет - Варна прие следните 

РЕШЕНИЯ: 

119-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
Общински съвет- Варна изменя свое решение № 66-6-1(7)/17.12.2003 
г., както следва: 

ЦНа основание чл. 87, ал. 3 от "Правилник за организация и 
дейността на Общински съвет - Варна, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация", Общински съвет -
Варна привлича като експерт-юрист на граждански договор към 

Общинския съвет - Варна адвокат Живко Петков Калев от Варненската 

адвокатска колегия, който да подпомага дейността на комисиите и 

Общинския съвет - Варна, като определя размера на възнаграждението 

му за тази дейност на пет минимални работни заплати месечно, 

считано от 01.01.2004 r." 

/за - 29, против - О, въздържали се - 3/ 

б 



120-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
Общински съвет - Варна изменя свое решение № 66-6-2(7)/17.12.2003 
г ., както следва: 

"Общински съвет - Варна упълномощава Председателя на 

Общинския съвет да сюпочи граждански договор с адв. )Кивко Петков 

Калев за подпомагане дейността на комисиите и на Общинския съвет -
Варна, за срок до 3 1 . 12.2004 г." 

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

ЖК/ЛИ 

ПРЕД(,:ЩДА ТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
/ { ВАРН')А 

,-. -·· -- .. i· Л т) 
. )"/'·А.Л., .. iг.:р. СИМОВ/ 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ПРОТОКОЛ 

№8 

Препис-извлечение 1 

ВАРНА 

от заседание проведено на 28.01.2004 г. 
по точка четвърта от дневния ред 

ОТНОСНО: Разглеждане на проекти за решения от ВрК 

'"Структури и общинска администрация" относно: увеличаване 

числеността във филиал Детски ясли"; завишаване числеността на 

"Общински център по детско и училищно здравеопазване"; създаване 

на сектор "Дневен център за социална рехабилитация и интеграция за 

зрително затруднени хора" в дирекция "Здравно и социално развитие"; 

трансформация в щата на "Домашен социален патронаж"; разкриване 

на отдел "Контрол по бюджетни приходи" към дирекция "Финанси и 

бюджет" и сектор '"Приходи" към Дирекция "Финансово-стопански 

дейности"; разкриване към районните администрации на длъжности за 

контрол по бюджетни приходи; разкриване на щатни бройки към отдел 
"'Превантивно-информационен център по проблемите н~ наркотичните 

вещества"; одобряване на структура и численост на районните 

администрации. 

Докл.: Кр. МАРИНОВ - Председател ВрК "СОА" 

Общ брой присъстващи общит-1ски съвептици - 38 
Общински съвет - Варна прие следните 

РЕШЕНИЯ: 

121-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, Общински 
съвет - Варна увеличава числеността на персонала във Филиал '"Детски 

ясли" с 12 длъжности, в т.ч. 6 медицински сестри и 6 детегледачки:. 
/за - 30, против - О, въздържали се - 2/ 

122-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, Общински 
съвет - Варна завишава числеността на персонала на Общински център 

по детско и училищно здравеопазване с една длъжност среден 

медицински персонал и девет длъжности висш медицински персонал, 

считано от О l .02.04 г. 
/за - 37, против - О, въздържали се - О/ 



123-4. На основание чл. 2 J, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, Общински 
съвет - Варна дава съгласие за създаване към отдел "Социални 
дейности и жилищно настаняване" в Дирекция "Здравно и социално 
развитие" на сектор "Дневен център за социална рехабилитация и 
интеграция на зрително затруднени хора" с 3/три/ щатни бройки: 

Началник сектор; 

- Главен експерт "Рехабилитация"; 

- Старши експерт "Социална дейност". 
/за - 38, против - О, въздържали се - О/ 

124-4. На основание чл. 21, ал.1, т. 2 от ЗМСМА, Общински 
съвет-Варна одобрява трансформацията в щата на Домашен социален 
патронаж - гр.Варна на длъжността Изпълнител "Шофьор-снабдител" 
в Изпълнител "Шофьор". 

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

125-4. На основание чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА, във връзка с 
чл.17, ал.1, т.1 от ЗМСМА, чл.20 от Закона за общинските бюджети, 
Общински съвет - Варна дава съгласие за разкриване на: 

1/ Отдел "Контрол по бюджетните приходи" към Дирекция 
"Финанси и бюджет" при Община Варна, с численост 4-ма служители, 
в т. ч. Началник отдел "Контрол по бюджетните приходи" и трима 
главни инспектори "Контрол по бюджетните приходи"; 

2/ Сектор "Приходи" към Дирекция "Финансово-стопански 
дейности" с численост двама служители на длъжност Младши 
счетоводител "Оператор по бюджетните приходи"; 

3/ Към районните администрации на Община Варна да бъдат 
разкрити длъжности инспектори '~Контрол по бюджетните приходи" и 

Младши счетоводител "Оператор по бюджетните приходи" както 
следва: 

Район "Одесос" - 3 бройки, в т.ч. един младши счетоводител 
"Оператор по бюджетните приходи", един главен инспектор "Контрол 
по бюджетните приходи", един старши инспектор "Контрол по 
бюджетните приходи"; 



Район "Приморски" - 3 бройки, в т.ч. един младши счетоводител 
''Оператор по бюджетните приходи", един главен инспектор "Контрол 

по бюджетните приходи", един старши инспектор "Контрол по 

бюджетните приходи"; 

Район "Младост" - З бройки, в т.ч. един младши счетоводител 

"Оператор по бюджетните приходи", един главен инспектор "Контрол 

по бюджетните приходи'', един старши инспектор "Контрол по 

бюджетните приходи"; 

Район "Владиславово"- 3 бройки, в т.ч. един младши счетоводител 
''Оператор по бюджетните приходи", един главен инспектор '~Контрол 

по бюджетните приходи", един старши инспектор "Контрол по 

бюджетните приходи'\ 

Район "Аспарухово" - 3 бройки, в т.ч. един младши счетоводител 
"Оператор по бюджетните приходи", един главен инспектор "Контрол 

по бюджетните приходи", един старши инспектор "Контрол по 

бюджетните приходи"; 

За кметствата "Каменар", "Тополи", "Казашко", "Константиново" 

и "Звездица" събирането и контрола върху събираемостта на 

приходите, включително и туристическата такса да се извършва от 

специалисти в администрацията им от съществуващия щат, уточнени 

със Заповед на кмета или наместника на кметството'~. 

/за- 32, против - О, въздържали се - 2/ 

126-4. На основание чл. 21, ал.1, т. 2 от ЗМСМА, Обшински 
съвет -Варна одобрява разкриването на две щатни бройки към отдел 

"Превантивно-информационен център по проблемите на наркотичните 

вещества", Дирекция "Здравно и социално развитие", както следва: 

- Старши експерт "Информационно обезпечаване и мониторинг"; 
- Старши експерт "Превантивни програми". 
/за - 38, против - О, въздържали се - О/ 

127-4-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, Общински 
съвет - Варна одобрява структура на районните администрации, 

съобразена със структурата на Община Варна, съгласно приложение. 

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



127-4-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, Общинсю, 
съвет - Варна одобрява структура и численост на районните 

администрации при Община Варна, както следва: 

1. Район "Одесос" - численост 74 бр., 
в т.ч. 7 нови щатни бройки, както следва: 
- Гл.инспектор "Контрол по бюджетните приходи" - 1 бр. 
- Ст.инспектор "Контрол по бюджетните приходи" - 1 бр. 
- Мл.счетоводител "Оператор по бюджетните приходи" - 1 бр. 
- Главен експерт "Секретар на МКБППМ!-Г' - 1 бр. 
- Младши юрисконсулт - 1 бр. 
- Н-к отдел "Адм.обслужване Прогрес" - 1 бр. 
- Младши експерт 'Теодезист" - 1 бр. 

2. Район "Приморски" - численост 97 бр., 
в т.ч. 6 нови щатни бройки, както следва: 
- Гл.инспектор "Контрол по бюджетните приходи" - 1 бр. 
- Ст.инспектор "Контрол по бюджетните приходи" - 1 бр. 
- Мл.счетоводител "Оператор по бюджетните приходи" - 1 бр. 
- Главен експерт "Секретар на МКБППМН" - 1 бр. 
- Н-к отдел "Устройство на територията" - 1 бр. 
- Старши експерт "Поземлена реформа" - 1 бр. 

3. Район "Младост" - численост 65 бр., 
в т.ч. 6 нови щатни бройки, както следва: 
Гл.инспектор "Контрол по бюджетните приходи" - 1 бр. 
- Ст.инспектор "Контрол по бюджетните приходи" - 1 бр. 
- Мл.счетоводител "Оператор по бюджетните приходи" - 1 бр. 
- Главен експерт "Секретар на МКБПТТМН и 
контрол по обществения ред" - 1 бр. 
- Младши юрисконсулт- l бр. 
- Главен експерт "Човешки ресурси" - 1 бр. 

4. Район "Вл.Варненчик" - численост 65 бр., 
в т.ч. 5 нови щатни бройки, както следва: 
- Гп.инспектор "Контрол по бюджетните приходи" - 1 бр. 
- Ст.инспектор "Контрол по бюджетните приходи" - 1 бр. 
- Мл.счетоводител "Оператор по бюджетните приходи" - 1 бр. 
- Главен експерт "Секретар на МКБППМН" - 1 бр. 
- Н-к отдел "Устройство на територията" - 1 бр. 

I' //1 



5. Район "Аспарухово" - численост 62 бр., 
в т.ч. 6 нови щатни бройки, както следва: 
- Гл.инспектор "Контрол по бюджетните приходи" - 1 бр. 
- Ст.инспектор "Контрол по бюджетните приходи" - 1 бр. 
- Мл.счетоводител "Оператор по бюджетните приходи" - 1 бр. 
- Главен експерт "Секретар на МКБППМН" - 1 бр. 
- Н-к отдел "Адм.обслужване Галата" - 1 бр. 
- Младши юрисконсулт - 1 бр. 

/за ·- З 1, против - О, въздържали се - 6/ 

•·. 

ЖК/ЛИ 

· >r1Р~;:дсiдлтЕл оБщински съвЕт 
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№ 

Препис-извлечение! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВАРНА 

ПРОТОКОЛ 

№8 
от заседание проведено на 28.01.2004 г. 

по точка пета от дневния ред 

ОТНОСНО: Разглеждане на проекти за решения от ПК 
"Собственост и стопанство" относно: включване на жилища във фонд 
"Резервен", фонд "Настаняване наематели" и фонд "Ведомствен"; 

прехвърляне на жилища от фонд във фонд; корекция на решение No 
2278-4/41/17. 12.02 г.; ликвидиране на съсобственост в УПИ IJ, кв.38, 23 
м.р.; прехвърляне на жилища от фонд "Резервен" във фонд "Настаняване 

наематели"; включване на жилища във фонд "Настаняване наематели"; 
отчуждаване на част от имот пл. No 1308, кв. 37, 25 п.р.; отдаване под 

наем на част от имот на бул. ''"Владислав", бл. 48. 
Докл.: Пл. НАЧКОВ - Председател ПК 
.. Собственост и стопанство" 

Общ брой присъстващи общш-1с1ш съветтщи - 41 

Общински съвет - Варна прие следните 

РЕШЕНИЯ: 

128-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с 
чл. 42, ал. 2 от ЗОС, Общински съвет - Варна дава съгласие 

долуизброените жилища да бъда включени в следните фондове: 

улица /ж.к. 

Фонд "Резервен" 

бл. вх. ет. ап. площ 

ICB.M. 

1. ул "Кал.Райчо" № I24 1 5 
115 1 I 

8 
11 

47 43,68 

АОС 

2839/2003 г. 
2820/2003 г. 2. ж.к. Младост 

3. кв.Аспарухово 
ул."Нар. будители" № 49 

4. ул "Петър Райчев" 4 3 
9 
1 

54 43,38 

142 43,50 
3 64,30 

2851/2003 г. 
2904/2003 Г. 



фонд "Настаняване наематели" 

No улица /ж.к. бл. вх. ет. ап. площ АОС 

кв.м. 

1. кв.Аспарухово 
ул. "Мур" № 14 2 2 63,] 5 2850/2003 г. 

2. ж.к. Вл.Варненчик 32 2 3 54 41,54 2843/2003 Г. 
3. ж.к. Вл.Варненчик 16 А 2 6 63,22 2609/2003 г. 
4. ж.к. Вл. Варненчик 16 8 3 112 61,98 2845/2003 Г. 
5. ж.к. Вл.Варненчик 53 1 5 1 3 100,98 2848/2003 г. 
6. ж.к. Младост 104 5 5 13 64,50 2796/2003 Г. 
7. ул. "Даме Груев" № 13 15 22,70 2592/2003 г. 
8. ул. "Петра" 4 2 32 l 04,66 2836/2003 Г. 
9. ул. "Дубровник" 5 в 5 44 72,38 2837 /2003 г. 
1 О.ул. "Н.Козлев" 20 А 7 28 76,39 2841/2003 г. 
11.ул. "Ружа" 8 1 10 47 46,92 2842/2003 г. 
12.ул. "Д-р Басанович" 10 14 83 63,23 2835/2003 Г. 

фонл "Ве,цомствен" 

№ улица /ж.1<. бл. вх. ет. ап. площ АОС 

к:в.м. 

1. ул. "Битоля" № 6 4 9 66,25 2823/2003 Г. 

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

129-5. На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМЗСМА и чл. 42, ал. 2 
от ЗОС, Общински съвет - Варна прехвърля жилища от фонд 
"Продажби" във фонд "Настаняване наематели", както следва: 

№ жк бл. вх. ет. ап. АОС 
1. Младост ]31 7 7 143 J 971/2000 г. 
2. Вл.Варненчик 28 1 6 22 751/1998 Г. 
3. Вл.Варненчик 224 2 7 55 355/1997 г. 
4. Дружба 12 А 3 8а 1823/2000 Г. 
5. Дружба 12 А 3 7 1680/2000 Г. 

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

J!i 
J ! 



130-5. На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМЗСМА и чл. 42, ал. 2 
от ЗОС, Общински съвет - Варна прехвърля жилища от фонд 
"Настаняване наематели'' във фонд "Продажби", както следва: 

№ жк бл. вх. ет. ап. 
!. Младост 131 5 2 104 
2. Младост 106 1 1 2 
З.Младост 116 10 7 131 
4. Младост 131 8 3 156 
5. Младост 106 9 3 13 
6. Младост 131 4 5 89 
7. Младост 122 9 2 177 
8. Възраждане 6 1 1 3 8 
9. Възраждане 11 1 1 2 
1 О. Възраждане 72 Д 1 82 
]!.Възраждане 39 1 4 10 
12. Възраждане 4 1 5 13 
13. Възраждане 79 Г 1 25 
14. Възраждане 44 1 1 4 
15. ул. "Люлебургаз" 1 Д 2 95 

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

АОС 

2494/2003 г. 
2709/2003 r. 

234/1997 r. 
2503/2002 r. 

911/1998 г. 
2484/2003 r. 
2710/2003 Г. 
]494/2000 Г. 
2733/2003 r. 
14]5/1999 Г. 
1318/1999 г. 
[304/1999 Г. 
888/1998 г. 

1375/1999 г 
1981/2001 г. 

131-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински 
съвет - Варна коригира свое решение № 2278-4/41/17.12.2002 г., като 

вместо текста: 

" ... имот-частна общинска собственост по АОС № 2020/05.02.01 
г., находящ се в ж.к. Младост, бл. 153, ет.7, ап.57 гр.Варна, 

представляващ апартамент със застроена площ 43,21 кв.м., 1,3049% 
ид.ч. от общите части на сградата и правото на строеж, състоящ се от 

стая, кухня, баня тоалет, входно антре и балкон с прилежащо избено 

помещение със светла площ 2 кв.м . ... " 
се запише следния текст: 

" ... имот - частна общинска собственост, АОС № 2819/01.09.2003 
г., находящ се в гр.Варна, жк "Младост", бл. 134, вх. 1, ет. 6, ап. 16, 
представляващ апартамент състоящ се от две стаи, кухня, баня, тоалет, 

коридор и два балкона със застроена площ от 62,17 кв.м.; изба № 9 с 
площ 2,44 кв.м. и 0,8165% ид.части от общите части на сградата и от 
правото на строеж . .. " 

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



132-5. На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 42, ал. 2 от 
ЗОС, Общински съвет - Варна дава съгласие следните жилища: 

Апартамент 80, находящ се в ж.к. "Вл.Варненчик", бл. 22, вх. 9, ет.1, 
аю-уван като частна общинска собственост с ЛОС № 2738/25.08.03 г. и 
Апартамент 58, находящ се в ж.к. "Вл.Варненчик", чл. 24, вх. 1, ет. 12, 
актуван като частна общинска собственост с ЛОС № 2736/15.08.03 г. да 
бъдат включени във фонд '"Настаняване наематели" и предадени на р-н 

Вл .Варненчик за настаняване на крайно нуждаещи се граждани. 

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

133-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 36 от ЗОС 
и чл. 108 от НРПУРОИ, Общински съвет - Варна дава съгласие за 

ликвидиране на съсобственост чрез продажба на 96,00/деветдесет и 
шест/ кв.м. ид.части от УПИ IJ-1318,общ.обсл./две/ - целия с площ 265 
/двеста шестдесет и пет/ кв.м. в кв. 38/тридесет и осем/ по плана на 
23/двадесет и трети/ п.р. на гр.Варна, представляващи общинска 
собственост с ЛОС 2768/2003 г., на съсобствениците Младенка 
Парашкевова Николова и Юлияна Иванова Николова. 

Пазарната цена на описания недвижим имот да бъде определена 

от лицензиран експерт оценител, като разходите са за сметка на 

молителите. 

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

134-5. На основание чл. 21, ал.1 , т. 8 от ЗМСМА и чл. 42, ал. 2 
от ЗОС, Общински съвет - Варна дава съгласие да се прехвърли от 

фонд "Резервен'' във фонд "Настаняване наематели'' към р-н Младост 
жилище с административен адрес: гр.Варна, ж.к. "Възраждане" бл. 16, 
вх. 5, ет. 1, ап. 93. 

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

135-5. На основание чл. 21, ал.1 , т. 8 от ЗМСМА и чл. 42, ал. 2 
от ЗОС, Общински съвет - Варна дава съгласие да се прехвърли от 

фонд '"Резервен" във фонд "Настаняване наематели" към р-н 

Вл.Варненчик жилище с административен адрес: гр.Варна, ж.к. 

"Вл.Варненчик", бл. 307, вх. 2, ет. 4, ап. 33. 
/за - 32, против - О, въздържали се - О/ 



136-5. На основание чл. 21, ал. !, т. 8 от ЗМСМА и чл. 42, ал. 2 
от ЗОС, във връзка с чл. 58, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет -
Варна дава съгласие долуизброените жилища да бъда вЮiючени във 

фонд "Настаняване наематели": 

1 . ж.к. "Младост" бл. 107, вх. 8, ет.3, ап. l 1, АОС 2805/03 г. 
2. ул."Подвис" бл. 32, вх. А, ет. 2, ап. 30, АОС 2803/03 г. 
3. ул."П.Райчев" бл. 4, вх. )К, ет. 7, ал. 163, АОС 2699/03 г. 
4. ул. "Батак" бл.4, вх. А, ет. 4, ап. 27, АОС 2773/03 г. 
5. ул. "Овча поле" № 24, ап. Б, находящ се в партерния етаж на 

жилищна сграда с АОС 2387 /02 г. 
6. ул. "Воден" № 27, трети тавански етаж със застроена площ 112 кв.м., 
таванска стая с площ 12,70 кв.м., избено помещение с площ 15,10 кв.м., 
АОС 2625/03 г. 
7. ул. Габрово № 34-д, представляващ втори етаж от масивна жилищна 
сграда със застроена площ 54 кв.м., изба с площ 14,60 кв.м., складово 
помещение 7 кв.м. 

/за - 33, против - О, въздържали се - 1/ 

137-5. Общински съвет- Варна на основание чл 21, ал. !, т.8 от 
ЗМСМА и чл. 23 от ЗОС във връзка с чл. 205 и 206 от ЗУТ, дава 
съгласие за откриване на процедура по отчуждаване на част от 

недвижим имот пл. № 1308, кв. 37 по плана на 25 п.р. на гр.Варна, за 
предвиденото по ЗРП мероприятие: "Улица между кв. 37 и 37-А в 25 
подрайон". 

Възлага на Кмета на Община Варна на основание чл. 26 от ЗОС 
да проведе преговори със собствениците за покупко-продажба на имота 

и за резултата да уведоми Общински съвет - Варна. 

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

138-5. На основание чл. 21, ал. !, т. 8 от ЗМСМА и чл. 14, ал. 2 
от ЗОС, Общински съвет -Варна дава съгласие Кмета на Община Варна 

да СЮIЮЧИ договор за отдаване под наем на част от имот-частна 

общинска собственост, находящ се в гр.Варна, бул. "Владислав", бл. 

48, представляващ помещение в предблоково пространство на 15-
етажен жилищен блок, актуван с АОС № 2004/J 1.0101 г., състоящ се от 

две помещения с обща застроена площ 17 ,88 кв.м. с наемател 

Фондация "Достойна старост" за срок от три години. 

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

/';~ 
;f / 



139-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински 
съвет - Варна отменя свое решение № 133-5/28.01.04 г. поради 

неспазени изискванията на чл. 103, ал. 2 и чл. 104, ал. !, т. 2 от 
"Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество". 

/за - 38, против - О, въздържали се - 3/ 

ЖК/ЛИ 

•/ .. 1;,, ,' 

f(ПРЕДСЕДА~ЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
''· . 1 ,'l' '' '1 .·: "•.. ь ._··.) .. '· лВ А Р H.fl. . 

. ~ ... ' ' /'..л:,;: •· 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ПРОТОКОЛ 

№8 

Препис-извлечение! 

ВАРНА 

от заседание проведено на 28.01.2004 г. 
по точка шеста от дневния ред 

ОТНОСНО: Упълномощаване на представителя на Общински 

съвет - Варна в Общото събрание на "Търговски дом" АД за 

предприемане на действия за свикване на Общо събрание на 

акционерите по реда на чл. 223, ал. 1 и 2 от ТЗ. 
Докл.: Пл. НАЧКОВ- общински съветник 

Председател ПК "Собственост и стопанство" 

Общ брой присъстващи общш-1ски съветиици 45 

Общински съвет - Варна прие следните 

РЕUIЕНИЯ: 

140-6. Общински съвет - Варна упълномощава Красимир Симов -
представител на Общински съвет - Варна в Общото събрание на 

"Търговски дом" АД да предприеме действия за свикване на Общо 

събрание на акционерите по реда на чл. 223, ал. 1 и 2 от ТЗ, със следния 
дневен ред: 

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството 
през 2002 г.; проект за решение - ОС приема доклада на Съвета на 

директорите за дейността на дружеството през 2002 г. 

2.Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2002 
г ., заверен от дипломиран експерт-счетоводител; проект за решение -
ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2002 г. 

3. Вземане на решение за разпределение на печалбата на 

дружеството за 2002 г.; проект за решение - ОС приема предложението 
на СД за разпределение на печалбата на дружеството за 2002 г. 



4. Промени в състава на Съвета на директорите - освобождаване 
на членове на СД, избор на нови членове; проект за решение - Общото 
събрание приема промени в Съвета на директорите на дружеството, като 

освобождава членове и избира нови членове съгласно направените на 

заседанието предложения." 

/резултати от noiuv1e1-шo яшtо гласуване: 

за - 27, против - 4, въздържали се - 14, отсъстват - 6/ 

ЖК/ЛИ 

.· ffi>ЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
1 / · . :, в АР н А/.? 
\ lд,;{\ /V\J.кр.'симов! 

...... ,,-,,· .. ,·-,--.'' 



Препис-извлечение 1 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВАРНА 

ПРОТОКОЛ 

№8 
от заседание проведено на 28.01.2004 г. 

по точка седма от дневния ред 

ОТНОСНО: Освобождаване и избор иа контрольори в 

едноличните дружества с ограничена отговорност с едноличен 

собственик на капитала Община Варна. 
Докл.: Пл. НАЧКОВ - общински съветник 

Председател ПК "Собственост и стопанство" 

Общ брой присъстващи общuт-1с1ш съветници - 47 
Общинсн·и съвет - Варна прие следните 

РЕШЕНИЯ: 

141-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 144, ал. 3 
от ТЗ, Общински съвет - Варна избира за контрольор на "Пазари" -
ЕООД Гено Дачев Генов. 

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

142-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 144, ал. 3 
от ТЗ, Общински съвет - Варна избира за контрольор на ")Килфонд" -
ЕООД Златко Илиев Стефанов. 

/за- 32, против - О, въздържали се - 5/ 

143-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 144, ал. 3 
от ТЗ, Общински съвет - Варна избира за контрольор на "Обреди" -
ЕООД Теодора Тодорова Станева. 

/за- 32, против - О, въздържали се - 5/ 

144-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 144, ал. 3 
от ТЗ, Общински съвет - Варна избира за контрольор на "Обреди"
ЕООД Георги Стефанов Георгиев. 

/резултати от nou.;v1emю явно гласуване: 

за-29, против-2, въздържали се-16, отсъстват-4/ 
J!РЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
' · ·; , ' · в л· Р н ,л /, .. ··. li А f 

ЖК/ЛИ ;i \ ! t-,-,1 \ /\.A.л_.lf<p. СИМОВ/ 
'.i ,'" \, с „ i;_ . "" 



Препис-извлечение 1 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВАРНА 

ПРОТОКОЛ 

№8 
от заседание проведено на 28.01.2004 r. 

по точка осма от дневния ред 

ОТНОСНО: Освобождаване и избор на членове на Съветите на 

директорите в едноличните акционерни дружества с едноличен 

собственик на капитала Община Варна и представителите на Община 

Варна в търговските дружества с общинско участие. 

Докл.: Пл. НАЧКОВ- общински съветник 

Председател ПК "Собственост и стопанство" 

Общ брой присъстваищ oбщzmcl(U съветници - 48 
Общински съвет - Варна прие следните 

РЕШЕНИЯ: 

145-8. На основание чл. 21, ал. !, т. 9 от ЗМСМА и чл. 221, т. 4, 
във връзка с чл. 232 "а" от ТЗ, Общински съвет - Варна освобождава 

като член на Съвета на директорите на "Общинска охранителна 

фирма"-ЕАД Стоян Димитров Калоянов. 

/за - 33, против - О, въздържали се - 3/ 
146-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 221, т. 4, 

във връзка с чл. 232 "а" от ТЗ, Общински съвет - Варна освобождава 

като член на Съвета на директорите на "Общинска охранителна 

фирма"-ЕАД Росен Емилов Златанов. 

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

147-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 221, т. 4, 
във връзка с чл. 232 "а" от ТЗ, Общински съвет - Варна избира за член 

на Съвета на директорите на "Общинска охранителна фирма" -ЕАД 
Манол Петков Манолов. 

/за - 32, против - О, въздържали се - 8/ 
148-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 221, т. 4, 

във връзка с чл. 232 "а" от ТЗ, Общински съвет - Варна избира за член 

на Съвета на директорите на "Общинска охранителна фирма" -ЕАД 

Красимира Тодорова Александрова. 

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



149-8. На основание чn. 21, an. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 221, т. 4, 
във връзка с чл. 232 "а" от ТЗ, Общински съвет - Варна освобождава 
като член на Съвета на директорите на 'Традски транспорт"-ЕАД 
Стефан Савов Иванов. 

/за - 34, против - 3, въздържали се - 6/ 
150-8. На основание чл. 21, an. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 221, т. 4, 

във връзка с чл. 232 "а" от ТЗ, Общински съвет - Варна освобождава 
като член на Съвета на директорите на "Градски транспорт"-ЕАД 
Анна-Мария Цекова Йорданова. 

/за - 34, против - 2, въздържали се - 5/ 
151-8. На основание чл. 21, ал. !, т. 9 от ЗМСМА и чл. 221, т. 4, 

във връзка с чл. 232 "а" от ТЗ, Общински съвет - Варна освобождава 
като член на Съвета на директорите на "Градски транспорт"-ЕАД 

Росен Емилов Златанов. 
/за - 3 7, против - О, въздържали се - 1 / 

152-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 221, т. 4, 
във връзка с чл. 232 "а" от ТЗ, Общински съвет - Варна избира за член 

на Съвета на директорите на "Градски транспорт"-ЕАД Миглена 

Петрова Делчева. 

/резултати от nou.?vtemю явно гласуване: 

за- 32, против- 3, въздържали се- 13, отсъстват- 2/ 
153-8. На основание чл. 21, ал. !, т. 9 от ЗМСМА и чл. 221, т. 4, 

във връзка с чл. 232 "а" от ТЗ, Общински съвет - Варна избира за член 
на Съвета на директорите на "Градски транспорт"-ЕАД Атанас 

Борисов Атанасов. 

/за - 33, против - 1, въздържали се - l О/ 
154-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 221, т. 4, 

във връзка с чл. 232 "а" от ТЗ, Общински съвет - Варна избира за член 
на Съвета на директорите на "Градски транспорт"-ЕАД Младен Радев 

Марчев. 

/за - 32, против - 1, въздържали се - 11/ 



155-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 221, т. 4, 
във връзка с чл. 232 "а" от ТЗ, Общински съвет - Варна избира за член 

на Съвета на директорите на ''Градски транспорт"-ЕАД Павел Петров 

Кюрчев. 

/за - 33, против - О, въздържали се - 9/ 
156-8. На основание чп. 21, ал. J, т. 9 от ЗМСМА и чл. 221, т. 4, 

във връзка с чл. 232 "а" от ТЗ, Общински съвет - Варна избира за член 

на Съвета на директорите на "Градски транспорт"-ЕАД Христо 

Миланов Цветков. 

/за- 35, против- О, въздържали се - 5/ 

157-8. На основание чл. 21, ал. J, т. 9 от ЗМСМА и чл. 221, т. 4, 
във връзка с чл. 232 "а" от ТЗ, Общински съвет - Варна освобождава 

като член на Съвета на директорите на "Дворец на културата и спорта"

ЕАД Стоян Димитров Калоянов. 

/за - 36, против - О, въздържали се - 2/ 
158-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 221, т. 4, 

във връзка с чл. 232 "а" от ТЗ, Общински съвет - Варна освобождава 

като член на Съвета на директорите на "Дворец на културата и спорта"

ЕАД Евгения Стефанова Кънева. 

/за - 36, против - О, въздържали се - 3/ 
159-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 221, т. 4, 

във връзка с чл. 232 "а" от ТЗ, Общински съвет - Варна освобождава 

като член на Съвета на директорите на "Дворец на културата и спорта"

ЕАД Драгомир Ненчев Белев. 

/за - 30, против - О, въздържали се -3/ 

160-8. На основание чл. 21, ал. !, т. 9 от ЗМСМА и чл. 221, т. 4, 
във връзка с чл. 232 "а" от ТЗ, Общински съвет - Варна избира за "{_тен 

на Съвета на директорите на "Дворец на културата и спорта"-ЕАД 

Георги Стефанов Недялков. 

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

за- 28, против - 5, въздържали се- 14, отсъстват- 3, 
не участва в гласуването - 1 - Иван Стефанов Недялков/ 



161-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 221, т. 4, 
във връзка с чл. 232 "а" от ТЗ, Общински съвет - Варна избира за член 

на Съвета на директорите на "Дворец на културата и спорта"-ЕАД 

Анна Кънчева Костадинова. 

/за - 32, против - О, въздържали се - 5/ 
162-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 221, т. 4, 

във връзка с чл. 232 "а" от ТЗ, Общински съвет - Варна избира за член 

на Съвета на директорите на "Дворец на културата и спорта" -ЕАД 

Борислав Василев Люцканов. 

/за - 35, против - О, въздържали се - 4/ 
163-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 221, т. 4, 

във връзка с чл. 232 "а" от ТЗ, Общински съвет - Варна избира за член 

на Съвета на директорите на "Дворец на културата и спорта"-ЕАД 

Милен Николов Бакърджиев. 

/за - 35, против - О, въздържали се - 3/ 
164-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 221, т. 4, 

във връзка с чл. 232 "а" от ТЗ, Общински съвет - Варна избира за член 

на Съвета на директорите на "Дворец на културата и спорта"-ЕАД 

Сергей Любомиров Сергеев. 

/за - 33, против - О, въздържали се - 3/ 

165-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 221, т. 4, 
във връзка с чл. 232 "а" от ТЗ, Общински съвет - Варна избира за член 

на Съвета на директорите на "Стопанска и спомагателна дейност"-ЕАД 

Светлан Димов Стоянов. 

/за - 33, против - О, въздържали се - 7 / 
166-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чп. 221, т. 4, 

във връзка с чл. 232 "а" от ТЗ, Общински съвет - Варна избира за член 

на Съвета на директорите на "Стопанска и спомагателна дейност"-ЕАД 

Николай Русков Неделчев. 

/за - 34, против - 2, въздържали се - 4/ 
167-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 221, т. 4, 

във връзка с чл. 232 "а" от ТЗ, Общински съвет - Варна избира за член 

на Съвета на директорите на "Стопанска и спомагателна дейност"-ЕАД 

Георги Христов Джевилски. 

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



168-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 221, т. 4, 
във връзка с чл. 232 "а" от ТЗ, Общински съвет - Варна освобождава 

като член на Съвета на директорите на "Ученическо и столова 

хранене"-ЕАД Пенка Георгиева Богданова. 

/за - 35, против - О, въздържали се - 3/ 
169-8. На основание чл. 21, ал. !, т. 9 от ЗМСМА и чл. 221, т. 4, 

във връзка с чл. 232 "а" от ТЗ, Общински съвет - Варна освобождава 

като член на Съвета на директорите на "Ученическо и столова 
хранене"-ЕАД Щерю Наумов Наумов. 

/за - 31, против - 6, въздържали се - 6/ 

170-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 221, т. 4, 
във връзка с чл. 232 "а" от ТЗ, Общински съвет - Варна избира за член 

на Съвета на директорите на "Ученическо и столово хранене"-ЕАД 
Емил Йорданов Маринов. 

/за - 33, против - О, въздържали се - 3/ 
171-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 221, т. 4, 

във връзка с чл. 232 "а" от ТЗ, Общински съвет - Варна избира за член 

на Съвета на директорите на "Ученическо и столова хранене"-ЕАД 
Йордан Христов Стоянов. 

/за - 31, против - О, въздържали се - 2/ 
172-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМАи чл. 221, т. 4, 

във връзка с чл. 232 "а" от ТЗ, Общински съвет - Варна избира за член 

на Съвета на директорите на "Ученическо и столова хранене"-ЕАД 
Румен Тодоров Радев. 

/резултати от пои1v1етю яrто ?Jzae,yвa11e: 

за- 29, против -4, въздържали се - 14, отсъстват- 4/ 



173-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 221, т. 4, 
във връзка с чл. 232 "а" от ТЗ, Общински съвет - Варна освобождава 

като член на Съвета на директорите на "Дезинфекционна станция"

ЕАД Щерю Наумов Наумов. 

/за - 31, против - 7, въздържали се - 5/ 
174-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 221, т. 4, 

във връзка с чл. 232 "а" от ТЗ, Общински съвет - Варна освобождава 

като член на Съвета на директорите на "Дезинфекционна станция"

ЕАД Димитричка Господинова Минкова. 

/за- 29, против - 2, въздържали се - 10/ 
175-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 221, т. 4, 

във връзка с чл. 232 "а" от ТЗ, Общински съвет - Варна освобождава 

като член на Съвета на директорите на "Дезинфекционна станция"

ЕАД Пенка Георгиева Богданова. 

/за - 31, против - 2, въздържали се - 3/ 

176-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 221, т. 4, 
във връзка с чл. 232 "а" от ТЗ, Общински съвет - Варна избира за 1шен 

на Съвета на директорите на "Дезинфекционна станция"-ЕАД доц. 

Станка Панайотова Киртикова-Маринчева. 

/за - 32, против - О, въздържали се - 2/ 
177-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 221, т. 4, 

във връзка с чл. 232 "а" от ТЗ, Общински съвет - Варна избира за член 

на Съвета на директорите на "Дезинфекционна станция"-ЕАД Пламен 

Марков Трайков. 

/за - 31, против - 1, въздържали се - 5/ 
178-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 221, т. 4, 

във връзка с чл. 232 "а" от ТЗ, Общински съвет - Варна избира за член 

на Съвета на директорите на "Дезинфекционна станция"-ЕАД Албена 

Стойчева Йорданова. 
/за - 34, против - О, въздържали се - 3/ 



179-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА; чл. 62, ал. 3 от 
ЗЛЗ и чл. 144, ал. 3 от ТЗ, Общински съвет - Варна освобождава от 
длъжността контрольор на ".Междуобластен диспансер за онкологични 

заболявания със стационар д-р "Марко Антонов Марков"-Варна" 
Сащко Динев Димитров, считано от 01.01.2004 г. 

/за - 33, против - О, въздържали се - 1/ 

180-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 7 от 
НРУПСЧОВКТД, Общински съвет - Варна освобождава като 
представител на Община Варна в Общото събрание на МБАЛ "Св. 
Анна"-АД общинския съветник Красимир Маринов. 

/за - 34, против - 2, въздържали се - 2/ 

181-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 7 от 
НРУПСЧОВКТ Д, Общински съвет - Варна избира за представител на 
Община Варна в Общото събрание на МБАЛ "Св. Анна"-АД 
общинската съветничка С,тефка Георгиева Господинова. 

/резултати от nоUJненно яв,ю гласуване: 
за- 30, против - 2, въздържали се - 15, отсъстват-4/ 
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Препис-извлечение! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВАРНА 

ПРОТОКОЛ 

№8 
от заседание проведено на 28.0 J .2004 г. 

по точка девета от дневния ред 

ОТНОСНО: Разглеждане на проекти за решения от ПК 

"Социални дейности" относно: отпускане на персонална пенсия. 

Докл.: Г. ГОСПОДИНОВА 

Председател IЖ "Социални дейности" 

Общ брой присъстващи общш-1с1ш съветници - 26 

Общински съвет- Варна прие следното 

РЕШЕНИЕ: 

182-9. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет -
Варна дава съгласие да бъде отпусната персонална пенсия, във връзка с 

чл. 92 от КЗОО, на децата Наталия Пламенова Христова и Роза 

Пламенова Христова от гр. Варна, ул. 'Тривица" No 28. 

/за - 26, против - О, въздържали се - О/ 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ПРОТОКОЛ 

№8 

Препис-извлечение! 

ВАРНА 

от заседание проведено на 28.01.2004 г. 
по точка десета от дневния ред 

ОТНОСНО: Разглеждане на проекти за решения от ПК "Култура, 

вероизповедания, медии" относно: продължаване отпечатването на 

Варненски вестник; приемане на "Статут за присъждане на награда 

Варна за изкуство и култура"; побратимяване на р-н "Приморски" 

Обшина Варна с XXII район "Будафок-Тетени", гр. Будапеша, Унгария. 
Докл.: П. АНЧЕВ - Председател ПК 

"Култура, вероизповедания, медии" 

Общ брой присъстващи общuнс1т съветници - 33 

Общински съвет- Варна прие следните 

РЕШЕНИЯ: 

183-10. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Обшински съвет -
Варна решава да продължи издаването на седмичен вестник 

"Варненски вестник" като издание на Община Варна, тираж до 2000 
броя. 

/за - 26, против - 2, въздържали се - 1/ 

184-10-1. На основание чл. 21, ал 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 
21, ал. 1, т. 19 от ЗМСМА, Обшински съвет-варна дава съгласие район 
"Приморски" на гр.Варна да установи отношения на побратимяване с 

ХХП-ри район "Будафок-Тетени" на град Будапеща, Унгария. 

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

184-10-2. Общински съвет-варна възлага на Кмета на район 
Приморски да подпише споразумение за побратимяване с ХХП-ри 

район "Будафок-Тетени" на град Будапеща, Унгария. 

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

l 



184-10-3. Финансовите средства, необходими за осъществяване 
на дейностите по побратимяването да се планират в годишния бюджет 
на район "Приморски". 

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

185-10-1. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински 
съвет - Варна отменя решения № 861-7(24)/28, 29.03.01 г. и № 2362-
8(41)/17.12.02 Г. 

/за- 31, против-О, въздържали се-2/ 
185-10-2. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински 

съвет - Варна приема нов Статут за присъждане на награда 
"Варна" за изкуство и култура, съгласно приложение. 

/за - 31, против - О, въздържали се - 2/ 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ПРОТОКОЛ 

№8 

Препис-извлечение! 

ВАРНА 

от заседание проведено на 28.01.2004 г. 
по точка единадесета от дневния ред 

ОТНОСНО: Разглеждане на проекти за решения от ВрК по 
изработване на проект за Правилник за организацията и дейността на 
общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация относно: изменение и допълнение на чл. 86 
от "Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация". 

Докл.: А. ТОДОРОВ - Председател на ВрК по 

изработване на проект за "Правилник за 

организацията и дейността на Общинския 

съвет, неговите комисии и взаи:модействието 

му с общинската администрацпя 

Общ брой присъстваищ общи11ски съветтщи - 37 

Общински съвет - Варна прие следното 

РЕШЕНИЕ: 

186-11-1. Общински съвет - Варна, на основание чл. 21, ал. 3, 
във връзка с чл. 34, ал. 2 от ЗМСМА, изменя и донълва чл. 86 от 
Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, както следва: 

Ал. 3 се изменя така: 
Възнаграждението на общинските съветници за участието им в 

заседания на общинския съвет и на неговите комисии се определя 

както следва: за участие на заседание на общинския съвет - 80 лева на 
заседание за всеки ден присъствие и за участие в заседание на 

комисиите към общинския съвет за членовете на комисиите - 40 лева 
на заседание. За присъствие на заседание се счита участието в работата 



на заседанието на общинския съвет или на комисията за повече от 2/3 
от времетраенето му. Възнаграждението подлежи на актуализация. 

Ал. 4 се изменя така: 
Възнаграждението на зам.председателите на общинския съвет и 

на председателите на комисии се определя, като определеното им 

възнаграждение за участието им в заседанията на общинския съвет и на 

неговите комисии се увеличава с коефициент 1,3 и по този начин се 
формира окончателния размер на възнаграждението им. 

Създава се нова ал. 5 със следния текст: 
Времето на участието на общинските съветници в заседанията на 

общинския съвет и на неговите комисии се удостоверява от 
председателя на общинския съвет, съответно от председателя на 
постоянната комисия. 

Параграф 3 от Преходните и заключителни разпоредби на 
Правилника за организацията и дейността на общинския съвет се 
отменя. 

/за- 29, против- 4, въздържали се - 4/ 

186-11-2. Общински съвет - Варна решава възнагражденията да 
се изплащат, считано от 15.J 1.2003 г. 

/за - 28, против - О, въздьржюш с~ - 5/ 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ПРОТОКОЛ 

№8 

Препис-извлечение! 

ВАРНА 

от заседание проведено на 28.01.2004 г. 
по точка дванадесета от дневния ред 

ОТНОСНО: Попълване съставите на ПК и ВрК към Общински 

съвет - Варна. 

Докл.: Кр. СИМОВ - Председател 

Общински съвет 

Общ брой присъстващи общuJ1С1<и съвептици -- 38 

Общински съвет - Варна прие следните 

РЕШЕНИЯ: 

187-12. На основание чл. 21, ал. !, т. 1 от ЗМСМА, Общински 
съвет - Варна решава общинският съветник Яко Кузманов Георгиев да 

бъде член на ПК "Здравеопазване". 

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

188-12. На основание чл. 21, ал. !, т. 1 от ЗМСМА, Общински 
съвет - Варна решава общинският съветник Александър Благовестов 

Тодоров да бъде член на ВрК "Структури и общинска администрация", 

ВрК "Наименования", ВрК "Правилници, наредби и инструкции по 

въпроси от местно значение и жалби на граждани", ВрК по изработване 

на проект за "Правилник за организацията и дейността на общинския 

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация". 

/за - 36, против - 1, въздържали се - !/ 

.-·•/,• 
,ji 



189-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, Общински 
съвет - Варна решава общинският съветник Иван Стефков Иванов да 

бъде член на ВрК "Структури и общинска администрация", ВрК 
"Наименования", ВрК "Правилници, наредби и инструкции по въпроси 

от местно значение и жалби на граждани", ВрК по изработване на 

проект за "Правилник за организацията и дейността на общинския 

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация". 

/за- 32, против - !, въздържали се - 1/ 

190-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, Общински 
съвет - Варна решава общинският съветник Григори Борисов Бонев да 

бъде член на ВрК "Структури и общинска администрация", ВрК 

"Наименования", ВрК "Правилници, наредби и инструкции по въпроси 

от местно значение и жалби на граждани", ВрК по изработване на 

проект за "Правилник за организацията и дейността на общинския 

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация". 
/за - 33, против - О, въздържали се - 2/ 

191-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, Общински 
съвет - Варна решава общинската съветничка Тодорка Павлова 

Коларова да бъде член на ВрК "Структури и общинска 
администрация", ВрК "Правилници, наредби и инструкции по въпроси 

от местно значение и жалби на граждани''. 

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

192-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, Общински 
съвет - Варна решава общинският съветник Иван Русев Русев да бъде 
член на ВрК "Структури и общинска администрация", ВрК 
"Правилници, наредби и инструкции по въпроси от местно значение и 

жалби на граждани". 

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



193-12-1. На основание чл. 21, ал. !, т. 1 от ЗМСМА, Общински 
съвет - Варна решава общинският съветник Борислав Гуцанов Гуцанов 

да бъде освободен от състава на ВрК "Структури и общинска 

администрация". 

/за- 34, против - !, въздържали се- 1/ 
193-12-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, Общински 

съвет - Варна решава общинският съветник Борислав Гуцанов Гуцанов 

да бъде член на ВрК "Правилници, наредби и инструкции по въпроси 

от местно значение и жалби на граждани". 

/за - 31, против - 1, въздържали се - О/ 

194-12. На основание чл. 21, ал. !, т. l от ЗМСМА, Общински 
съвет - Варна решава общинският съветник Георги Петков Дюлгеров 

да бъде член на ВрК "Структури и общинска администрация". 

/за - 30, против - 2, въздържали се - О/ 

195-12. На основание чл. 21, ал. !, т. 1 от ЗМСМА, Общински 
съвет - Варна решава общинският съветник Николай Филев Джагаров 
да бъде член на ВрК "Правилници, наредби и инструкции по въпроси 

от местно значение и жалби на граждани". 

/за - 30, против - 1, въздържали се - О/ 

ЖК/ЛИ 

· .. / ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ПРОТОКОЛ 

№8 

Препис-извлечение! 

ВАРНА 

от заседание проведено на 28.01.2004 г. 
по точка тринадесета от дневния ред 

ОТНОСНО: Разглеждане на проекти за решения от ПК 
"Архитектура, строителство, организация и развитие на територията на 
общината и населените места" относно: приемане и одобряване на 
ПУП за ПРЗ на Западна промишлена зона; приемане и одобряване на 
на м. Ракитника; съгласие за изработване на ПУП за кв. 36, 24 м.р. за 
парк и спортен терен; приемане допуснатите отклонения за плътност на 

застрояване на УПИ XIV-13 и XV-14; представяне на обобщена 

строителна програма за предвидените за изпълнение през 2004 г. на 

всички строежи от инженерната инфраструктура на територията на 

Община Варна; избор на представител на Община Варна в Областния 
съвет за регионално развитие. 

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

Общ брой присъстващи общщ1с1<и съветници 33 

Общински съвет - Варна прие следните 

РЕШЕНИЯ: 

196-13. На основание чл. 21, ал. 1, т. ] l от ЗМСМА, Общински 
съвет - Варна реши: 

1. Приема и одобрява Подробен устройствен план /ПУП/-план за 
регулация и застрояване /ПРЗ/ на Западна промишлена зона /ЗПЗ/ -
гр.Варна. 

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

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



197-13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, Общински 
съвет - Варна реши: 

1. Приема и одобрява Подробен устройствен пла,, /ПУП/-план за 
устройство и регулация /ПУР/ на местност Ракитника, Община Варна. 

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

основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ. 
/за - 31, против - 1, въздържали се - О/ 

198-13. На основание чл. 9, ал. 3 от ЗУТ, Общински съвет -
Варна дава съгласие за изработване на ПУП за кв.36, 24 микрорайон по 
плана на гр.Варна за "Парк и спортен терен" с цел обособяване на УПИ 

за възстановените имоти-частна собственост и УПИ в собственост на 

Община Варна за спортни дейности. 

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

199-13. На основание § 10 от преходните и заключителни 
разпоредби на наредба № 5 за ПНУТ, Общински съвет - Варна приема 
допуснатите отклонения за плътност на застрояване на УПИ XIV-13 и 
XV-14 със стойност съответно 100% и 92% и предлага на Министъра 
на РРБ да издаде разрешение за това. 

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

200-13. На основание чл. 21, ал. !, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с 
координиране на дейността на Общински съвет-Варна, Община Варна 

и всички инвеститори на територията на Общината по изграждане на 

инженерната инфраструктура на Община Варна, Общински съвет

Варна задължава Кмета на Община Варна: 

1. Да представи обобщена строителна програма за предвидените 
за изпълнение през 2004 r. на всички строежи от инженерната 

инфраструктура на територията на Община Варна, независимо от 

източника на финансиране и от възложителя, в т.ч.: 

пътища, улици; 



водопроводи; 

канализации; 

пречиствателни станции за отпадни води; 

телекомуникации; 

газоснабдяване; 

електроснабдяване, в т.ч. ел.подстанции; 

противосвлачищни укрепителни мероприятия 

със срок на изпълнение 20.02.2004 г. 
2. Да представи обобщена програма за реализация на обекти от 

инженерната инфраструктура, независимо от източника на 

финансиране и от възложителя за периода 2004 - 2007 г. със срок на 
изпълнение 30.03.2004 г. 

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

201-13. Общински съвет - Варна избира за свой представител в 
Областния съвет за регионално развитие г-н Георги Ташков -
общински съветник. 

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

ЖК/ЛИ 
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Препис-извлечение! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВАРНА 

ПРОТОКОЛ 

№8 
от заседание проведено на 28.01.2004 г. 
по точка четиринадесета от дневния ред 

ОТНОСНО: Разгпеждане на предложение за решение от ПК 
"Благоустройство и комунални дейности" относно становище на ОбС 
при наличие на предпоставки за провеждане на конкурс и провеждане 

на процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет 

"Сметосъбиране и сметоизвозване на територията на Община Варна" 
със срок на изпълнение 2004-07 г. при спазване на изискванията на 
ЗОП. 

Докп.: Р. РАДЕЕ - Председатеп ПК 

"Благоустройство и комуншши дейности" 

Общ брой присъстваи.1и общински съветници 35 

Общински съвет - Варна прие следното 

PEIIIEHИE: 

202-14. Общински съвет - Варна решава внесените проекти за 
решения от I1К "Благоустройство и комунални дейности" относно 

организиране и провеждане процедура по възлагане на обществена 

поръчка с предмет '"Сметосъбиране и сметоизвозване на територията на 
Община Варна" за периода 2004-07 r. да се оттегпят от разглеждане на 
настоящото заседание на Общинския съвет. 

/за - 28, против - О, въздържали се - 7 / 

ЖК/ЛИ 
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Препис-извлечение! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВАРНА 

ПРОТОКОЛ 

№8 
от заседание проведено на 28.01.2004 г. 
по точка петнадесета от дневния ред 

ОТНОСНО: Разглеждане на проекти за решения от ПК "Туризъм 

и търговия" относно: промяна на "Наредба за разполагане на 

преместваеми обекти за търговия - маси, павилиони, кабини и други, 

съгласно чл. 56 от ЗУТ"; състава на районните комисии по чл. 4, ал. 3 
от '"Наредба за разполагане на преместваеми обекти за търговия - маси, 
павилиони, кабини и други, съгласно чл. 56 от ЗУТ". 

Докл.: Св. ЗЛАТЕВ - Председател 
ПК "Туризъм и търговия" 

Общ брой присъстваищ общzтски съветници - 31 
Общински съвет - Варна прие следните 

РЕШЕНИЯ: 

203-15. На основание чл. 22, ал. !, изр. 1 от ЗМСМА, Общински 
съвет - Варна изменя ал.6, чл. 4 от Наредба за разполагане на 

преместваеми обекти за търговия - маси, павилиони, кабини и други 
съгласно чл. 56 от ЗУТ, както следва: 

Ал. 6 Общинските съветници в комисиите се заменят на една 
година на ротационен принцип. 

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

204-15. Общински съвет - Варна предлага на Кмета на Община 
Варна да назначи в комисиите по чл. 4, ал. 3 от "Наредбата за 

разполагане на преместваеми обекти за търговия, съгласно чл. 56 от 
ЗУТ" следните общински съветници: 

Р-н "Одесос" 

Светлан Златев; Иван Недялков; Александър Тодоров; Иван Лилов; 
Славчо Славов 



Р-н "Приморски" 

Красимир Маринов; Бранимир Балачев; Григори Бонев; Николай 
Джагаров; Христо Досев 

Р-н "Младост" 

Кремена Йорданова; Христо Контров; Панко Анчев; Олег Павлов 
Р-н "Вл.Варненчик" 

Делян Друмев; Янко Станев; Иван Русев; Десислава Калоянова; 
Снежана Донева 

Р-н "Аспарухово" 

Гергана Господинова; Балин Балинов; Пламен Градинаров; Тодорка 
Павлова; Иван Гайдаров 

/за- 27, против- 1, въздържали се - 3/ 

ЖК/ЛИ 

( . hРЕДС!iДА ТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
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Препис-извлечение! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВАРНА 

ПРОТОКОЛ 

№8 
от заседание проведено на 28.01.2004 г. 
по точка шестнадесета от дневния ред 

ОТНОСНО: Разглеждане на проекти за решения от ПК 

"Обществен ред и сигурност" относно допълване на "Наредба за 

обществения ред". 

Докл.: Пл. ГРАДИНАРОВ ~ Председател 

ПК "Обществен ред и сигурност" 

Общ брой присъстващи 06щimc1at съветници - 30 

Общински: съвет - Варна прие следното 

РЕШЕНИЕ: 

205-16. На основание чл. 22, ал. !, изр. 1 от ЗМСМА, Общински 
съвет - Варна решава към "Наредба за обществения ред" да се 

добави нов член "15А с ал. 1 и ал. 2 "в Раздел III със следния 

текст: " При констатиране на груби нарушения на разпоредбите на 
Общинската наредба както следва: 

1. извършване на строителни и строително-ремонтни дейности, 

създаващи силен шум, извън допустимите норми; 

2. извършване на строителни дейности без необходимите 

строителни документи, издадени от Община Варна; 

3. разполагане и съхраняване на строителни материали и 

отпадъци извън разрешената строителна площадка; 

4. необезопасени обекти и създадени условия на строежа, 

застрашаващи безопасността и сигурността на гражданите; 

5. извозване и депониране на строителни отпадъци и земни 

маси без надлежните документи извън регламентираните места; 

6. изсичане или изкореняване на дървета и друга 

растителност в зелени площи без необходимите разрешителни 

документи. 



ал.1 Като крайна мярка служители на сектор "Строителен 

контрол" в Дирекция "ОООР" да прилагат временно 

преустановяване на строителната дейност на обекта до 
отстраняване на допуснатото нарушение. Горните действия да се 

извършват при следния ред: 

1 . Спиране на строителната дейност и съставяне на 

констативен протокол от длъжностните лица извършили огпеда. 

2. Незабавно представяне на протокола за разглеждане от 

комисия назначена със Заповед на Кмета на Община Варна с 

участие на служители на Дирекция "ОООР" и Дирекция "УТ", в 

която да бъдат поканени представители на Р ДНСК-Варна и 

РИОСВ. Комисията в тридневен срок изработва становище и 

предписание за отстраняване на допуснатото нарушение в 

определен срок. 

3. След отстраняване на допуснатото нарушение забраната за 
строителна дейност отпада като с протокол се констатира 

отстраненото нарушение. 

ал.2 При неизпълнение на даденото предписание по ал.1, т.2 

в посочения срок следват последващи административни действия 

по реда на ЗУТ." 

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

)КК/ЛИ 
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Препис-извлечение! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВАРНА 

ПРОТОКОЛ 

№8 
от заседание проведено на 28.0 l.2004 г. 
по точка седемнадесета от дневния ред 

ОТНОСНО: Разглеждане на проекти за решения от IЖ 
"Транспорт" относно: осигуряване на безплатни карти за транспорт на 

деца с трайни увреждания от Асоциация на родители на деца с 

церебрална парализа и на техни придружители; осигуряване за 
безплатно пътуване по две линии от градския транспорт на членове от 

"Районна съюзна организация на слепите - Варна"; безплатно пътуване 
по една автобусна линия на учащи се с определена група инвалидност; 

осигуряване на средства от бюджета на Община Варна за транспортно 

обслужване на трудноподвижни лица по програма "Фар"; изравняване 

на цените на ученическите карти за населените места; осигуряване на 

гражданите над 70-годишна възраст на безплатни карти по две линии 

от градския транспорт за 1-во тримесечие на 2004 г. 
Докл.: Б. ГУЦАНОВ - Председател 

ПК "Транспорт" 

Общ брой присъстващи общински съветници - 35 

Общински съвет - Варна прие следните 
РЕШЕНИЯ: 

206-17. На основание чл. 21, ал. !, т. 6 от ЗМЗСМА, Общински 
съвет - Варна дава съгласие да бъдат осигурени 70 броя безплатни 
карти за градския транспорт на деца с трайни увреждания и техните 

придружители по приложен списък на Асоциацията на родителите на 

деца с церебрална парализа и на деца с вродени, придобити и 

наследствени увреждания от бюджета на Община Варна. 

Необходимите средства да се предвидят в бюджета на Община 
Варна за 2004 г. 

/за - 3 5, против - О, въздържали се - О/ 
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207-17. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМЗСМА, Общински 
съвет - Варна дава съгласие да бъдат осигурени от бюджета на Община 
Варна за 2004 г. безплатни карти за пътуване по две линии на градския 
транспорт на 581 членове на Районната съюзна организация на слепите
Варна по списък. 

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

208-I 7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински 
съвет - Варна дава съгласие учащите се с определена група 
инвалидност или решение на ЛКК да пътуват безплатно по една 

автобусна линия до съответното учебно заведение през 2004 г., като 
броя на правоимащите за един месец се удостоверява с приложен 
списък от Дирекция "Социално подпомагане". Необходимите средства 

да бъдат осигурени от бюджета на Община Варна за 2004 г. 
/за - 34, против - О, въздържали се - О/ 

209-17. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и Наредба № 
6/12.12.97 г. на министерството на транспорта, Общински съвет-Варна 
дава съгласие за финансово осигуряване от бюджета на Община Варна 

за покриване на разликата между цената на билета - 0,40 лв. и 

фактически извършените разходи, за транспортното обслужване на 
трудноподвижни лица по програма "ФАР" за 2004 г. 

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

210-17. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински 
съвет - Варна решава през 2004 г. разходите по изравняване на цените 
на ученическите карти до с.Константинова с цените на ученическите 

карти по градските линии да се поемат от общинския бюджет, дейност 

"Транспорт", съгласно приложен списък. 
/за - 34, против - О, въздържали се - О/ 



211-17. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински 
съвет - Варна решава през 2004 г. разходите по изравняване на цените 
на ученическите карти до с.Тополи с цените на ученическите карти по 

градските линии да се поемат от общинския бюджет. дейност 

"Транспорт", съгласно приложен списък. 

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

212-17. На основание чл. 21, ал. l, т. 6 от ЗМСМА, Общински 
съвет - Варна решава през 2004 г. разходите по изравняване на цените 
на ученическите карти за среден курс до с.Звездица с цените на 

ученическите карти по градските линии да се поемат от общинския 

бюджет, дейност "Транспорт", съгласно приложен списък. 

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

213-17. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински 
съвет - Варна решава през 2004 г. разходите по изравняване на цените 

на ученическите карти до с.Казашко с цените на ученическите карти по 

градските линии да се поемат от общинския бюджет, дейност 

"Транспорт", съгласно приложен списък. 

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

214-17-1. На основание чл. 21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА, Общински 
съвет - Варна решава за I тримесечие на 2004 г. Община Варна да 

заплаща 25% от продажната цена на абонаментните карти за две линии 
на гражданите на гр.Варна над 70-годишна възраст. 

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

214-17-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински 
съвет - Варна предлага в бюджета на Община Варна за 2004 г. да се 

заложат необходимите средства за заплащане на 25% от продажната 
цена на абонаментните карти за две линии на гражданите на гр.Варна 

над 70-годишна възраст. 

/за - 35, против - О, въздържали се - О/ 
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Препис-извлечение! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВАРНА 

ПРОТОКОЛ 

№8 
от заседание проведено на 28.01.2004 r. 
по точка осемнадесета от дневния ред 

ОТНОСНО: Разглеждане на проекти за решения от ПК 

"Здравеопазване" относно: процедура за представяне на отчети от 

контрольорите на общинските търговски лечебни заведения; 

предприемане на действия за актуване като общинска собственост на 

сградата на ул. "Проф.Державин" № 19; завишаване числеността на 
Общински център по детско и училищно здравеопазване; увеличаване 

на числеността на персонала във филиал "Детски ясли"; изготвяне на 

правен и икономически анализ на "Медико-техни---ческа лаборатория-I

Варна"-ЕООД; провеждане на акредитационна процедура на цялостна 

медицинска дейност в МДОЗС "Д-р М.А.Марков"-ЕООД; парични 

ПОМОЩИ. 

Докл.: Бр. БАЛАЧЕВ 

Председател ПК "Здравеопазване" 

Общ брой присъстващи общzшски съветници··-- 35 
Общински съвет - Варна прие следните 

РЕШЕНИЯ: 

215-18. На основание чл. 144, ал. 3 от ТЗ, Общински съвет -
Варна задължава контрольорите на общинските търговски лечебни 

заведения на всеки три месеца да изготвят доклад за дейността си, 

който да представят на Председателя на Общинския съвет, ПК 

"Здравеопазване" и Дирекция "ЗСР". 

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

216-18. На основание чл. 21, ал. !, т. 8 от ЗМСМА, Общински 
съвет -Варна задължава Кмета на Община Варна да предприеме 

необходимите действия за актуване като общинска собственост на 

сградата на ул. "Проф.Державин" № 19, в която се помещава звеното 
по физиотерапия към ДКЦ IV-Bapнa ЕООД. 

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



217-18. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински 
съвет - Варна възлага на Кмета на Община Варна да създаде комисия 

от представители на Дирекции "ЗСР", "ФБ", "ОС:ИР" и "ПНО", която 

да изготви пълен правен и икономически анализ на ''Медико

техническа лаборатория ] - Варна" ЕООД и при потвърждаване на 

финансова неизгодност на дружеството да предложи закриването му. 

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

218-18. Общински съвет - Варна дава съгласие за провеждане 
на акредитационна процедура на МДОЗС "Д-р Марко А. Марков" за 

акредитация на цялостна медицинска дейност. 

Избира комисия по самооценяване в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1. д-р Диян Димов - зам.управител по лечебно

диагностичната дейност - за мед. част на модул I и II 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 2. Славена Петева - зам.управител по 

икономическата дейност - за икон.част на модул I и II 
ЧЛЕНОВЕ: 

1. Д-р Светослав Узунов началник Диагностично-

консултативен блок 

2. Д-р Виолина Таскова н-к отделение "Лекарствена 

онкотерапия и палеативни грижи" 

3. Д-р Дениза Бойчевска- Н-к Радиологично отделение 

4. Д-р Злати Колев - Н-к Лаборатория по хисто- и цитология 

5. Д-р Августина Тодорова- н-к Клинична лаборатория 

6. Д-р Снежана Янчева - н-к отделение "Образна диагностика" 

7. Д-р Руска Стоянова - началник ОКОП 

8. Милка Стефанова - специалист ТРЗ 

9. Валентина Атанасова - специалист Човешки ресурси 

!О.Нина Стефанова-Главна медицинска сестра 

11. Павлина Моновска - Старша медицинска сестра на ДКБ. 

/за - 34, против - О, въздържали се - О/ 
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219-18. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 от ЗМСМА, 
Общински съвет - Варна дава съгласие на Румяна Великова Ташева от 
гр.Варна, ул. "Парижка комуна" № 16, вх. Б, ет.2, ап. 12 да бъде 
отпусната парична помощ в размер на 500 лв. за лечение на сина й 

Антон Руменов Великов. 

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

220-18. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 от ЗМСМА, 
Общински съвет - Варна дава съгласие на Злати Христов Димитров от 
гр.Варна, кв. "Изгрев", бл. 38, ет. 3, ап. 23 да бъде отпусната парична 
помощ в размер на 500 лв. за лечение на съпругата му Горанка 

Василева Димитрова. 

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

221-18. На основание чл. 21, ал. !, т. 6 и 8 от ЗМСМА, 
Общински съвет - Варна дава съгласие на Иванка Найденова Иванова 

от гр.Варна, ул. "Хан Пресиян" № 28, вх. А да бъде отпусната парична 
помощ в размер на 300 лв. за лечение. 

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

222-18. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 от ЗМСМА, 
Общински съвет - Варна дава съгласие на Тихомир Ненов Тодоров от 
гр.Варна, ул. "Найден Райков" № 27 да бъде отпусната парична помощ 
в размер на 400 лв. за лечение. 

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

223-18. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 от ЗМСМА, 
Общински съвет - Варна дава съгласие на Стоянка Иванова Димитрова 
от гр.Варна, кв. "Трошево" бл. 36, вх. А, ет. 7, ап. 20 да бъде отпусната 
парична помощ в размер на 100 лв. за лечение. 

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



224-18. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 от ЗМСМА, 
Общински съвет - Варна дава съгласие на Татяна Иванова Тодорова от 
гр.Варна, кв. "Чайка" бл. 6, вх. В, ет. 3, ап. 33 да бъде отпусната 
парична помощ в размер на 200 лв. за лечение на децата й Ваня 

Живкова Иванова и Таня )Кивкова Иванова. 

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

225-18. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 от ЗМСМА, 
Общински съвет - Варна дава съгласие на Жана Матеева Великова от 
гр.Варна, ж.к. "Младост", бл. 109, вх. 4, ет. 5, ап. 73 да бъде отпусната 
парична помощ в размер на 500 лв. за лечение. 

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

226-18. На основание чл. 21, a.JJ. 1, т. 6 и 8 от ЗМСМА, 
Общински съвет - Варна дава съгласие на Веселина Русева Стоянова от 
гр.Варна, кв. '"Виница", ул. "Св.св.Константин и Елена" № 22 да бъде 
отпусната парична помощ в размер на 500 лв. за лечение. 

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

227-18. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 от ЗМСМА, 
Общински съвет - Варна дава съгласие на Елица Илиева Славова да 
бъде отпусната парична помощ в размер на 2000 лв. за лечение. 
Средствата да се преведат по откритата банкова сметка. 

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

228-18. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 от ЗМСМА, 
Общински съвет - Варна дава съгласие на Стефан Крумов Кротев от 
rр.Варна, ул. 'Т.Бакалов" № 6 да бъде отпусната парична помощ в 
размер на 100 лв. за лечение. 

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



229-18. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 от ЗМСМА, 
Общински съвет - Варна дава съгласие на Маргарита Тодорова 

Атанасова от гр.Варна, ж.к. "Младост", бл. 129, вх. 4, ет. 3, ап. 83 да 
бъде отпусната парична помощ в размер на 400 лв. за лечение на сина й 
Анджел Руменов Димитров. 

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

230-18. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 от ЗМСМА, 
Общински съвет - Варна дава съгласие на Симеон Йорданов Христов 
от гр.Варна, ул. "Барутен погреб" № 46, Общежитие № 3, ет. 4, стая 156 
да бъде отпусната парична помощ в размер на 600 лв. за лечение. 

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

231-18. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 от ЗМСМА, 
Общински съвет - Варна отказва да отпусне помощ за лечение на 

Цанка Белева Донева от rp. Варна, ул. "Царевец" № 55, вх. Е, ап. 128 
поради отказ да бъде оперирана във Варна, където операцията е 

безплатна. 

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

232-18. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 от ЗМСМА, 
Общински съвет - Варна отказва да отпусне помощ за лечение на 

Валентина Кръстева Георгиева от с. Разделна, Община Белослав, тъй 

като не е жител на гр.Варна. 

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

233-18. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 от ЗМСМА, 
Общински съвет - Варна отказва да отпусне помощ за лечение на 

Миглена Атанасова Йорданова от гр.Варна, жк Владиславово, бл. 218, 
вх. 2, ет. 3, ап. 38 тъй като с решение № 2848-9 от протокол № 47 е 
отпусната парична помощ в размер на 500 лв. 

/за - 29, против - 1, въздържали се - 2/ 



234-18. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 от ЗМСМА, 
Общински съвет - Варна отказва да отпусне помощ за лечение на 
Марюrна Витанова от гр. Варна, ул. "Под игото" № 25 поради изтичане 
на срока за приемане на медикаментите. 

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

235-18. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 от ЗМСМА, 
Общински съвет-Варна решава до 30.04.2004 г. да не гласува решения 
за отпускане на помощи за оперативно лечение и поставяне на 

изкуствена става поради ограничените финансови средства по бюджета 

на Община Варна и необходимостта от животоспасяващи лекарства на 
нуждаещи се граждани. 

Поради гореизложеното Общински съвет - Варна не удовлетворя 
молбите на следните лица: 

!. Тодорка Илиева Стоянова от гр.Варна, ж.к. Възраждане бл. 47, 
вх. 7, ет. 7; 

2. Славка Вълчева Иванова от гр.Варна, ж.к. Владиславова, бл. 
20, вх. 13, ап. 18; 

3. Мария Проданова Смокова от гр.Варна, ул. Н.Бозвели № 30, ет. 
3, ап. 10 

/за- 27, против - О, въздържали се - 2/ 
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Препис-извлечение! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВАРНА 

ПРОТОКОЛ 

№8 
от заседание проведено на 28.01.2004 г. 
по точка деветнадесета от дневния ред 

ОТНОСНО: Разглеждане на проекти за решения от ПК "Финанси 

и бюджет" относно: освобождаване от заплащане на такси за деца с 

тежки хронични заболявания, когато посещават масова детска градина; 

повишаване размера на таксите за хранене в общинските детски 

заведения; опрощаване на държавни вземания; отпускане на парична 

помощ на семейства на загиналите войници в гр. Кербала, Ирак; 

освобождаване от плащане на цена за разполагане и цена за 

сметоизвозване на временен обект в р-н "Приморски''; опрощаване на 

наем за общинско жилище; становища във връзка с молби на граждани 

за освобождаване от цени и такси. 

Докл.: Ст. ГОСПОДИНОВА 

Председател ПК "Финанси и бюджет" 

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

РЕШЕНИЯ: 

236-19. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински 
съвет - Варна дава съгласие да бъде отпусната парична помощ в размер 

на 1 О 000 лв. - по 2 000 лв. на семействата на загиналите войници в 
гр.Кербала - Ирак. 

Средствата да бъдат изплатени от функция "Общи държавни 

служби", параграф "Други помощи по решение на Общинските съвети" 

от бюджет 2004 г. 
/за- 35, против- О, въздържали се - О/ 

237-19. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет
Варна предлага на Президента на Република България да опрости 

задължението на Паска Иванова Великова от гр.Варна, ул. "Царевец" 

№ 55, бл. 2, вх. Г, ап. 11. 
/за- 30, против - О, въздържали се - 1/ 
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238-19. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет
Варна предлага на Президента на Република България да опрости 

задължението на Божидар Николов Господинов от гр.Варна, к.к. 

"Св.св.Константин и Елена'\ Дом за стари хора "Гергана". 

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

239-19. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет
Варна предлага на Президента на Република България да опрости 

задължението на Кръстю Атанасов Атанасов от гр.Варна, ул. 

"Царевец" № 55, бл.2, вх.3, ап. 63. 
/за- 32, против - О, въздържали се - О/ 

240-19. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет
Варна предлага на Президента на Република България да опрости 

задължението на Иван Димов Атанасов от гр.Варна, вилна зона "Свети 

Никола" № 717, п.к.26-21. 
/за - 33, против - О, въздържали се - О/ 

241-19. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет
Варна предлага на Президента на Република България да опрости 

задължението на Юлия Алексиева Христова от гр.Варна, ул. "Д-р 

Селемински" № 99. 
/за - 29, против - О, въздържали се - 2/ 

242-19. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет -
Варна предлага на Президента на Република България да опрости 

задължението на Никола Борисов Митев от гр.Варна, ж.к. "Чайка" бл. 

27, вх. А, ап. 14. 
/за- 37, против- О, въздържали се - О/ 

243-19. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет -
Варна лредлага на Президента на Република България да опрости 

задължението на Анка Иванова Джамбазова от гр.Варна, ж. к. "Чайка" 

бл. 31, вх. А, ет. 5, ап. 14. 
/за - 29, против - О, въздържали се - О/ 



244-19. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет
Варна предлага на Президента на Република България да опрости 

задължението на Верка Димитрова Касабова от гр.Варна, ул. "Георги 

Бенковски" № 3, вх. Б, ап. 62. 
/за- 29, против - О, въздържали се - О/ 

245-19. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет -
Варна предлага на Президента на Република България да опрости 

задължението на Велика Георгиева Панайотова от с.Константиново, ул. 

"Христо Ботев" № 30, Община Варна. 
/за- 29, против - О, въздържали се - О/ 

246-19. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет -
Варна предлага на Президента на Република България да опрости 

задължението на Цанко Киров Цанков от с.Тополи, ул. "Александър 

Димитров" № 61, Община Варна. 
/за - 28, против - О, въздържали се - 1/ 

247-19. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет
Варна предлага на Президента на Република България да опрости 

задължението на Любен Русев Делчев от гр.Варна, ж.к. "Чайка" бл. 60, 
вх. Б, ап. 18. 

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

248-19. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет
Варна предлага на Президента на Република България да не опрости 

задължението на Борислав Миланов Котев - управител на фирма 

"Миланов комерс" ООД, гр.Варна, ул. "Петко Каравелов" № 42. 
/за - 29, против - О, въздържали се - 1/ 

249-19. На основание чл. 8, ал. 1 от Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията 

на Община Варна, Общински съвет - Варна дава съгласие Емилия 

Василева Димитрова от гр.Варна, ул. "Тихомир" бл. 25, вх. В, ап. 45 да 
бъде освободена през 2004 г. от плащане на цена за разполагане и от 

цена сметоизвозване за заета общинска площ от преместваем обект за 

търговия, находящ се в р-н Приморски, междублоково пространство на 

бл. 19 и бл. 15 ул. 'Тен.Столетов". 
/за - 29, против - О, въздържали се - О/ 



250-19. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински 
съвет - Варна дава съгласие на Теменужка Христова Матова от 

rр.Варна, ж.к. Възраждане, бл. 11, вх. 2, ап. 27 да бъде опростен 

дължимия наем за общинско жилище в размер на 289 лв. за периода от 
0 J .10.2002 Г. ДО 31.12.2003 Г. 

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

251-19. На основание чл. 8, ал. 1 от Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията 

на Община Варна, Общински съвет -Варна решава Михаил Делчев 

Михайлов от rр.Варна, бул. "Осми приморски полк" № 120, вх. Б да не 
бъде освободен от плащане на цена за разполагане на заета общинска 

площ от преместваем обект за търговия, находящ се на ул. "Цар Асен" -
Чаталджа за периода от 01.01.2003 r. до 31.06.2003 r. 

/за - 29, против - О, въздържали се - 1/ 

252-19. На основание чл. 8, ал. 1 от Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията 

на Община Варна, Общински съвет -Варна решава Румен Николов 

Златинов от гр.Варна, ул. "Български орел" № 21 да не бъде освободен 
от плащане на цена сметоизвозване за заета общинска площ от 

преместваем обект за търговия, находящ се на ул. "Карамфил" № 23 за 
периода от 01.01.2003 - 31.06.2003 r. 

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

253-19. На основание чл. 8, ал. 1 от Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията 

на Община Варна, Общински съвет -Варна решава Ганка Димитрова 

Желева от гр.Варна, ул. "Железни врата" № 24, вх. Б, ап. 1 I да не бъде 
освободена от плащане на цена сметоизвозване за заета общинска 

площ от преместваем обект за търговия, находящ се на ул. "Братя 

Бъкстон" № 1 О за периода 01.01.2003 ::- 31.06.2003 r. 
/за - 32, против - О, въздърщали с.е ·'<91 
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