
Препис-извлечение! 
ОБЩИНСКИ     СЪВЕТ   -   ВАРНА  

 
ПРОТОКОЛ  

№ 38/14.08.2002 г. 
по точка първа от дневния ред  

 
ОТНОСНО: Питания и отговори на питания.  

 
Гинка РАДЕВА - БББ  
Уважаеми г-н Кмете, получих отговора на двата въпроса, които Ви 
зададох.  
По първия въпрос съм частично доволна, защото това не е цялата истина - 
не всички табели от зоните за кратковременно паркиране са прибрани. Не 
са прибрани пред Областна управа, пред банка "Биохим" и т.н. Приемете 
го като информация.  
По втория ми въпрос съм изцяло недоволна, защото това решение е от 
1977 г. на ОбС и той е екс-леге отменено със ЗОС, където има изрична 
забрана публична общинска собственост, каквато са улиците от 
общинската градска мрежа, да бъде отдавана под наем. Поемам 
ангажимента да внеса предложение чрез комисията това решение от 1977 
г. изрично да бъде отменено. 

Панайот ПАНАЙОТОВ - БЗНС "Н. Петков"  
Не съм доволен от отговорите, даже нямам отговор на предните въпроси. 
Ще продължавам да задавам нови въпроси:  
До кога г-н Кметът ще продължава да работи само около бившата ул. 
"Ленин"?  
Кога ще пристъпи към тротоарите, изобщо разхождал ли се е във Варна по 
тротоарните площи? Хората се спъват и падат. 

Аврам ТОДОРОВ - БСП  
Колко сделки с тяхната замяна има от началото на мандата? От тях кои са 
със санкции на Кмета на Община Варна?  
Регистрирал съм писмено питането си за паркинга пред бл. 50, очаквам 
отговор.  
Валентин ПАНТЕЛЕЕВ - Федерация Царство България  
Прави впечатление забавянето на изплащането на парите на спортни 
клубове, г-н Йорданов. Сумите са малки - от 1000, 2000 лв., мисля, че не би 
трябвало да затрудняват Община Варна. Летния сезон е особено наситен 
със спортни прояви и състезания. Сумите са гласувани през м. март, април, 
а на почти 20 спортни клуба сумите не са изплатени все още…  
Ако може този процес да бъде ускорен, г-н Кмете. 



Благовест ТОДОРОВ - ОДС  
Уважаеми г-н Йорданов, смятате ли, че решенията на ПК по собственост и 
стопанство №№ 2043-8, 2044-8, 2045-8 са изгодни за община Варна и за 
избирателите. И ако има начин за търг с гонг, защо не сте оспорили тези 
сделки?  
Второ, през м. юни 2002 г. в гр. Казанлък е проведен конкурс по 
транспортни схеми на града по решение на ОбС. Резултатите от конкурса 
са много благоприятни за жителите на гр. Казанлък, т.е. намаляване на 
цените на билетите с 60 до 80 % и отпада субсидията от общината. Какво е 
виждането Ви до края на мандата за общинския транспорт на гр. Варна? 
Ще настъпи ли някакво по-голямо подобрение и ще бъде ли то изгодно 
както за община Варна, така и за гражданите на града?  

Александрина КОМИТОВА - независим общински съветник  
Избора на инвестиционен посредник във връзка с облигационния заем, за 
който ОбС - Варна взе решение, предизвика основателен интерес и 
загриженост. Интереса е обясним, защото по-голяма част от нас - 
присъстващите в този ОбС - бяхме сключили в предизборните си 
платформи точно такъв тип инструмент за решаване на финансовите 
проблеми на Община Варна. Тревогата идва от там, че ако избора не е 
успешен и ако той се оспори в съда от някой от участниците в 
процедурата, би могло да се компроментира емисията, тя да не бъде 
успешна, с което да затрудним община Варна.  
Въпроса ми е - има ли някой от участниците в процедурата по избор на 
инвестиционен посредник, който да е оспорил в съда тази процедура и 
бяха ли създадени достатъчно добри условия за прозрачност на 
процедурата, така щото тя да не бъде атакуема по какъвто и да било 
начин?  

 

  



Препис-извлечение! 
ОБЩИНСКИ     СЪВЕТ   -   ВАРНА  

 
ПРОТОКОЛ  

№ 38/14.08.2002 г. 
по точка втора от дневния ред  

 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложение от ПК "Култура" относно 
присъждане на звание "Почетен гражданин на гр. Варна" на г-н Арам 
Берберян-Датев.  

Р Е Ш Е Н И Е : 

2059-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 22 от ЗМСМА, Общински съвет 
- Варна присъжда званието "Почетен гражданин на Варна" на композитора 
Арам БЕРБЕРЯН - ДАТЕВ за неговия принос в българската музика и за 
заслугите му в развитието на музикалния живот на Варна.  

/за - 48, против - 0, въздържали се - 1/  

 

 

 

  



Препис-извлечение! 
ОБЩИНСКИ     СЪВЕТ   -   ВАРНА  

 
ПРОТОКОЛ  

№ 38/14.08.2002 г. 
по точка трета от дневния ред  

 
ОТНОСНО: Избор на адвокат за юридическо обслужване на 

Общински съвет - Варна.  
 

Р Е Ш Е Н И Е : 

2060-3. Общински съвет - Варна решава да сключи договор с адвокат 
Снежана Христова Пъшева за юридическо обслужване на Общинския 
съвет - Варна от 01.08.02 г. до края на мандата на Общинския съвет, с 
размер на месечното възнаграждение определен на две минимални работни 
заплати за страната. Общински съвет - Варна упълномощава Председателя 
на Общинския съвет да предприеме необходимите действия за сключване 
на договора със Снежана Христова Пъшева.  

/за - 37, против - 1, въздържали се - 11/  

 

  



Препис-извлечение! 
ОБЩИНСКИ     СЪВЕТ   -   ВАРНА  

 
ПРОТОКОЛ  

№ 38/14.08.2002 г. 
по точка четвърта от дневния ред  

ОТНОСНО: Разглеждане на предложение от Кмета на Община Варна 
за избор на кмет на р-н "Приморски".  

 
Р Е Ш Е Н И Е: 

2061-4. На основание чл. 38а от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 
избира за Кмет на р-н "Приморски" Иван Стаматов Стаматов, за срок - 
срока на пълномощията на Общинския съвет.  

/резултати от поименен таен избор:  
брой гласували общински съветници - 32 бр.  
"за" - 27 бр.  
"против" - 2 бр.  
недействителни бюлетини /празни/ - 3 бр. 

 

 

  



Препис-извлечение! 
ОБЩИНСКИ     СЪВЕТ   -   ВАРНА  

 
ПРОТОКОЛ  

№ 38/14.08.2002 г. 
по точка пета от дневния ред  

ОТНОСНО: Разглеждане на оспорвания от Кмета на Община Варна 
на решения на Общински съвет - Варна №№ 2021-5, 2042-8, 2043-
8(37)/31.07.02 г.  

 
Р Е Ш Е Н И Я:  

2062-5. На основание чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна потвърждава свое решене № 2021-5(37)/31.07.02 г.  

/за - 12, против - 1, въздържали се - 27/ 
/Решение № 2021-5(37)/31.07.02 г. не се потвърждава./  

 
2063-5. Общински съвет - Варна задължава Кмета на Община Варна 

в срок до 30.08.02 г. да представи в ПК "Благоустройство и комунални 
дейности" актуализирани критерии за разпределението на сумата от 400 
000 лв., постъпила от курортни такси, за дейностите по сметопочистване и 
сметоизвозване по райони и населени места, съобразени със специфичните 
условия на всеки район.  

/за - 27, против - 0, въздържали се - 21/ 
  
2064-5. На основание чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА, Общински свет - 

Варна потвърждава свое решение № 2042-8(37)/31.07.02 г.  
/за - 26, против - 22, въздържали се - 0/ 

  
2065-5. На основание чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА, Общински свет - 

Варна потвърждава свое решение № 2043-8(37)/31.07.02 г.  
/резултати от поименно явно гласуване:  
за - 26, против - 21, въздържали се - 3/ 

 


