
Препис-извлечение! 
ОБЩИНСКИ    СЪВЕТ   -   ВАРНА 

  
ПРОТОКОЛ 

№ 43/10.02.2003 г. 
по точка първа от дневния ред 

ОТНОСНО: Предложение за отпускане на парична помощ на 
нуждаещ се гражданин.  

 
Р Е Ш Е Н И Е :  

2436-1. Общински съвет - Варна отпуска парична помощ на Щерион 
Павлов Сарандиев - живущ в гр. Варна, кв. "Св. Иван Рилски" бл. 58, вх. Б, 
ап. 1, ет. 1 в размер на 2 000 лв. /две хиляди лева/ за закупуване на 
медикаменти. 

/за - 29, против - 0, въздържали се - 0/ 

 

 

  



Препис-извлечение! 
ОБЩИНСКИ    СЪВЕТ   -   ВАРНА 

  
ПРОТОКОЛ 

№ 43/10.02.2003 г. 
по точка втора от дневния ред 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложение на Районна прокуратура 
до Кмета на Община Варна с изх. № 1656/06.02.03 г.  

 
РЕШЕНИЯ: 

 
2437-2. Общински съвет - Варна приема декларация, която е 

неразделна част от настоящото решение и възлага на Председателя на 
Общинския съвет да запознае с нейното съдържание съответните 
държавни органи, имащи отношение към повдигнатите в декларацията 
въпроси.  

/за - 26, против - 1, въздържали се - 1/  
 
2438-2. С оглед важните обществени интереси, които се засягат 

поради функциите и правомощията на длъжността "районен кмет", 
необходимостта от непрекъснато, компетентно и законосъобразно 
изпълнение на тези функции, което би било невъзможно без незабавното 
изпълнение на волята и долупосоченото решение на Общински съвет - 
Варна и на основание чл. 16 от ЗАП, Общински съвет - Варна допуска 
предварително изпълнение на свое решение № 1979-1(36)/22,24.07.02 г.  

/за - 27, против - 1, въздържали се - 0/  
 
2439-2. Общински съвет - Варна препоръчва на Кмета на Община 

Варна да предприеме необходимите законови мерки по обжалване 
предложението на Районна прокуратура - Варна № 1656/06.02.03 г., вх. № 
РД-3-1102(5)/06.02.03 г. и информира своевременно Общински съвет - 
Варна за хода на преписката. 
  /за - 27, против - 1, въздържали се - 0/  
 

2440-2. Общински съвет - Варна възлага на Председателя на 
Общинския съвет да предприеме всички необходими законови действия 
във връзка с оспорване на Определение на Върховния административен 
съд № 508/31.01.03 г. по адм.дело 508/2003 г., с което е обезсилено 
неподлежащо на обжалване определение на Варненския окръжен съд от 
12.12.02 г. по адм.дело 1229/02 г. на ВОС.  

/резултати от поименно явно гласуване:  
за - 26, против - 1, въздържали се - 1, отсъстват - 22/  
 



Д Е К Л А Р А Ц И Я 
 

на Общински съвет - Варна 
 

На 06 февруари 2003 г. заместник районният прокурор на Варна е 
изпратил Предложение до Кмета на общината във връзка с Определение на 
Върховния административен съд 508/01.01.2003 г. относно жалба на 
бившия кмет на район "Приморски" Тодор Войников. Иска се кметът на 
Варна да не допуска за изпълнение Решение № 1979-1(36)/22,24.07.2002 г. 
на Общинския съвет, с което предсрочно бяха прекратени пълномощията 
на кмета на район "Приморски". 

 На 24.07.2002 г. Общинският съвет, съобразявайки се именно с 
волята и интересите на гражданите и след като внимателно проучи 
настроението на обществеността на Варна и специално на жителите на 
район "Приморски" предсрочно прекрати пълномощията на г-н Тодор 
Войников като кмет на района. Общинският съвет взе това решение и на 
основание внесено писмено предложение на 32 общински съветници от 
различни политически партии, които се бяха съобразили с множество 
жалби и сигнали, намерили място и в средствата за масово осведомяване. 
В продължение на повече от половин година обществеността на Варна с 
недоумение следеше некомпетентните действия на г-н Войников, които 
разстроиха районната администрация, създадоха напрежение сред 
гражданите и поставиха на изпитание нормалното функциониране на 
целия район "Приморски". Общинският съвет посвети две свои заседания, 
за да получи пълна информация за работата на г-н Тодор Войников. 
Изслушани бяха кметът на общината, ръководители на дирекции и звена в 
общинската администрация. Бяха представени достатъчно факти и 
основания, за да се вземе отговорното решение за предсрочното 
прекратяване на неговите пълномощия като кмет на района. Резултатите от 
гласуването показаха единодушната воля на общинските съветници да 
сложат край на безотговорността, некомпетентността, волунтаризма и 
неадекватните действия на бившия вече кмет на район "Приморски". 
Проведено бе явно поименно гласуване, при което 38 гласа бяха за 
освобождаването на Тодор Войников и нито един против. Този консенсус в 
Общинския съвет показва, че решението е взето на основание анализа и 
оценката на конкретната работа на Тодор Войников, а не от партийно-
политически съображения. 

 Гражданите на район "Приморски" и цялата общественост на Варна, 
приеха с одобрение това решение на Общинския съвет, защото е взето в 
интерес на варненци и според духа и буквата на закона. Затова и ние, 
общинските съветници, считаме, че сме действали правилно и 
законосъобразно и съобразно дадените от варненци пълномощия и 
задължения да работим за благото на нашия град.  



За нас, общинските съветници, тези права и задължения са ни вменени в 
дълг от варненци, за да изпълняваме тяхната воля и да браним техните 
интереси от некомпетентни административни служители и районни 
кметове. Ние няма да допуснем връщането на доказал своята управленска 
немощ и непригодност бивш кмет, който създаде такъв хаос и неудобства в 
район "Приморски". Зад нашето решение стоят жителите на района и това 
ни дава пълната увереност, че сме действали правилно и отговорно. 
Общинският съвет няма никакви основания да ревизира и променя 
решението си и да поставя на нови изпитания варненци.  
Ето защо ние напълно подкрепяме досегашните действия на кмета на 
общината по "случая Войников". Считаме, че той трябва да оспори по 
предвидения в закона начин Предложението на заместник районния 
прокурор.  

Убедени сме, че съдебните органи ще вземат решение, което 
произлиза от закона и ще се съобразят с волята, настроенията и искрените 
желания на жителите на район "приморски" да имат сериозен, делови и 
компетентен районен кмет. 
  
10.02.2003 г. 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВАРНА 


