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ОТНОСНО:Питания и отговори на питания.  
 
Константин ПУВКОВ - СДС  
През този месец направих две питания до кмета, макар и извън сесия 

за повишаване цената на билетчето на градския транспорт. Не съм доволен 
от отговора, г-н Кмете, защото цената се формира на базата на 
осъщественото транспортно обслужване на гражданите и най-вече заемат 
цените на горивата. Това всеки го знае. Уважаеми г-н Кмете,  
След решението Ви да повишите цената на билета за градския транспорт, 
за мен беше необяснимо търпеливото мълчание на варненци и най-вече на 
студентите, да броят още по 0,10 лв. за пътуването си с автобусите и 
тролеите на градския маршрут. Преди да вземете решението да повишите 
цената на градския транспорт, вероятно Вие сте пресметнали какво струва 
това за едно четиричленно семейство, което живее във "Владиславово" и 
децата са ученици в езиковите гимназии. Всеки Божи ден от понеделник до 
петък на тях им трябват минимум осем билета по 0,50 лв. и то само за да 
отидат и да се върнат от работа и от училище.  

В сметката си не слагам уикенда, в който варненецът вече е 
принуден да отпуска нервите си в панелния апартамент. Ако той трябва да 
поеме и разходите до вилните райони или до лозята около града, утежнява 
семейния бюджет само за един човек поне с още 0,80 лв. за автобуса в 
едната посока. Допълнителните трудности, които изнервят ситуацията с 
градския транспорт е, ако единият от семейството е безработен. Ако и 
двамата родители нямат работа, единствен Господ е на помощ на 
варненчетата, които трябва всеки Божи ден от понеделник до петък да 
бъдат на училище.  

Въпросът ми е: ще реагирате ли така бързо и ще намалите ли цената 
на билетчето за градския транспорт във Варна ако кризата в Ирак бъде 
преодоляна и цената на петрола започне да пада?  

Питам Ви, защото с въпросните 0,50 лв. варненци не пътуват нито 
по-удобно, нито по-редовно в градския транспорт. А и се знае, че през 
пролетта във Варна е пика на безработицата. Въпросът със скъпите билети 
за градския транспорт формално ще отстъпи крачка назад, когато дойде 



активния туристически сезон и дай Боже, сняг да не вали по Великден и 
Гергьовден!  

Отправям питането си сега, защото това е времето, в което Вие ще 
стартирате кампанията си за втори кметски мандат. Учуден съм от 
решението Ви, защото имате случаи с варненци, които чакат Вашето 
становище по болезнен за тях проблем. Имам предвид жалбата на г-жа 
Мариана Щерева, която се обръща към Вас с молба да й помогнете тя и 
семейството й да имат жилище. Ето какъв е случаят с варненското 
семейство Щереви. Те са сключили договор със строителна фирма ЕООД 
"Основи" за покупко-продажба на апартамент. Договорът е сключен на 13 
ноември 1997 г. За покупката на апартамента си на ул. "Мануш войвода" 9, 
ап. 2 семейство Щереви са платили 14 860 щатски долара, но апартаментът 
все още е в строеж. В семейство Щереви работи само бащата - големият им 
син отбива военната си служба във ВС, а другите двама сина са ученици в 
техникумите. Г-жа Мариана Щерева е безработна. Повече от пет години 
семейството живее на свободен наем, за което брои по 170.00 лв. месечно, 
за да има покрив над главата си. Поставям питането си сега, защото 
семейство Щереви разчитат единствено на Вас да им помогнете. Те нямат 
финансова възможност да заведат дело срещу некоректния си партньор. А 
това е строителната фирма ЕООД "Основи" и офисът й е на ул. "Антим І". 
Фирмата се представлява от Веселин Проданов, който е с ЕГН ***.  
В семейство Щереви са петима избиратели, които ще преценят и през 
октомври ще гласуват кой да бъде кмет на Варна. Пет гласа от едно 
семейство не са за подценяване!  

Задавам Ви двете си актуални питания, защото те са част от 
днешното трудно ежедневие на варненци. А и Вие вече обявихте, че ще се 
кандидатирате да бъдете кмет на града още един мандат.  

 
Благовест ТОДОРОВ - СДС  
Уважаеми г-н Йорданов, в дейността на общинския съветник - 

държавните органи, стопанските и обществени организации са длъжни да 
му оказват съдействие, както и да му предоставят за сведение документи, 
които са му необходими във връзка с неговата дейност. Г-н Йорданов, от 
коя година общинският съветник Красимир Симов и неговата фирма, 
търговско дружество стопанисва търговска площ в "Двореца на културата 
и спорта"-ЕАД? Искам да знам, а също и варненската общественост, какъв 
е бил наема съответно за годините на ползване? Предполагам, че дейността 
на общинския съветник и бизнесмен Красимир Симов не представлява 
държавна тайна. Г-н Йорданов, какво е вземането от курортна такса, кои са 
длъжниците към курортна такса и за коя година? Моля за справка за най-
големите длъжници на курортна такса на територията на гр. Варна.  
Третия ми въпрос е: Осъществява ли се на територията на Община Варна 
машинно сметопочистване? Ние ще обсъждаме този въпрос в ПК 



"Благоустройство и комунални дейности", колко пари са заделени за 
миналата година по райони? Моля за пълна справка.  

 
Валентин ПАНТЕЛЕЕВ - Федерация Царство България  
Със заповед на Кмета на Община Варна бяха назначени комисии в 

районните кметства във връзка с чл. 56 от ЗУТ за временните 
преместваеми обекти. По Наредбата тези комисии трябва да започнат 
работа след като има изработена схема, представена от съответното 
районно кметство и одобрена от Дирекция "Архитектура и 
благоустройство". По не за "Аспарухово", където с колегите ми Анна-
Мария Йорданова и Гето Маринов сме членове на такава комисия, досега 
такава схема няма и фактически ние не можем да функционираме. 
Предполагам, че и в други районни кметства е така, нямам информация, не 
мога да претендирам.  

Въпроса ми е: Какви са причините тези схеми по райони да не бъдат 
още изготвени? Дали те не са представени от районните кметства или в 
община Варна има някакъв проблем?  

 
Щерю НАУМОВ - БСП  
Снощи ми звъни по телефона един гражданин, който ме пита чия 

собственост е Буната на Централния плаж? Аз лично не можах да му 
отговоря напълно, само му казах, че 200 метрова ивица от морето навътре 
е собственост на държавата. Обаче той ме убеждава, че е собственост на 
Общината. Кой е собственик на тази Буна и знае ли този, който е 
собственикът, че Буната се разграбва? Ежедневно се изнасят камъни от 
Буната и може би един ден ще осъмнем без Буна, а тя има значение да 
укрепва брега на Черноморието. Много моля за отговор.  

 
Гето МАРИНОВ - БСП  
На територията на Варна и в курортните комплекси има няколко 

източника на термална вода. Много от гражданите и гостите на Варна ги 
ползват за пиене, пране, миене, но на нито едно такова място няма табелка 
за съдържанието на водата и за какво може да се ползва.  
Въпроса ми към Кмета на Община Варна е: Каква е причината на тези 
места да няма такива табелки и ако тя не е толкова съществена, да се 
направят съответните изследвания и да се постави информация за 
гражданите и гостите на Варна.  

 
Веселина САВОВА - независим общински съветник  
Само искам да напомня на г-н Йорданов, че още не съм получила 

отговор на питането си, което зададох на Четиридесет и втората сесия на 
ОбС, проведена на 05.02.2003 г., относно замените от Дирекция 



"Собственост и стопанство" и получените като бройка срещу тях 
общински имоти жилища. Искрено се надявам да го получа най-после.  

 
Александрина КОМИТОВА - независим общински съветник  
Искам да попитам г-н Йорданов във връзка с новите стълбове за 

осветление в жилищните комплекси, които са отдалечени от центъра на 
града. Много е добре, че вече са осветени добре и отвътре, но за целта бяха 
разкопани тротоарите пред жилищните блокове и в пространствата между 
тях. Известно време тези трапове поседяха така отворени, след това част от 
пръстта беше върната в траповете, но друга част остана извън тях по 
улицата да се разпилява, а плочките все още стоят разхвърлени по 
тревните площи. Чий ангажимент е връщането и подреждането на 
плочките върху тротоарите - на фирмите, които са поели ангажимента да 
свършат работата или на гражданите, които живеят в жилищните 
комплекси? Моля това уточнение да бъде направено, за да знаят 
гражданите, ако трябва да проведат някаква кампания за придаване на 
един по-приличен вид на отдалечените жилищни комплекси.  

 
Константин ВОЙНОВ - СДС  
На едно от предишните заседания на ОбС се взе решение 

администрацията към края на м. март да отговори на въпроса, който тогава 
беше поставен във връзка с газификацията на градския транспорт, 
респективно на автобусите на фирма "Градски транспорт". Реши се отдел 
"Устойчиво развитие" да проучи възможностите за осигуряване на 
финансиране на тези мероприятия от някой от предприсъединителните 
фондове и изобщо да ни информира за цялостното отношение на 
общинската администрация по този много важен въпрос.  
Наближаваме средата на април, очаквах, че на това заседание ще има 
някакъв отговор, но няма такъв. Моля Кмета и общинската администрация 
да обърнат внимание на сигнала ми от протокола. Това е един много важен 
въпрос за Варна, както финансов, така и екологичен. И точно сега е 
времето да се вземат сериозни мерки, за да може Варна да разчита на един 
по-приличен транспорт в екологично отношение и така поставения въпрос 
за цената на билетите - тогава ще може да се дискутира по-сериозно.  

 
Красен ЖЕЛЕЗОВ - ОДС  
Моето питане е обусловено от публикация във вестник "Народно 

дело" от 19.03.2003 г. със заглавие "Кметът обсъди с "Ротъри клуб" и 
"Отворено общество" нови идеи за Варна". На един от въпросите на 
представители от тези организации защо се бави санирането на старите 
панелни сгради, той отговори, цитирам: "Вината за това е само на 
Общинския съвет." Имало два пилотни проекта, но съветниците отказали 
стартирането им.  



Въпроса ми е: Кога г-н Кметът е представил на вниманието на 
общинските съветници за стартиране на т.нар. два пилотни проекта и с кой 
наш акт и от кога ние сме отказали тяхното стартиране?  
  



 
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 
№ 45/09.04.2003 г. 

по точка втора от дневния ред 

 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
"Култура" относно: удостояване със звание "Почетен гражданин на гр. 
Варна" на Калуди Калудов и Филип Киркоров; определяне на такси за 
участие на децата в ІХ Национален фолклорен конкурс.  

 
РЕШЕНИЯ:  
 
2486-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 22 от ЗМСМА, Общински съвет 

- Варна удостоява със званието "Почетен гражданин на Варна" г-н Калуди 
Калудов за принос в световната култура и за издигане международния 
авторитет на България и Варна като духовни центрове.  

/за - 42, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2487-2. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 6, ал. 2 от Закона 

за изменение и допълнение на ЗМДТ, Общински съвет - Варна определя 
такси за участие на децата в Девети национален детски фолклорен 
конкурс, както следва:  

- индивидуален изпълнител - 10.00 лв.  
- оркестри и състави - 5.00 лв. за 1 дете  
- 1 нощувка за 1 дете или ръководител - 2.00 лв.  
/за - 37, против - 0, въздържали се - 0/  

  



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 
№ 45/09.04.2003 г. 

по точка трета от дневния ред 
 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложение за решение от ПК 

"Финанси и бюджет" относно отпускане на "Дворец на културата и 
спорта"-ЕАД сума от 120 х.лв. от бюджета на Община Варна за 2003 г.; 
Разглеждане на предложение от Кмета на Община Варна относно 
утвърждаване средна брутна работна заплата за функции Образование, 
Здравеопазване, Социални грижи, Култура и Общинска администрация по 
ПМС № 40/2003 г.  

 
Р Е Ш Е Н И E : 

 
2488-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна решава сумата от 120 000 лв. (сто и двадесет хиляди лева), 
необходима на "Дворец на културата и спорта"-ЕАД за подмяна 
пожароизвестителната система, закупуване на два топлообменника и 
заплащане на част от сумата от реиновацията на електронното 
информационно табло да бъде включена в бюджета на Община Варна за 
2003 г.  

/за - 28, против - 1, въздържали се - 12/  
 
2489-3. На основание чл.21, ал.1 т.2 от ЗМСМА в изпълнение на чл. 

6, ал. 5 на ПМС № 40 от 17.02.2003 г. и писмо от МОН № 9110-
1/28.03.2003 г.:  

1. Общински съвет - Варна определя средна месечна брутна работна 
заплата на едно лице и средства за работна заплата за група "Образование" 
считано от 01.01.2003 г., както следва:  

Персонал Численост Средна месечна брутна 
заплата/лв./ 

Лимит ФРЗ за 1 
месец /лв./ 

Обща численост 4783 250,38 1 197 568 
В т.ч.    
Педагогически 3396 287.22 975 399 
Непедагогически 1387 160.18 222 169 

2. Общински съвет Варна определя средства за работна заплата по 
дейности, както следва:  



 
30311- Целодневни детски градини 278 758 
30312- Санаториални детски градини 16 784 
30322- Общообразователни училища 836 649 
30324- Спортно училище "Г.Бенковски" 17 572 
30326- ПГИ "Д-р Ив.Богоров" 16 864 
30332- Средношколско общежитие "М.Колони" 9 594 
30359- Други дейности за децата 13 335 
30389- Други дейности по образование 8 012 
ВСИЧКО: 1 197 568 

3. Общински съвет Варна определя средства за работна заплата за 
общинска дейност:  

 
30314-Полудневна детска градина 10 080 
ВСИЧКО: 10 080 

/за - 41, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2490-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, в изпълнение на 

чл. 6, ал. 5 от ПМС № 40 от 17.02.2003г., 1. Общински съвет Варна 
определя средна месечна брутна заплата на едно лице и средства за 
работна заплата за функция "Здравеопазване", считано от 01.01.2003г., 
както следва :  
 

Численост Средна месечна 
брутна заплата-лв. 

Средства за работна 
заплата за 1 месец-
лв. 

1 214 205,52 249 501 
в т.ч. за ученическо 
здравеопазване и детски ясли   
531 184,23 97 826 

2. Общински съвет Варна определя средните месечни брутни заплати 
на едно лице и средствата за работна заплата на дейностите към 
функция"Здравеопазване", считано от 01.01.2003 г., съгласно приложение. 

/за - 39, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2491-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, в изпълнение на 

чл. 6, ал. 3 от ПМС № 40 от 17.02.2003 г., Общински съвет Варна определя 



средна месечна брутна заплата на едно лице и средства за работна заплата 
за "Домашен социален патронаж", считано от 01.01.2003г., както следва :  
 

Численост Средна месечна брутна 
заплата-лв. 

Средства за работна заплата за 1 
месец-лв. 

58 173,10 10 040 
/за - 40, против - 0, въздържали се - 0/  
 
 
2492-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 и 6 от ЗМСМА, чл.6 ал. 3 на 

ПМС 40/17.02.2002 год.и ПМС 40/17.02.2002 г., Общински съвет - Варна 
определя средни брутни работни заплати на работещите във функция 
"Култура" считано от 1 януари 2003 г.както следва:  
 

Функция Численост 

държавни дейности общински дейности 

СБРЗ 
ФРЗ за 1 
месец лв. 
всичко 

СБРЗ ФРЗза 1месец 
лв. всичко 

всичко 154 259.79 40 008     
1.Рег. исторически 
музей 86 262.89 22 608     

2.Художествена 
галерия 15 260.42 3 906     

3.Библиотека 53 254.61 13 494     
всичко 23     301.87 6 943 
1.Др. дейности по 
култура 19     306.36 5 821 

2.Хорове и 
ансамбли 4     280.49 1 122 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ФУНКЦИЯ, 
ДЕЙНОСТ 

Численост 
към 
1.01.03 

СБРЗ 
към 
31.12.02 

СБРЗ с 
3,5% 
увел.към 
30.6.03 

ФРЗ до 
30.06.2002 

в т.ч.по дейности 

Държавни Общин-
ски 

VII."Поч. дело и култура" 
Почивно 
дело 9 267,5 276,86 14950   14950 

Зоокът 17,5 274,9 284,56 29879   29879 
/за - 40, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2493-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 на 

ПМС № 40 от 17.02.2003 година, Общински съвет - Варна определя 
следните средни месечни брутни работни заплати във функция "ИЗО", 
считано от 01.01.2003 г., както следва:  
 

ФУНКЦИЯ, 
ДЕЙНОСТ 

Численост 
към 
1.01.2003 

СБРЗ към 
31.12.2002 

СБРЗ с 
3,5% 
увел.към 
30.6.2003 

ФРЗдо 
30.06.2003 
г. 

в т.ч.по дейности 

Държавни Общи
н-ски 

І. " ИЗО "- общо 640   373,57 1 434 511 1 382 022 52 489 
- държавни 616   373,92 1 382 022 1 382 022 0 
- общински 24   364,51 52489 0 52489 
- Община Варна 278 370,86 383,84 640245 640245   
- oбщински 11 367,88 380,76 25130   25130 
-Р-н " Одесос " 61 358,42 370,96 135771 135771   
- oбщински 2 348,64 360,84 4330   4330 
-Р-н " Приморски " 74 357,78 370,3 164413 164413   
- oбщински 4 349,31 361,54 8677   8677 
-Р-н " Младост" 56 364,11 376,85 126622 126622  
- oбщински 1 354,26 366,66 2200   2200 
-Р-н " 
Влaдиславово" 55 358,67 371,22 122503 122503   

- oбщински 3 349,48 361,71 6511   6511 
-Р-н "Аспарухово" 50 370,96 383,94 115182 115182   
- oбщински 1 360,65 373,27 2240   2240 
-Км-во "Звездица" 4 324,7 336,06 8065 8065   
-Км-во "Каменар" 12 285,2 295,18 21253 21253   



-Км-во "Тополи " 13 303,09 313,7 24469 24469   
  2 273,85 283,43 3401   3401 
Км. "Казашко" 3,5 257,36 266,37 5594 5594   
Км."Константиново" 9,5 303,5 314,12 17905 17905   

/за - 40, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2493-3-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 на 

ПМС № 40 от 17.02.2003 година, Общински съвет - Варна завишава с 3.5 % 
средната месечна брутна заплата на Кмета на Община Варна и на 
Председателя на Общинския съвет, считано от 01.01.2003 г.  

/за - 40, против- 0, въздържали се - 0/  
 
2494-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 на 

ПМС № 40 от 17.02.2003 г., Общински съвет - Варна определя следните 
средни месечни брутни работни заплати във функция "Икономически 
услуги", считано от 01.01.2003 г., както следва:  
 

ФУНКЦИЯ, 
ДЕЙНОСТ 

Численост 
към 
1.01.03 

СБРЗ 
към 
31.12.02 

СБРЗ с 
3,5% 
увел. 
към 
30.6.03 

ФРЗдо 
30.06.2002 

в т.ч.по дейности  

Държавни  Общин-
ски  

VIII.Икон. 
услуги 179 304,04 311,79 334863 0 334863 

Др. д-ти 
икономика 179 301,28 311,79 334863   334863 

в т.ч.: 
-Др.дей-сти 
община 52 299 309,51 96567   152279 

Др.д-ти 
Община  40 299,04 309,51 74282   74282 

Мл.дейности  12 299,04 309,51 22285   22285 
-Хр.комплекс 30 299,04 309,51 55712   55712 
-ЗИП 25 358,96 371,52 55728   55728 
-Спортни 
имоти 42 225,93 233,84 58928   58928 

-АСРУД 30 364,62 377,38 67928   67928 
/за - 40, против - 0, въздържали се - 0/  



 
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 
№ 45/09.04.2003 г. 

по точка четвърта от дневния ред 
 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

"Собственост и стопанство" относно: ликвидиране на съсобственост върху 
имот в кв. Аспарухово, пл. № 1393=2575; ликвидиране на съсобственост 
между Община Варна и "Боляри"ООД; прехвърляне на жилища от фонд 
"Резервен" във фонд "Настаняване наематели"; прехвърляне на жилища от 
фонд "Настаняване наематели" във фонд "Продажби" в р-н 
"Вл.Варненчик"; замяна на недвижим имот частна общинска собственост 
на ул. "Т.Икономов" № 22а; замяна на недвижим имот частна общинска 
собственост на ул. "Прилеп" кв. 997; замяна на недвижим имот частна 
общинска собственост на ул. "Дубровник" кв. 36; теглене на кредит от 
"Пазари"-ЕООД за оборотни средства; сключване на договор от ДКЦ 
"Чайка"-ЕООД с "Общинска банка"-АД за инвестиционен банков кредит; 
търг за продажба на неизползвани малотрайни активи от баланса на ДКЦ 
"Чайка"-ЕООД; сключване на тристранен договор между Община Варна, 
"Жилфонд"-ЕООД и "Стопанска и спомагателна дейност"-ЕАД; 
намаляване капитала на "Стопанска и спомагателна дейност"-ЕАД; 
продажба на МПС от "Обреди"-ЕООД чрез търг; промяна на "Наредба за 
гробищните паркове на територията на Община Варна, предоставени за 
управление на "Обреди"-ЕООД-Варна"; прехвърляне на жилища от фонд 
"Настаняване наематели" във фонд "Продажби"; допълване на решения на 
ОбС №№ 2202-5 и 2203-5(40)/06.11.02 г.; учредяване безвъзмездно право 
на ползване върху имот частна общинска собственост на ул. "Габрово" № 
14; преминаване на жилище на ул. "Люлебургаз" бл. 1 от фонд "Продажби" 
във фонд "Резервен"; прехвърляне на жилище в ж.к. "Възраждане" бл. 45 
от фонд "Продажби" във фонд "Настаняване наематели"; отмяна на 
решение на ОбС № 1465-4(31)/21.12.01 г.; промяна на решение на ОбС № 
2276-4(41)/17.12.02 г.; замяна на общински имот на ул. "Никулицел"; 
замяна на общински имот в ж.к. "Изгрев"; замяна на общински имот на 
бул. "Сливница" кв. 21; замяна на недвижим имот частна общинска 
собственост в ж.к. "Чайка" до бл. 19; продажба на търг от "Пазари"-ЕООД 
на стари павилиони и маси; бракуване на лек автомобил собственост на 
"Пазари"-ЕООД; продажба на търг от Община Варна на техника и 
инвентар и предоставяне на част от тях безвъзмездно на "Обреди"-ЕООД; 



продажба на търг от "Дезинфекционна станция"-ЕАД на бараки, гараж и 
автомобили; прехвърляне на жилище от фонд "Резервен" във фонд 
"Настаняване наематели" в ж.к. "Вл. Варненчик" бл. 306; допълване на 
"Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Варна"; замяна на общински имот на 
ул. "Мир" пл. № 1323 срещу равностойни жилищни имоти в същия 
подрайон; отмяна на решение на ОбС № 188-5(10)/22.03.2000 г.; избор на 
представител на ОбС в Областен съвет по регионално развитие; избор на 
представител на Община Варна в Общото събрание на МБАЛ "Св. Анна"-
АД-Варна; освобождаване на член от Съвета на директорите на "Дворец на 
културата и спорта"-ЕАД и избор на нов член; прехвърляне на три жилища 
в ж.к. "Вл. Варненчик" от фонд "Настаняване наематели" във фонд 
"Продажби"; промени в НРПУРОИ. 

 
Р Е Ш Е Н И Я : 

 
2495-4. Общински съвет - Варна дава съгласие на основание чл. 21, 

ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 35, ал. 5 от ЗОС, чл. 36 от ЗС, да се ликвидира 
съсобствеността върху имот-дворно място в кв. Аспарухово, ул. 
"Инж.Каракулаков" № 9, пл. № 1393=2575 по плана на 28 м.р., кв. 65, УПИ 
ХХІХ-2575, чрез продажба молителите-съсобственици с Община Варна 
Владимир Владимиров и Цветана Кожухарова на 142 кв.м. ид.ч. от общите 
275 кв.м. по пазарни цени.  

Пазарната цена на имота да се определи от лицензиран оценител, 
като заплащането на оценката да бъде за сметка на молителите.  

/за - 29, против - 0, въздържали се - 12/  
 
2496-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 35, 

ал. 5 от ЗОС и чл. 36 от ЗС, Общински съвет - Варна дава съгласие да се 
ликвидира съсобствеността между Община Варна и "Боляри" ООД по 
отношение на УПИ ІV-502, 503, 504, 505, 506, 507, 508 - отреден за 
магазини в ж.к. "Вл. Варненчик", с площ 8543 кв.м., от които Община 
Варна притежава 166 кв.м. ид.части, актуван като частна общинска 
собственост с АОС № 2475/23.12.2002 г. на основание чл. 59 от ЗОС, чрез 
продажба на частта на Община Варна на "Боляри"ООД по пазарни цени.  
Пазарната цена на имота да се определи от лицензиран оценител, като 
заплащането на оценката да бъде за сметка на молителя.  

/за - 31, против - 0, въздържали се - 6/  
 
 
2497-4. На основание чл. 42, ал. 2 от ЗОС, Общински съвет - Варна 

прехвърля от фонд "Резервен" във фонд "Настаняване наематели" жилище 



с административен адрес: гр.Варна, ул. "Д-р Басанович" бл. 11, ет. 16, ап. 
89.  

/за - 27, против - 0, въздържали се - 19/  
 
2498-4. На основание чл. 42, ал. 2 от ЗОС, Общински съвет - Варна 

прехвърля от фонд "Резервен" във фонд "Настаняване наематели" жилище 
с административен адрес: гр.Варна, ж.к. "Вл. Варненчик" бл. 203, вх.2, ап. 
48.  

/за - 28, против - 0, въздържали се - 18/  
 
2499-4. На основание чл. 42, ал. 2 от ЗОС, Общински съвет - Варна 

прехвърля жилища от фонд "Настаняване наематели" във фонд 
"Продажби", както следва:  
ж.к. бл. вх. ет. ап. АОС 
1.Вл.Варненчик 215 2 1 39 1278/99 г. 
2.Вл.Варненчик 406 22 4 56 2533/02 г. 
3.Вл.Варненчик 401 9 7 160 2465/02 г. 
4.Вл.Варненчик 204 4 5 109 1086/99 г. 

/за - 29, против - 0, въздържали се - 15/  
 
2500-4. На основание чл. 35, ал. 2 от ЗОС и чл. 21, ал. 1, т. 8 от 

ЗМСМА и във връзка с решение № 1952-3(40)/17.03.1999 г., Общински 
съвет - Варна дава съгласие да се извърши замяна на недвижим имот 
частна общинска собственост по АОС № 2007/2001 г., находящ се на ул. 
"Т.Икономов" № 22а, представляващ дворно място от 196 кв.м., 
съставляващ УПИ Х-4, кв.14 по плана на 18 п.р. на гр.Варна, срещу 
недвижим имот, собственост на Калинка Стефанова Попстефанова и 
Димитър Стефанов Дамаскинов, находящ се на ул. "Търново" № 5, 
представляващ 100 кв.м. ид.ч. от дворно място, цялото с площ 356 кв.м., 
съставляващо бивш имот пл. № 12, кв. 631 по плана на 6 п.р. Пазарните 
стойности на имотите, предмет на замяната, да бъдат определени от 
лицензиран експерт оценител, като разликата от 96 кв.м. бъде заплатена по 
пазарни цени от Калинка Стефанова Попстефанова и Димитър Стефанов 
Дамаскинов.  

/за - 44, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2501-4. На основание чл. 35, ал. 2 от ЗОС и чл. 21, ал. 1, т. 8 от 

ЗМСМА, Общински съвет - Варна дава съгласие да се извърши замяна на 
недвижим имот частна общинска собственост по АОС № 2502/20.12.02 г., 
представляващ УПИ - отреден за паркинг, находящ се в гр.Варна, ул. 
"Прилеп" кв.997 по плана на 5 п.р. с площ 1500 кв.м. срещу равностойни 



жилищни имоти в същия микрорайон, собственост на "Комфорт" ООД, 
представлявано от Марин Йорданов ул. "Драгоман" № 28.  
Пазарните стойности на имотите, предмет на замяната, да бъдат 
определени от лицензиран експерт оценител за сметка на "Комфорт" ООД. 

/резултати от поименно явно гласуване:  
за - 26, против - 14, въздържали се - 4, отсъстват - 6/  
 
2502-4. На основание чл. 35, ал.2 от ЗОС и чл. 21, ал. 1, т.8 от 

ЗМСМА, Общински съвет - Варна дава съгласие да се извърши замяна на 
недвижим имот частна общинска собственост по АОС № 1298/99 г., 
находящ се на ул. "Дубровник" УПИ VІ-общ, кв.36 по плана на 24 п.р. на 
гр.Варна с площ 700 кв.м. срещу равностойни жилищни имоти в същия 
район, собственост на "Тарим" ООД, представлявано от Борислав Захариев 
Христов.  

Придобитите имоти да се включат във фонд "Настаняване 
наематели" и се предадат на р-н Приморски за крайнонуждаещи се 
граждани.  
Пазарните стойности на имотите, предмет на замяната, да бъдат 
определени от лицензиран експерт оценител за сметка на "Тарим" ООД.  

/за - 27, против - 3, въздържали се - 17/  
 
2503-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 147, ал. 2 от 

ТЗ, Общински съвет - Варна дава съгласие "Пазари" ЕООД да проведе 
преговори с "Общинска банка" АД и "Първа източна международна банка" 
АД за теглене на кредит и сключи договор при следните параметри:  

Размер на кредита: до 300 000 лв.  
Срок на погасяване: до една година  
Лихва: до 9,0 на сто годишно  
Гратисен период: до шест месеца  
Погасителен план: шест равни месечни вноски  
Обезпечение: Залог на вземане от наематели и парични средства по 

сметки на дружеството /за - 28, против - 0, въздържали се - 14/  
 
2504-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 147, ал. 2 от 

ТЗ, Общински съвет - Варна дава съгласие ДКЦ "Чайка" ЕООД да сключи 
договор с "Общинска банка" АД за инвестиционен банков кредит за 
закупуване на медицинска апаратура: мултифункционален ехограф, 
автоматичен биохимичен анализатор, компютри и други, съгласно рамков 
договор със следните параметри:  

Размер на кредита: до 100 000 лв.  
Срок на кредита: 36 месеца  
Лихва: ОЛП + 8,5 пункта надбавка  
Обезпечение: Ипотека на новозакупената апаратура  



Гратисен период: 3 месеца от датата на договора  
Погасяване: съгласно двустранно подписан договорен погасителен 

план  
/за - 42, против - 0, въздържали се - 1/  
2505-4. На основание чл. 21, ал. 1,т. 8 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 1 от 

НРУПСЧОВКТД, Общински съвет - Варна дава съгласие за провеждане на 
търг за продажба на неизползвани дълготрайни с характер на малотрайни и 
на малотрайни активи по приложен списък, включени в баланса на ДКЦ 
"Чайка" ЕООД. Търгът да се организира след оценка на лицензиран 
оценител.  

/за - 41, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2506-4. На основание чл. 137, ал. 1, т. 7, във връзка с чл. 147, ал. 2 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. 2, ал. 4 от ЗОС, Общински съвет - Варна дава 
съгласие да се сключи тристранен договор между Община Варна, 
"Жилфонд" ЕООД и "Стопанска и спомагателна дейност" ЕАД за 
учредяване на възмездно право на ползване върху част от имот-частна 
общинска собственост, находящ се в гр.Варна, м. Планова, актуван с АОС 
№ 671/1998 г., включен в капитала на "Жилфонд" ЕООД, представляващ 
част от едноетажна панелна сграда /т.1 от АОС № 671/1998 г./, а именно - 
12 броя складови клетки с обща площ 213 кв.м., както и 920 кв.м. от 
прилежащата земя /съгласно приложената схема/, в полза на "Стопанска и 
спомагателна дейност" ЕАД-Варна, за срок от 7 години срещу 
задължението ползвателят да извърши реконструкция и модернизация на 
помещенията.  

Цената на правото на ползване да се определи от независим експерт-
оценител, като заплащането на оценките е за сметка на "Стопанска и 
спомагателна дейност" ЕАД-Варна.  

/за - 40, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2507-4-1. На основание чл. 199, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет - Варна 

намалява капитала на "Стопанска и спомагателна дейност" ЕАД-Варна, 
вписано по ф.д. 2170/2000 г. на ВОС с 1000 лева, представляващи 
балансовата стойност на дълготрайните материални активи, които са 
предоставени безвъзмездно на Домашния социален патронаж при Община 
Варна и представляващи 10 акции с номинал 100 лв.  

/за - 40, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2507-4-2. Общински съвет - Варна задължава председателят на 

Съвета на директорите на "ССД" ЕАД-Варна да публикува в Държавен 
вестник решението на Общото събрание на акционерите за намаляване на 



капитала и да покани кредиторите на дружеството в тримесечен срок да 
упражнят правата си по чл. 202, ал. 1 във връзка с чл. 150 от ТЗ.  

/за - 40, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2507-4-3. Общински съвет - Варна променя чл. 6, ал. 1 и ал. 2 от 

Устава на "Стопанска и спомагателна дейност" ЕАД, както следва:  
- в ал. 1 цифрата и думите 162 600 /сто шестдесет и две хиляди и 

шестстотин/ лева се заличават и заменят с цифрата и думите 161 600 /сто 
шестдесет и една хиляди и шестстотин/ лева.  

- в ал. 2 цифрата и думите 1626 /хиляда шестстотин двадесет и шест/ 
лева се заличават и заменят с цифрата и думите 1616 /хиляда шестстотин и 
шестнадесет/ акции.  

/за - 40, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2508-4-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 17, ал.1 от 

НРУПСЧОВКТД, Общински съвет - Варна дава съгласие "Обреди" ЕООД 
да продаде, след обявяване на търг и определяне първоначална цена от 
лицензиран оценител, следните МПС:  

- Трактор "Колесен", дизел, обем на двигателя 3 900 куб.с., мощност 
50 к.с., рег. № В 02 62, шаси № 1909, двигател № 9Л1059.  

- Лекотоварен автомобил ЖУК, модел АО6, модификация-фургон, 
бензинов, обем на двигателя 1900 куб.с., мощност 70 к.с., рег. № В 10 47 
ТВ, шаси № 479121, двигател № 14773.  

/за - 36, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2508-4-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 1 от 

НРУПСЧОВКТД, Общински съвет - Варна одобрява продажбата на 
купувачи ЕООД - общински дружества с предмет "Траурна дейност" - гр. 
Монтана и гр. Перник:  

- Катафалка марка Волво "Полар", рег. № W 34 57 А, рама № 
W1245243М189023, двигател № В200Е128946807.  

- Лек автомобил марка Форд, модел "Ескорт", рег. № В 25 72 ЛК, 
рама № WFOAXXGCAANG87821, двигател № NG 87821.  

- Катафалка марка Волво "Полар", рег.№ В 43 78 А, рама № 
YV1245243M1888126, двигател № В 200Е1289468.  

/за - 36, против - 0, въздържали се - 0/  
 
 
2509-4. Общински съвет - Варна изменя "Наредба за гробищните 

паркове на територията на Община Варна, предоставени за управление на 
"Обреди" ЕООД-Варна", приета с решение № 1975-10(35)/02,03,10,11.07.02 
г. , както следва:  



- l чл. 1 думите "На основание § 18 от Наредба № 21 на МЗ" се 
заличават и вместо тях се вписва "На основание чл. 8 от ЗОС".  

/за - 35, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2510-4. На основание чл. 42, ал.2 от ЗОС, Общински съвет - Варна 

прехвърля жилища от фонд "Настаняване наематели" във фонд 
"Продажби", както следва:  

1. ул."П.Райчев" бл. 4, вх. З, ап. 17 АОС № 1054/99 г.  
2. ул."Ружа" бл. 5, ет. 6, ап. 28 АОС № 2276/02 г.  
3. имот на ул."Г.Паренсов" № 42 АОС № 896/98 г.  
/за - 35, против - 0, въздържали се - 1/  
 
2511-4-1. На основание чл. 42, ал. 2, във връзка с чл. 43, ал. 1 от ЗОС, 

Общински съвет - Варна допълва решение № 2202-5(40)/06.11.02 г., като в 
частта след "13 броя жилища" се добави текста: "като след направена 
проверка за всеки наемател установи отговаря ли на условията за 
настаняване в общинско жилище по ЗОС ги пренастани в същия 
апартамент по установения ред."  

/за - 36, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2511-4-2. На основание чл. 42, ал. 2, във връзка с чл. 43, ал. 1 от ЗОС, 

Общински съвет - Варна допълва решение № 2203-5(40)/06.11.02 г., като в 
частта след "17 броя жилища" се добави текста: "като след направена 
проверка за всеки наемател установи отговаря ли на условията за 
настаняване в общинско жилище по ЗОС ги пренастани в същия 
апартамент по установения ред." 

 /за - 36, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2512-4. На основание чл. 116 от НРПРУОИ, във връзка с чл. 39 от 

ЗОС, Общински съвет - Варна учредява безвъзмездно право на ползване 
върху имот-частна общинска собственост, находящ се в гр.Варна, ул. 
"Габрово" № 14, актуван с АОС № 21/27.11.1996 г., представляващ ІІ-ри 
надпартерен етаж от двуетажна полумасивна сграда, състоящ се от 4 
помещения с обща площ 216,50 кв.м., в полза на Народно читалище 
"Сабахатин Али"-Варна, за срок от 10 години.  

Възлага на Кмета на Община Варна издаването на заповед и 
сключването на договор за безвъзмездно право на ползване върху 
описания имот за срок от 10 години.  

/за - 38, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2513-4. На основание чл. 42, ал. 2 от ЗОС, Общински съвет - Варна 

дава съгласие имот-частна общинска собственост с АОС № 2028/02 г. 
представляващо апартамент 21, вх. А, бл. 1, ул. "Люлебургаз" гр.Варна да 



премине от фонд "Продажби" във фонд "Резервен". В същият да бъде 
пренастанено четиричленното семейство Бурневи до извършването на 
ремонтните работи в заеманото до сега от него жилище в ж.к. "Дружба" бл. 
4, вх. Б, ет. 3, ап. 14 кв. "Аспарухово" и част от покривната конструкция на 
същия вход.  

/за - 37, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2514-4. На основание чл. 42, ал. 2 от ЗОС, Общински съвет - Варна 

прехвърля от фонд "Продажби" във фонд "Настаняване наематели" 
жилище, находящо се в ж.к. "Възраждане" бл. 45, вх. 2, ет. 4, ап. 34.  

/за - 37, против - 1, въздържали се - 0/  
 
2515-4. Общински съвет - Варна отменя свое решение № 1465-

4/31/21.12.01 г., като на основание чл. 42, ал. 2 от ЗОС, общинското 
жилище, находящо се в ж.к. "Чайка" бл. 50, вх. Д, ап. 32 се предостави за 
обезщетяване на отчуждени собственици.  

/за - 37, против - 1, въздържали се - 1/  
 
2516-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна изменя свое решение № 2276-4, като в частта за начина на 
ликвидиране на съсобствеността да бъде както следва:  
"Ликвидирането на съсобствеността да се извърши чрез изкупуване на 
общинския дял от съсобствениците." 

/за - 34, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2517-4. На основание чл. 21, ал. 1 ,т. 8 от ЗМСМА и чл. 35, ал. 2 от 

ЗОС, Общински съвет - Варна дава съгласие да се извърши замяна на 
общински имот, представляващ п-л VІ, кв. 651 по плана на 6 м.р., находящ 
се на ул. "Никулицел", актуван с АОС № 2119/10.05.01 г., с площ 670 кв.м., 
срещу равностоен жилищен имот, собственост на "Санита Трейдинг" АД. 
Оценката на имотите да бъде извършена по пазарни цени от независим 
лицензиран оценител, като заплащането стойността на оценките е за 
сметка на "Санита Трейдинг" АД. 

 /за - 27, против - 0, въздържали се - 9/  
 
2518-4. На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 35, ал.2 от 

ЗОС, Общински съвет - Варна дава съгласие да се извърши замяна на 
общински имот, представляващ поземлен имот пл. № 755, находящ се в 
гр.Варна, ж.к. "Изгрев" с площ 398 кв.м., актуван с АОС № 2129/15.10.01 г. 
срещу равностойни жилищни имоти, собственост на ЕТ "Мънца-Марин 
Диков" със седалище гр.Варна ул. "Цар Борис ІІІ" № 1.  
Оценката на имотите да бъде извършена по пазарни цени от независим 



лицензиран оценител, като заплащането стойността на оценките е за 
сметка на ЕТ "Мънца-Марин Диков".  

/за - 34, против - 0, въздържали се - 3/  
 
2519-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 35, ал.2 от 

ЗОС, Общински съвет - Варна дава съгласие да бъде извършена замяна на 
общински имот представляващ УПИ І-отреден за обществено обслужване, 
находящ се в гр. Варна бул. "Сливница" кв. 21 по плана на 26 п.р. с площ 
800 кв.м., актуван с АОС № 2457/16.12.02 г. срещу равностойни жилищни 
имоти, собственост на ЕТ "Дуел-Геновева Маринова".  
Оценката на имотите да бъде извършена по пазарни цени от независим 
лицензиран оценител, като заплащането стойността на оценките е за 
сметка на ЕТ "Дуел-Геновева Маринова".  

/за - 36, против - 3, въздържали се - 4/  
 
2520-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 35, ал. 2 от 

ЗОС, Общински съвет - Варна дава съгласие да се извърши замяна на 
недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в гр.Варна, ж.к. 
"Чайка" до бл. 19, 19-ти п.р., представляващ детска ясла, включващ дворно 
място с площ 6800 кв.м., четири блока и свързващ коридор/покрита връзка/ 
със застроена площ 1312 кв.м., а именно:  

- Блок А - двуетажна сграда, със застроена площ 465 кв.м., 
предназначена за четири групи;  

- Блок А-1 - двуетажна сграда със застроена площ 258 кв.м., 
предназначена за две групи;  

- Блок Б - едноетажна сграда със застроена площ 168 кв.м., състояща 
се от гардероб, кабинети, складови помещения, топла кухня със 
съответните складови помещения, санитарни възли, тоалет;  

- Блок В - едноетажна сграда със сутерен, със застроена площ 262 
кв.м.. В сутерена се намират котелно и нафтово помещение, стая на огняр 
и санитарен възел. На етажа са разположени пералня, сушилня, помещение 
за бельо, стая за персонала и тоалет;  

- Блок К - топла връзка със застроена площ 58 кв.м., актуван с АОС 
№ 431/17.10.97 г., срещу равностойни жилищни имоти и гаражи в същия 
район, собственост на ЕТ "Татяна Атанасова", представлявано от Татяна 
Атанасова. Пазарните цени на имотите, предмет на замяната, да се 
определят от независим експерт-оценител, като Общинският съвет приеме 
оценките. Заплащането на оценките е за сметка на молителя.  
Получените жилища при реализация на сделката да се включат във фонд 
"Настаняване наематели" и се предадат на р-н "Приморски" за 
крайнонуждаещи се граждани.  

/резултати от поименно явно гласуване:  
за - 26, против - 15, въздържали се - 6, отсъстват - 3/  



 
2521-4. На основание чл. 21, ал.1 ,т. 8 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 1 от 

НРУПСЧОВКТД, Общински съвет - Варна дава съгласие "Пазари" ЕООД 
да продаде на търг 50 броя стари павилиони и 60 броя маси и бракуване на 
30 негодни павилиона. Търгът се организира след оценка от лицензиран 
експерт-оценител.  

/за - 42, против - 0, въздържали се - 2/ 
 
2522-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 1 от 

НРУПСЧОВКТД, Общински съвет - Варна дава съгласие за продажба чрез 
търг, а при невъзможност да бъде бракуван, лек автомобил марка "Нисан", 
рег. № В 40 00 АВ, рама JN1000M11V0035353, двигател СА20776554В, 
година на производство 1992 г., собственост на "Пазари" ЕООД.  

/за - 42, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2523-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна реши:  
1. Дава съгласие Община Варна да обяви търг за продажба, съгласно 

приемо-предавателен протокол от 05.09.02 г., на:  

№ наименование бро
й сума 

1. Трактор верижен "Т-54" 1 496.93 
2. Сеялка "Саксония" 1 86.67 

3. Култиватор и 
Брана/култиватор/ 2 222.78 

4. Фреза 1 138.68 
5. Плуг 2 121.98 
6. Плуг универсален "ПХ-325-Б" 1 6.42 
Всичко: 1073.46 
 

2. Дава съгласие Община Варна да бракува два броя култиватори - 2 х 
111.79 = 222.78 /съгласно приемо-предавателен протокол от 05.09.02 г./  
3. Останалите техника и инвентар /съгласно приемо-предавателен 
протокол от 05.09.02 г. - т. 2, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16/ на обща 
стойност 2044.96 лв. предоставя за безвъзмездно ползване на "Обреди" 
ЕООД. Приемо-предавателният протокол от 05.09.02 г. е неразделна част 
от решението. /за - 42, против - 0, въздържали се - 0/  
2524-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 1 от 
НРУПСЧОВКТД, Общински съвет - Варна дава съгласие 
"Дезинфекционна станция" ЕАД - Варна да продаде на търг, както следва:  

- 5 броя бараки и 1 гараж, находящи се в Девня; 



- лек автомобил "ДАМАС" В 22-34; 
- лек автомобил "ДАМАС" В 81-07; 
- товарен автомобил "ЗИЛ". 
Търгът се организира след оценка от лицензиран експерт-оценител. 
/за - 42, против - 0, въздържали се - 0/ 
 
2525-4. На основание чл. 42, ал. 2 от ЗОС, Общински съвет - Варна 

прехвърля от фонд "Резервен" във фонд "Настаняване наематели" жилище, 
находящо се в гр.Варна, ж.к. "Вл. Варненчик" бл. 306, вх. 17, ет. 7, ап. 256. 

/за - 43, против - 0, въздържали се - 0/ 
 
2526-4. На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна допълва "Наредба за определянето и администрирането на местните 
такси и цени на услуги на територията на Община Варна", приета с 
решение № 2452-2(44)/05,06.03.2003 г., като текста в Раздел ІІ, чл. 23 /4/ за 
"Четвърта зона" т. 2 се допълни и придобие следния вид:  
"Район "Вл.Варненчик" - обхваща територията на ІІІ и ІV микрорайон."  

/за - 42, против - 0, въздържали се - 1/ 
 
2527-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 35, ал.2 от 

ЗОС, Общински съвет - Варна дава съгласие да се извърши замяна на 
общински имот, представляващ " имот с пл. № 1323-А 24 м.р. по плана на 
гр.Варна земя с площ 765 кв.м., находящ се на ул. "Мир", актуван с АОС 
№ 2038/05.04.01 г. срещу равностойни жилищни имоти в същия подрайон, 
собственост на ЕТ "Колорпринт"-Йордан Йорданов.  
Пазарната стойност на имотите, предмет на замяната, да бъде определена 
от независим експерт-оценител за сметка на молителя.  

/за - 38, против - 2, въздържали се- 3/ 
 
2528-4. Общински съвет - Варна отменя свое решение № 188-

5(10)/22.03.2000 г. /за - 25, против - 1, въздържали се - 10/  
2529-4. Общински съвет - Варна избира за свой представител в Областния 
съвет за регионално развитие г-н Георги Ташков - общински съветник.  

/за - 32, против - 0, въздържали се - 10/  
 
2530-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна избира за представител на Община Варна в Общото събрание на 
МБАЛ "Св. Анна"-АД - Варна общинския съветник Красимир МАРИНОВ. 

/за - 30, против - 0, въздържали се - 1/  
 
2531-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна освобождава като член на Съвета на директорите на "Дворец на 
културата и спорта"-ЕАД общинския съветник Живко Стоянов НИКОВ.  



/за - 31, против - 0, въздържали се - 7/  
 
2532-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна избира за член на Съвета на директорите на "Дворец на културата и 
спорта"-ЕАД общинския съветник Драгомир Ненчев БЕЛЕВ.  

/за - 27, против - 1, въздържали се - 14/  
 
2533-4. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна изключва от фонд "Настаняване наематели" и включва във фонд 
"Продажби" следните жилища:  
- ж.к. "Вл. Варненчик" бл. 215, вх. 1, ет. 7, ап. 25 АОС 665/1997 г.  
- ж.к. "Вл. Варненчик" бл. 6, вх. 2, ет. 3, ап. 30 АОС 1995/2000 г.  
- ж.к. "Възраждане" бл. 9, вх. 2, ет. 3, ап. 32 АОС 2597/2003 г.  

/за - 40, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2534-4. На основание чл. 22 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 

променя "Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество", приета с решение на ОбС № 466-3(16)/27.09.2000 
г., както следва:  

- чл. 115(1).1. Възмездно право на ползване върху недвижими имоти 
- частна общинска собственост, предназначени за здравни, културни, 
образователни и други хуманитарни дейности, се учредява с решение на 
Общински съвет в съответствие с чл. 104, след проведен търг или конкурс 
по реда на Глава ІІІ, Раздел ІІ, за срок от 10 години със заповед на Кмета на 
Община Варна, с изключение на случаите по чл. 117.  

2. С решението на Общински съвет се определя обекта, цената на 
правото на ползване и други условия за учредяването му.  

3. Началната тръжна или конкурсна цена се определя от лицензиран 
оценител и се приема от комисията по ал. 3.  

4. Депозитът за участие в търга или конкурса е 10 % от началната 
тръжна или конкурсна цена.  

5. Въз основа на решението на Общински съвет, Кметът на Община 
Варна издава заповед, след което сключва договор за учредяване право на 
ползване.  

(2).1. За всички останали имоти - частна общинска собственост, с 
изключение на тези по ал. 1, възмездно право на ползване за срок до 10 
години се учредява със заповед на Кмета на Община Варна без решение на 
Общински съвет, при спазване разпоредбите на ал. 1, т. 3 и 4.  

(3).1. Предложенията по ал. 1 и ал. 2 се правят от комисия, назначена 
със Заповед на Кмета на Община Варна, състояща се от 4 (четирима) 
общински съветници и 3 (трима) служители на общинската 
администрация. След назначаването на комисията, същата изработва 
вътрешен правилник за работата си.  



2. Комисията по т. 1 има следните задачи:  
2.1. Предлага имоти - частна общинска собственост за учредяване на 

възмездно право на ползване по реда на ЗОС и НРПУРОИ.  
2.2. Разглежда молби от физически и юридически лица с искане за 

учредяване на възмездно право на ползване.  
2.3. Предлага на Кмета на Община Варна списък от имоти - частна 

общинска собственост, за които да бъде учредено възмездно право на 
ползване за определен срок, по реда на ал. 1 или ал. 2.  

2.4. Комисията предлага на Кмета на Община Варна организирането 
на търг или конкурс. Провеждането им се осъществява по реда на Глава ІІІ, 
Раздел ІІ - от НРПУРОИ.  

2.5. Възлага и приема оценка за начална тръжна или конкурсна цена.  
2.6. След определяне на участника спечелил търга или конкурса, 

комисията уведомява писмено Общински съвет, съответно Кмета на 
Община Варна, за вземане на решение за учредяване на възмездно право 
на ползване или издаване на заповед  

2.7. В решението (заповедта) се посочва цената на правото на 
ползване.  

2.8. Въз основа на заповедта, Кметът на Община Варна сключва 
договор.  

/за - 28, против - 0, въздържали се - 0/  
  



 
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 
№ 45/09.04.2003 г. 

по точка пета от дневния ред 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ВрК 
"Структури и общинска администрация" относно: определяне числеността 
и структурата на бюджетни дейности "Инвестиционна политика", 
"АСРУД", "Спортни имоти" и "Зоокът"; определяне численост и структура 
на СУПЗ "Анастасия д-р Железкова", Домашен социален патронаж, Дом за 
стари хора "Гергана" и Дневен дом за деца с мозъчно и умствено 
изоставане; създаване на Дирекция "Защита на класифицираната 
информация и Отбранително-мобилизационна подготовка" в структурата 
на Обща администрация на Община Варна; разкриване на щатна бройка 
"Лекар-педиатър" към Общински център по детско и училищно 
здравеопазване; разкриване на щатна бройка в дирекция "Обществен ред и 
контрол"; промяна на длъжността Изпълнител "Барман-готвач"; 
увеличаване щата на р-н "Аспарухово" за отдел "Архитектура и 
строителство" и трансформиране на длъжността Главен специалист 
Деловодство и архив; обособяване отдел "Административно техническо 
обслужване-Виница" в структурата на р-н "Приморски"; разкриване на 
бройки за "Поземлена реформа" в структурата на р-н "Приморски".  

 
 

Р Е Ш Е Н И Я : 
 

2535-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна считано от 01.01.03 г. определя числеността и структурата на 
бюджетни дейности: "Инвестиционна политика", "АСРУД", "Спортни 
имоти" и "Зоокът", съгласно приложение 1.  

/за - 32, против - 1, въздържали се - 7/  
 
2536-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна считано от 01.01.03 г. определя числеността и структурата на: 
Социално учебно професионално заведение "Анастасия д-р Железкова", 
Домашен социален патронаж, Дом за стари хора "Гергана" и Дневен дом за 
деца с мозъчно и умствено изоставане, съгласно приложение 2.  

/за - 39, против - 0, въздържали се - 1/  



 
2537-5. На основание чл. 21, ал.1 , т. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна създава в структурата на Обща администрация на Община Варна, 
Дирекция "Защита на класифицираната информация и Отбранително -
мобилизационна подготовка", както следва:  

1. Трансформира длъжността Гл.експерт "Отбранително 
мобилизационна подготовка" в длъжност "Директор на Дирекция "Защита 
на класифицираната информация и Отбранително -мобилизационна 
подготовка".  

2. В дирекцията се създават два отдела:  
2.1. Отдел "Защита на класифицираната информация", където се 

разкриват две щатни бройки:  
- Завеждащ регистратура - 1 бр.  
- Служител в регистратурата - 1 бр.  
2.2. Отдел "Отбранително -мобилизационна подготовка" с два 

сектора, както следва:  
2.2.1. Сектор "Пунктове за управление и отсрочки", със 

съществуващите съгласно ПМС № 351/93 - 8 бройки:  
- Гл.специалист по ОМП - 1 бр.  
- Старши специалист по КИС - 1 бр.  
- Механик на ОПУ - 1 бр.  
- Механик на ВрПУ - 1 бр.  
- Охрана на обект - 4 бр.  
2.2.2. Сектор "Дежурни", със съществуващите съгласно ПМС№ 

212/92 - 30 бр.  
- дежурни в Община Варна - 5 бр.  
- дежурни в райони - 25 бр.  
/за - 39, против - 0, въздържали се - 1/  
 
2538-5. На основание чл. 21, ал.1, т. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна разкрива една щатна бройка: Лекар-педиатър към Общински център 
по детско и училищно здравеопазване. 

 /за - 40, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2539-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна разкрива една щатна бройка в дирекция "Обществен ред и контрол", 
сектор "Обществен ред", като следва:  
- Старши инспектор "Контрол по обществения ред" - 1 бр. 

 /за - 38, против - 0, въздържали се - 7/  
 
2540-5. На основание чл. 21, ал.1 , т. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна считано от 01.05.03 г. изменя длъжността Изпълнител "Барман-
готвач" - 0,5 бр. в длъжност Изпълнител "Барман-готвач" - 1 бр. и 



длъжност Изпълнител "Камериер" -0,5 бр. в длъжност Изпълнител 
"Камериер" - 1 бр.  

/за - 39, против - 0, въздържали се - 3/  
 
2541-5. На основание чл. 21 , ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - 

варна увеличава щата на Район Аспарухово с две щатни бройки в отдел 
"Архитектура и строителство", както следва:  

Младши експерт "Геодезист"  
Младши експерт "Участъков техник" със срок до приключване на 

мероприятието.  
/за - 42, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2542-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна трансформира в Район "Аспарухово" длъжността Главен специалист 
"Деловодство и архив" в длъжност Началник отдел "Административен и 
управление на собствеността".  

/за - 41, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2543-5-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, Общински съвет 

- Варна обособява отдел "Административно техническо обслужване-
Виница" ("АТО"-Виница) в структурата на район "Приморски".  

/за - 43, против - 0, въздържали се - 1/  
 
2543-5-2. Общински съвет - Варна приема към щатното разписание 

на район "Приморски", в частта за отдел "АТО-Виница" нови щатни 
бройки, както следва:  

- Началник отдел - 1 бр.  
- Гл.специалист "ЕСГРАОН" и гражданско състояние - 1 бр.  
- Технически сътрудник "Деловодител-касиер" - 1 бр.  
- Изпълнител "Шофьор" - 1 бр.  
/за - 43, против - 0, въздържали се - 1/  
 
 
2544-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - 

варна промяна структурата на р-н "Приморски", като за нуждите на 
поземлената реформа определя следните щатни длъжности, необходими до 
приключване на мероприятието:  

- Младши специалист "Поземлена реформа" /с образование 
"Геодезия"/ - 2 бр. - по обявяване на плановете и извършване на корекции 
по тях;  

- Младши специалист "Поземлена реформа"/с образование "Аграрна 
икономика" или друга икономическа специалност/ - 2 бр. по подготовка на 



проектозаповедите, възлагане на оценките и координиране на работата с 
отдел "Финансово-счетоводен" при изплащане на обезщетенията.  

/за - 34, против - 1, въздържали се - 2/  
  



 
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 
№ 45/09.04.2003 г. 

по точка шеста от дневния ред 
 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

"Архитектура и строителство" относно: изменение на ПУП-ПРЗ на кв. 333 
по плана на 9 м.р.; изработване на ПРЗ-план-извадка за урегулиране на 
УПИ ХІ, кв. 3 по плана на КК "Златни пясъци".  

 
Р Е Ш Е Н И E : 

 
2545-6. На основание чл. 9, ал. 3 от ЗУТ, Общински съвет - Варна 

дава съгласие за изменение на ПУП-ПРЗ на кв. 333, по плана на 9 м.р., за 
урегулиран поземлен имот - ІІ "за озеленяване", да се промени 
предназначението му от "за озеленяване" в "за пазар".  

/за - 40, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2546-6. На основание чл. 9, ал. 3 от ЗУТ, Общински съвет - Варна 

дава съгласие за изработване на ПРЗ-план-извадка за урегулиране на УПИ 
ХІ и придаването му на части от УПИ ХІІ "за озеленяване" и УПИ ХІІІ "за 
озеленяване", кв. 3 по плана на КК "Златни пясъци".  

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



 
 

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 
№ 45/09.04.2003 г. 

по точка седма от дневния ред 
 
 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

"Здравеопазване и социални дейности" относно: предложение за 
мораториум върху структурните промени в МБАЛ "Св.Анна"-АД; 
назначаване на комисия за финансово-медицинска проверка в "ДКЦ ІІІ-
Варна"-ЕООД; комисия за анализ на разходите по общата издръжка и 
изготвяне на разделителен протокол между "Стоматологичен център І-
Варна"-ЕООД и "Медикотехническа лаборатория І-Варна"-ЕООД; 
опрощаване на неплатени в пълен размер такси за ползвани социални 
услуги от граждани на гр. Варна; отпускане на финансови помощи на 
нуждаещи се граждани за лечение и закупуване на медикаменти; 
опрощаване на наем за общинско жилище на нуждаеща се гражданка.  

 
Р Е Ш Е Н И E : 

 
2547-7-1. Общински съвет - Варна препоръчва на Съвета на 

директорите на МБАЛ "Св.Анна" АД-гр.Варна да наложи мораториум 
върху структурните промени в лечебното заведение.  

/за - 27, против - 0, въздържали се - 14/  
 
2547-7-2. Да се създаде работна комисия с представители от Община 

Варна, Съвета на директорите на МБАЛ "Св.Анна"-гр.Варна, синдикатите 
и представители на работещите в лечебното заведение, която да разгледа 
предложените структурни промени и излезе с решение. 

 /за - 27, против - 0, въздържали се - 14/  
 
2548-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна възлага на Кмета на Община Варна да назначи комисия от общинска 
администрация и с участието на представители на РК на БЛС-Варна и 
РЗОК-Варна, която да извърши пълна финансово-медицинска проверка в 
"ДКЦ ІІІ-Варна" ЕООД.  

/за - 26, против - 0, въздържали се - 4/  



 
2549-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна задължава Кмета на Община Варна да назначи комисия от експерти 
от общинската администрация с участието на управителите на 
"Стоматологичен център І - Варна" ЕООД и "Медикотехническа 
лаборатория І - Варна" ЕООД, която да анализира разходите по общата 
издръжка на двете дружества и изготви разделителен протокол.  

/за - 34, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2550-7. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 87 от 

ЗМДТ да бъдат опростени неплатените в пълен размер такси за ползвани 
социални услуги от граждани на Варна, по приложения списък, за периода 
от 01.01.2001 г. до 30.09.02 г. на обща сума 3429.62 лв.  

/за - 35, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2551-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна дава съгласие да бъде отпусната парична помощ в размер на 200 лв. 
на Жана Янева Кондова от гр.Варна, ЕГН ***, ул. "Железни врата" бл. 33, 
вх. А, ет. 2, ап. 5.  

/за - 36, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2552-7. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна дава съгласие да бъде отпусната персонална пенсия на детето 
Фотина Димитрова Бакърджиева от гр.Варна, ул. "Караджа" № 38, в 
съответствие с чл. 92 от КЗОО.  

/за - 36, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2553-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна дава съгласие да бъде отпусната парична помощ в размер на 500 лв. 
на Пенка Желева Цветкова, ЕГН *** от гр.Варна, бул. "Осми приморски 
полк" № 122, вх. В, ет. 13, ап. 63.  

/за - 36, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2554-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна дава съгласие да бъде отпусната парична помощ в размер на 500 лв. 
на Тона Димитрова Янакиева от гр. Варна, кв. "Вл. Варненчик" бл. 402, вх. 
9, ет. 8, ап. 199. 

 /за - 36, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2555-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна дава съгласие да бъде отпусната парична помощ в размер на 250 лв. 
на Иванка Радославова Колицова от гр.Варна, ул. "Охрид" 19, ЕГН ***.  

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



 
2556-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна дава съгласие да бъде отпусната сумата от 1000 лв. на Тодорка 
Андонова Иванова от гр.Варна, ул. "Арх. Петко Момилов" № 27 за 
покриване на най-неотложните нужди на семейството си.  

/за - 36, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2557-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна дава съгласие да бъде отпусната парична помощ в рамките на 500 
лв. на Иван Стефанов Дурчев, ЕГН *** от гр.Варна, кв. Чайка, бл. 33, вх. Г, 
ет. 2, ап. 29.  

/за - 36, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2558-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна дава съгласие да бъде отпусната парична помощ в рамките на 300 
лв. на Ангел Георгиев Атанасов от гр.Варна, кв. Възраждане, бл. 67, вх. 6, 
ет. 7, ап. 156.  

/за - 36, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2559-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна дава съгласие на Димитричка Вичева Събева от гр.Варна, кв. "Вл. 
Варненчик", бл. 222, вх. 1, ет. 1, ап. 1 да бъде опростен наем за общинско 
жилище в размер на 645 лв. 

 /за - 36, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2560-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна дава съгласие да бъде отпусната парична помощ на СТОЯН 
ЙОРДАНОВ ДИМИТРОВ в размер на 100 лв. за закупуване на 
медикаменти за белодробното му заболяване.  

/за - 40, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2561-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна дава съгласие да бъде отпусната парична помощ на МИНКА 
ИВАНОВА РЕДЖЕБ в размер на 200 лв. за медикаменти (по повод съдово 
усложнение след оперативна интервенция за тумор на бъбрека).  

/за - 40, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2562-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна дава съгласие да бъде отпусната парична помощ на АНТИМ 
ВАСИЛЕВ АНТИМОВ в размер на 1000 лв. за оперативно лечение 
(паренхиматозен субарахноидален кръвоизлив - челно базално).  

/за - 40, против - 0, въздържали се - 0/  
 



2563-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна дава съгласие да бъде отпусната парична помощ на ЖЕЛЯЗКА 
НИКОЛОВА ВАСИЛЕВА в размер на 300 лв. за медикаменти.  

/за - 40, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2564-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна дава съгласие да бъде отпусната парична помощ на КРАСИМИРА 
ГОСПОДИНОВА МАВРОДИЕВА в размер на 2000 лв. за сърдечна 
операция.  

/за - 40, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2565-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна дава съгласие да бъде отпусната парична помощ на НАДЕЖДА 
ВАСИЛЕВА КРАВЧУК в размер на 200 лв. за лечение на очното й 
заболяване.  

/за - 40, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2566-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна дава съгласие да бъде отпусната парична помощ на КОСТАДИНКА 
МАРИНОВА БАРАКОВА в размер на 500 лв. за ортопедичното й 
заболяване.  

/за - 40, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2567-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна дава съгласие да бъде отпусната парична помощ на ДИМИТРИЧКА 
НИКОЛОВА СИМЕОНОВА в размер на 200 лв. за очна операция. 

 /за - 40, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2568-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна дава съгласие да бъде отпусната парична помощ на ЕЛВИРА 
ВЪЛЧАНОВА ИВАНОВА в размер на 500 лв. за закупуване на 
медикаменти за заболяването й (ХУХК). 

 /за - 40, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2569-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна дава съгласие да бъде отпусната парична помощ на ЯНА 
ВАСИЛЕВА МАРГИН в размер на 200 лв. за закупуване на медикаменти, 
във връзка с ортопедичната й диагноза.  

/за - 40, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2570-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна дава съгласие да бъде отпусната парична помощ на СИМЕОН 
РАШЕВ МАРИНОВ в размер на 500 лв. за закупуване на медикаменти за 



основното му заболяване (карцином на ректума за медикаменти извън 
реимбурсираните от РЗОК).  

/за - 40, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2571-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна дава съгласие да бъде отпусната парична помощ на ЖАСМИНА 
АЛЕКСАНДРОВА НОЧЕВА в размер на 2000 лв. за оперативно лечение 
(за ликвородренажна клапна система - вродена хидроцефалия).  

/за - 40, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2572-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна дава съгласие да бъде отпусната парична помощ на ДИЯН 
РУМЕНОВ ИВАНОВ в размер на 500 лв. за закупуване на медикаменти 
(хроничен рецидивиращ панкреатит).  

/за - 40, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2573-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна дава съгласие да бъде отпусната парична помощ на СТОЯН 
АТАНАСОВ ЛЕФЕДЖИЕВ в размер на 2000 лв. за лечение на сина му 
Благовест Лефеджиев (болест на Хочкин смесено клетъчен вариант - 4-ти 
стадий).  

/за - 40, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2574-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна дава съгласие да бъде отпусната парична помощ на БОРИС 
СТЕФАНОВ ВИДОВ в размер на 200 лв. за медикаменти (язвена болест - 
чести рецидиви).  

/за - 40, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2575-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна дава съгласие да бъде отпусната парична помощ на НЕЛИ 
ДИМИТРОВА ДАМЯНОВА в размер на 200 лв. за закупуване на 
медикаменти за основното й заболяване (болест на Блойлер).  

/за - 40, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2576-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна дава съгласие да бъде отпусната парична помощ на ЮЛИЯ 
ЙОСКОВА АБАДЖИЕВА в размер на 1000 лв. за животоподдържащи 
медикаменти (болест на Крон). /за - 40, против - 0, въздържали се - 0/  
2577-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна дава съгласие да бъде отпусната парична помощ на МИХАИЛ 
ПАНЕВ МИХАЛЕВ в размер на 600 лв. за коронарография.  

/за - 40, против - 0, въздържали се - 0/  



 
2578-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна дава съгласие да бъде отпусната парична помощ на МАРГАРИТА 
АЛЕКСАНДРОВА ИЛИЕВА в размер на 100 лв. за закупуване на 
медикаменти (комбинирани фрактури 73 % от ТЕЛК).  

/за - 40, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2579-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна дава съгласие да бъде отпусната парична помощ на КОНСТАНТИН 
НИКОЛОВ КАЛЕШЕВ в размер на 100 лв. за медикаменти (сърдечна 
недостатъчност, мозъчно-съдова болест).  

/за - 40, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2580-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна дава съгласие да бъде отпусната парична помощ на ВАЛЕНТИН 
АЛЕКСАНДРОВ ГЕОРГИЕВ в размер на 200 лв. за закупуване на 
медикаменти (параноидна шизофрения).  

/за - 40, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2581-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна дава съгласие да бъде отпусната парична помощ на МИЛЕНА 
АЛЕКСАНДРОВА БУДИНОВА в размер на 1500 лв. за оперативно 
лечение (със синдрома на Олиер).  

/за - 40, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2582-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна дава съгласие да бъде отпусната парична помощ на НАСКО ИЛИЕВ 
МИШЕВ в размер 400 лв. закупуване за медикаменти за лечение на 
дъщеря му Невена Наскова Илиева (мозъчен холестеатом).  

/за - 40, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2583-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна дава съгласие да бъде отпусната парична помощ на МАРКО 
ЙОРДАНОВ МАРКОВ в размер на 300 лв. за лечение на основното му 
заболяване (шизоафективна психоза - маниен тип).  

/за - 40, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2584-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна дава съгласие да бъде отпусната парична помощ на СПАС 
ГЕРАСИМОВ ДАНАИЛОВ в размер на 600 лв. за коронарография.  

/за - 40, против - 0, въздържали се - 0/  
 



2585-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна дава съгласие да бъде отпусната парична помощ на СПАС ЛЕВКОВ 
СПАСОВ в размер на 1000 лв. за закупуване на медикаменти за лечение на 
съдови усложнения.  

/за - 40, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2586-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна дава съгласие да бъде отпусната парична помощ на ДИНА КОЛЕВА 
СТОЙКОВА в размер на 1200 лв. за лечение.  

/за - 40, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2587-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна дава съгласие да бъде отпусната парична помощ на СТЕФАН 
ДИМИТРОВ СТЕФАНОВ, ЕГН ***, в размер на 1000 лв. за операция.  

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



 
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 
№ 45/09.04.2003 г. 

по точка осма от дневния ред 
 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

"Благоустройство и комунални дейности" относно: допълване на решение 
на ОбС - Варна № 2464-8-3(44)/05,06.03.03 г.; разпределение на средствата 
по райони и населени места за дейностите по сметоизвозване, 
сметосъбиране и чистота; прехвърляне на средствата Курортна такса за 
дейности сметоизвозване, сметосъбиране и чистота за р-н "Приморски" и 
р-н "Одесос".  
 

Р Е Ш Е Н И E : 
 
2588-8. Общински съвет - Варна допълва свое решение № 2464-8-

3/44/05, 06.03.03 г., като след думите "по т.2.1" се добави и "и т.5". /за - 32, 
против - 0, въздържали се - 0/ 2589-8. Във връзка с чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ, 
Общински съвет - Варна приема разпределение на средствата по райони и 
населени места, за дейностите по сметоизвозване, сметосъбиране и 
чистота, както следва:  
№ Район/населено място квота в % 
1. Одесос 23,44 
2. Приморски 28,25 
3. Младост 19,05 
4. Вл.Варненчик 12,10 
5. Аспарухово 14,59 
6. км.Тополи 0,79 
7. км.Казашко 0,10 
8. км.Звездица 0,24 
9. км.Каменар 0,52 
10. км.Константиново 0,92 
  ОБЩО: 100,00 % 



 
/резултати от поименно явно гласуване: за - 27, против - 4, въздържали се - 
9, отсъстват - 10/ 

 
2590-8. Общински съвет - Варна възлага на Кмета на Община Варна 

от първоначално постъпилата в Община Варна курортна такса да 
прехвърли целево 300 000 лв. за дейностите по сметоизвозване, 
сметосъбиране и чистота, като 200 000 лв. са за р-н "Приморски" и 100 000 
лв. за р-н "Одесос". 

 /за - 26, против - 0, въздържали се - 17/  
  



 
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 
№ 45/09.04.2003 г. 

по точка девет от дневния ред 
 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

"Образование" относно приемане на Статут за присъждане на награда 
"Варна" в сферата на науката и висшето образование.  

 
Р Е Ш Е Н И Е : 

 
2591-9. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна приема "Статут за присъждане на награда "Варна" в сферата на 
науката и висшето образование", съгласно приложение. 

/за - 30, против - 0, въздържали се - 0/  
  



 
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 
№ 45/09.04.2003 г. 

по точка десета от дневния ред 
 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ВрК 

"Наименования" относно: именуване на пространство между бул. 
"Хр.Ботев", ул. "Д-р Пискюлиев", бул. "Съборни" и ул. "Бачо Киро" на 
площад "Македония"; преименуване на улици в с. Звездица.  

 
Р Е Ш Е Н И E : 

 
2592-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА, Общински 

съвет - Варна именува пространството между бул. "Христо Ботев", ул. "Д-р 
Пискюлиев", бул. "Съборни" и ул. "Бачо Киро" на площад "Македония", 
съгласно приложената скица. /за - 35, против - 1, въздържали се - 4/  
2593-10-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна преименува улиците в с. Звездица, както следва:  

Номерация Наименование 
Улица "Първа" ул. "Феникс" 
Улица "Втора" ул. "Андромеда" 
Улица "Трета" ул. "Касиопея" 
Улица "Четвърта" ул. "Еридан" 
Улица "Пета" ул. "Орион" 
Улица "Шеста" ул. "Пегас" 
Улица "Седма" ул. "Вега" 
Улица "Осма" ул. "Сириус" 
Улица "Девета" ул. "Меркурий" 
Улица "Десета" ул. "Венера" 
Улица "Единадесета" ул. "Марс" 
Улица "Дванадесета" ул. "Юпитер" 
Улица "Тринадесета" ул. "Сатурн" 
Улица "Четиринадесета" ул. "Нептун" 
Улица "Петнадесета" ул. "Плутон" 



Улица "Шестнадесета" ул. "Калисто" 
Улица "Седемнадесета" ул. "Леда" 
Улица "Осемнадесета" ул. "Нереида" 
Улица "Деветнадесета" ул. "Рея" 
Улица "Двадесета" ул. "Титания" 
/за - 40, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2593-10-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА, Общински 

съвет - Варна именува пространството заключено между кметството, 
търговския комплекс, централна автоспирка и частен жилищен имот на 
площад "Галактика". /за - 40, против - 0, въздържали се - 0/  
  



 
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 
№ 45/09.04.2003 г. 

по точка единадесета от дневния ред 
 
ОТНОСНО: Попълване съставите на постоянните и временни 

комисии към Общински съвет - Варна.  
 

Р Е Ш Е Н И E : 
 
2594-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, Общински съвет 

- Варна решава общинският съветник Димитър ЧУТУРКОВ да бъде член 
на ПК "Обществен ред и сигурност".  

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



 
 

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 
№ 45/09.04.2003 г. 

по точка дванадесет от дневния ред 
 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложение за промяна състава на 

Наблюдателна комисия по чл. 94 от ЗИН, създадена с решение на ОбС № 
2435-11(42)/05.02.2003 г.  

 
Р Е Ш Е Н И E : 

 
2595-12. Общински съвет - Варна променя свое решение № 2435-

11(42)/05.02.03 г., като включва в състава на наблюдателната комисия по 
чл. 94 от ЗИН следните членове:  

- Петя Проданова - Директор "Бюро по труда" - Варна  
- Анна Конукова - Началник отдел "Закрила на детето" при Дирекция 

"Социално подпомагане" - Варна  
- Иван Иванов - старши инспектор отдел "КОР" при Дирекция 

"Обществен ред и контрол" при община Варна  
(на мястото на Румен Вълчев - Началник отдел "КОР")  

/за - 29, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2596-12. На основание чл. 98 от ЗИН и във връзка с големия обем от 

работа и отговорности, Общински съвет - Варна решава да бъде осигурено 
от бюджета на Общинския съвет месечно възнаграждение на следните 
членове на Наблюдателната комисия по чл. 94 от ЗИН:  

- Любослава Дашева - старши юрисконсулт при Дирекция "Правно-
нормативно обслужване" при Община Варна - представител на 
наблюдателната комисия в комисията по чл. 17 от ЗИН и техническия 
сътрудник на същата - в размер на две минимални работни заплати, 
определени за Република България;  

- Ивелина Кръстева - Главен експерт при Дирекция "Образование и 
младежки дейности" - секретар на наблюдателната комисия в размер на 
една минимална работна заплата, определена за Република България.  

/за - 30, против - 0, въздържали се - 0/  
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ  

ДЕЙНОСТ 

СРЕДНА 
МЕСЕЧНА 
БРУТНА 
ЗАПЛАТА-ЛВ. 

СРЕДСТВА ЗА 
РАБОТНА ЗАПЛАТА 
ЗА 1 МЕСЕЦ-ЛВ. 

427 Междуобластен диспансер за 
онкологични заболявания със 
стационар- Варна-ЕООД 

241,82 20 555 

413 Многопрафилна болница за 
долекуване и продължително 
лечение"Св.Ив.Рилски"-Аспарухово-
Варна-ЕООД 

196,78 24 205 

417 Специализирана болница по 
акушерство и гинекология за активно 
лечение-Варна-ЕООД 

222,25 68 896 

420 Специализирана болница по очни 
болести за активно лечение-Варна-
ЕООД 

233,03 20 040 

424 Областен диспансер за пневмо-
фтизиатрични заболявания със 
стационар-Варна-ЕООД 

215,64 15 526 

419 Амбулатория- групова практика 
за специализирана медицинска 
помощ-Център за психично здраве-
Варна-ЕООД 

350,45 2 453 

431 Филиал Детски ясли 172,56 47 625 
469 Общински център за детско и 
училищно здравеопазване 199,45 30 117 

469 Други дейности по 
здравеопазване 193,12 20 084 

ВСИЧКО: 249 501 
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