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Днес, 28 anpuл 1999 2. Пpegcegameляm на Общl!нсku съВеm 
- Варна 2-н Ннkолай Геор2uеВ СТОЯНОВ omkpн В 09.30 ч. t1 pъk0Bo9L1
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВОТО зacegaнlle на Общuнсkllя съВеm,
npoBegeнo В Пленарната зала на Общ1ша Варна.

От 51 бр. общL1нсkt1 съВеmнuцu В залата npucъcmBaxa бр. LJ

omcъcmBaxa бр. oбщuнcktt съВеmн1щL1: 

Togop HukoлoB КОЗАРЕВ 
Марчо ДuмоВ БОЕВ 
ИВанkа АсеноВа СЕРГЕЕВА 
Денkо ПарашkеВоВ ГЕОРГИЕВ 

Hukoлau СТОЯНОВ 

-СДС
-ДЛ

-ДЛ

-ДЛ

Коле2t1, uма лu неоmложнl! Bъnpocu, koumo mрябВа ga се 
Вkл!очаm gоnълнumелно kъм npoekma за gнеВен peg на gнешноmо 
засеgанuе? 

Юлuян ГЕНДОВ - СДС 

Преgла2ам kamo nослеgна nogmoчka на npoekmume за 
решення om ПК "СобсmВеносm u cmonaнcmBo" ga бъgе Вkлlочено за 
раз2лежgане npegлo,keнl!emo HLI с kоле2а Тошkо ГРУ ДЕВ kamo 
kонmрольорl! на "Пазарu"-ЕООД относно оgобряВане на 
uнBecml!цuoннama nро2рама на gpyжecmBomo, за ga мо2аm ga 
kaнgugamcmBam npeg MннllcmpecmBomo на земеgелl!еmо за nарl!чна 
сума no еgна nро2рама. 



/, 

Нпkолаu ПЕТКОВ - ДЛ 

Преgла2ам kamo m. 2 В gнеВння peg Общuнсkняm съВеm ga 
обсъgн слеgнаmа тема: "С1,сmоянпеmо на Варненсkа 
kорабосmронmелнпца" -АД п Влпянпеmо му Върху соцпално
ukономuчесkаmа обсmаноВkа В Общпна Варна". Ako е необхоguмо, 
бt1х могъл ga прочета п мomпBume за пюfJа, но ako се npueмe -
mогаВа. 

Велuчkа ТОДОРОВА - СДС 

Смятам, че Въпроса mря6Ва ga се 2леgа глобално ga се 
2леgа uзобщо за ukoнoмuчeckomo съсmшшuе на npegnpш1mпяma на 
mepumopuяma на Варна. Пopagu maзu nрнчuна LI nopagн фakma, че 
gнес uмаме мно20 mежъk gнеВен peg, nреgла2ам Общuнсkuяm съВеm 
ga насрочи ноВа сесuя на тема за ukономнчесkоmо съсmоянне на 
ре2uона п uзобщо на Варна сnецuално. BkapBaнemo на mозп Въпрос 
gнес, означава че може бu сеспяmа ще mрябВа ga npogъл)kll 11 утре. 
Но Въпросът е нансmнна много Важен! 

Илkо ТОДОРОВ - ЕВРОЛЕВИЦА 
ПраВп мu Вnечаmелнне, че В nocлegнume няkолkо 2оgннu 

Общuна Варна не реа2нра оф11цuално на eguн офнцuален nразннk, 
kakъBmo е 1-Bu мati. Преgла2ам ОбС ga uзразu nозuцuя, ako 
общuнсkаmа agмuнucmpaцuя uма съображенuя ga не оmбелязВа 
npaзнuka н moBa е nocлegнama нu Възможност за насmоящш1 манgаm 
ga се обърне чрез поgхоgяща форма kъм хората на mpygoBa Варна LI

ga нзразu сВоеmо оmношенне LI наt1-Верояmно cBoame goбpu чyBcmRa LJ

бла2оgарносm за mехнпя mpyg през манgаmа. Може бн ga 20 Вkлlочuм 
В ПК "Култура"! 

Веселuна САВОВА - Зелена nарmпя 
Коле2н, моля ga заnазuм Времето за nреgпзборна kампанuя 

ko2amo mя започне. В момента, ako nрп moзu gнеВен peg започнем ga 
обсъжgаме nоложенuеmо ВъВ Варненсkа kopaбocmpoumeлнuцa u 
uзобщо В целuя регuон Варна, без ga L1Маме koнkpemнll npoekmн за 
рещенuя, cчllmaм ,че moBa ще бъgе загубено Време. ТоВа, koemo 
npegлa2a 2-жа TogopoBa, мuсля че е мно20 резонно, но за ga наnраВuм 
makaBa сесuя нuе mря6Ва ga nog2omBL1м cъomBemнume аналнзu, ga се 
сВържем с Б!ороmо по mpyga, koemo поема Вспчku безрабоmнu u 
Bcuчko moBa ga 20 наnраВuм gосmаmъчно оm20Ворно, а не ga cu 
npukaзBaмe само на мпkрофона. 



Heka ga гласуВаме npoцegypнomo nреgложенt1е на 2-жа TogopoBa, 
koemo е nо-ВсеобхВаmно! Нашата nознцнн по mезн B1,npoc11 mрябНа ga 
бъgе оформена В наши решения, за koemo се uзuckBa Време! 

Юлшш ГЕНДОВ - СДС 
Също счнmам, че kamo орган на :месmноmо 

самоуnраВленuе Общuнсkш1m съВеm на Варна mрябВа ga uма 
отношение k1,м Bcuчkt1 наболели 6ъnpoct1, koнmo ВълнуВаm 2paga, но 
много gобре нн е нзВесmно, че можем ga Вземем eфekmuBнt1 решения 
само за npegnpш1mt1я В сферата на общt1нсkаmа собсmВеносm на 
mepumopt1яma на Община Варна. Към npegnpuяmuн В сферата 
kъgemo nрuнц1шал е MннucmepcmBomo на nромшнленосmmа - 6 
случая, нuе можем ga uзразuм решенt1е с пожелаmелен елемент. Също 
м,1сля, че еgнн goбam, не 611 бнл неполезен, но се нужgае om 
преgВарumелна nog2om0Bka, maka че моето лuчно мнение е, че ннма 
нужgа om cBIJkBaнe на сесня целево, защото не можем ga Вземем 
целеВн решения. Heka fkeku om желаещt1mе съВеmнuцн ga nogгomBн 
маmерuалн IJ ga бъgем cBukaнu на сесtш. 

Мнсля, че geбama се нужgае не om сnецнална сесия.

Плеgнрам npu moзu gнеВен peg ga cu сВършнм работата, а 6 m. 
"Разнн" Всеkн може ga npegлoжu ga geбamupaмe по оnреgелена тема.

Илtш Г АНЧЕВ - Нароgна napmuя 
Смятам, че Въпроса с Варненсkа kорабосmронmелнuца е 

еgнн om осноВннmе Въnросн om нkономнkаmа на mepumopuшna на гр.

Варна. От maзu глеgна moчka смятам, че оmношеннmо на нашня 
ОбС по moзu наболнл Въпрос е uзkл!очIJmелно Важно. Поgkреnям 
uckaнemo за cBukBaнemo на сnецнална сесuя, незаВuсвмо om moBa че 
Варненсkаmа kорабосmроumелннца не е общIJнсkо npegпp!IЯШIJe. И 
регионалната, u централната fJлacm gonycнaxa peguцa грешku, 
nopagu koumo преgnрняmнеmо беше gokapaнo go moзu бamak. 
Раз2лежgанеmо на Въпроса не е moлkoBa просто н не mрябВа ga 
noBmapя ннmо по сmнл, ннmо по съgържанuе оно(iа, koemo сmаВаше 
на мнmннгнmе на рабоmещнmе В kopaбocmpoumeлнuцama. 

Преgла2ам на mазн сесuя В еgна kpamka moчka ga решнм 
kak ga uз2лежgа бъgещня gнеВен peg на makaBa сесш1. 

Ннkолаr, ПЕТКОВ - ДЛ 
Бнх се съ2ласнл ga оттегля преgложеннеmо сн om 

gнewнama сесuя, а ko решнм сега, че наnрнмер слеgВащаmа сеgмнца 
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ще cBukaмe сесвя no mоз,1 Въпрос. Бuх могъл ga npegocmaBя на 
Пpegcegameл,i на ОбС npoekmume за решенвя 11 мomвBume за mях. 

I-I11koлati СТОЯНОВ

• Коле211, nремuнаВаме kъм гласуВане на nреgложен1шmа Bu,
ko,m10 go mозв момент бяха gаgенв:
• В gнеВнuя peg на gнешноmо засеgан11е на ОбС ga б1,gе разглеgано
nреgложен11еmо на koнmpoльopume на "Пазарu"-ЕООД 2-н Юлиян
ГенgоВ 11 2-н Тошkо ГруgеВ no оmношенuе оgобряВане
внВесm1щ1юннаmа програма на gpyжecm8omo за 1999 г.

П реgложен11еmо се npue om oбщuнckume съВеmн,щu с 
peзyлmamu om гласуВанеmо: за - 30, npom11B - 1, Възgържал11 се - 7. 

• преgложенuеmо на 2-н ПemkoB за Влизане В gнеВнuя peg на
gнешноmо засеgан11е раз2лежgане съсmоян11mео на Варненсkаmа
kopaбocmpc)umeлнuцa.

Преgложен11еmо не се 11р11е om прuсъсmВащшnе общuнсku 
съВеmнuцu с peзyлmamu om гласуВанеmо: за - 18, npom11B - 13, 
Възgържалu се - 1 О. 

• npegлoжeнuemo на общ11нсkаmа съВеmн11чkа Велuчkа TogopoBa
ga се насрочи специална сесшr за раз2лежgане на съсmоянuеmо на
ukoнoмukama на npegnp11яmuяma om Община Варна.

Преgложенuеmо на 2-жа TogopoBa се npue с peзyлmamu от

гласуВанеmо: за - 23, npomuB - 8, Възgържалu се - 10. 

Hukoлaii СТОЯНОВ 

Колегв, nроgължаВаме с гласуВаншr за уmочненшr kъge ще 
бъgаm Вkл!оченl! за разглежgане gопълнumелнumе nреgложенuя, 
гласуВанl! npegu малkо: 

• 2-н ГенgоВ uзkаза мнение npegлoжeнuemo на kонmрольор11mе на
"Пазарu"-ЕООД за оgобряВане uнBecmuцuoннama програма на
gpyжecmBomo за 1999 г. ga бъgе разглеgано kamo nослеgна
mogmoчka om nреgложенuята за решения om ПК "СобсmВеност
11 cmonaнcmBo".

П реgложенuеmо на 2-н ГенgоВ се np11e с резу лтатu om 
гласуВанеmо: за - 33, npoml1B- 3, Възgържалu се- 6. 

Велuчkа ТОДОРОВА - СДС 
Г-н Стоянов, насрочването на Времето u pega за 

nроВежgане на makaBa сесия зaBucu ош moBa ga мuне през kомнсuя, за 
ga eu npegcmaBшn Вспчku съ8еmн11ц11 сmан0В11ща u ga се решu no 



обема на маmерпала п раз2ле2kgанпmе 6ъnросп. Преgла2ам слеg kamo 
koмucш1me раз2леgаm маmерпалпmе ga пзлязаm с npegлo2keнl!e npeg 
ОбС 5 оmgелна сесuя плп 6 част om сесuн ga се Вkлk,чп за 
раз2лежgане. Не смятам, че за еgна сеgмнца ОбС може ga нзлезе с 
оkончаmелно сmаноВшце за nознцняmа cu. 

Hukoлati СТОЯ}IОВ 
Г-це TogopoBa, Вне nреgложнхmе nроцеgурно ga 2ласуВаме 

ga Влезе В gнеВен peg; сега 11pegлo2keme В kоя moчka ga бъgс раз2леgан 
Въпроса. 

Велпчkа ТОДОРОВА 
Като npegnocлegнa moчka на gнешноmо засеgанuе на ОбС. 

Дuан ДАСКААОВ - ДА 
Г-н Пpegcegameлlo, moBa koemo 2ласуВахме е съвсем gpy20. 

Hue еласу5ахме ga нма makaBa сесuя, а не ga обсъ;kgаме nоgобно 
нещо. Имаме решенuе на gнешнаmа сесня. 

Hukoлaii СТОЯНОВ 
Решенuеmо, koemo сме Взели, koлe2u е само решение, 

koemo е Взето за спецнална сесшr. Трнб6а ga r,земем с Вас решенuе 
ko2a ll kak ga npoBegeм maзu сеспя. Именно зараgп moBa спецuална 
moчka ще нма лп uлu няма ga uма В gнеВнuн peg? 

Дuан ДАСКАЛОВ - ДА 
В Заkона nuшe ясно, че Пpegcegameляm е gлъжен В 7-

gне6ен cpok ga cBuka сеспя. Kak6o nоВече от mo6a? 

I -Iпkoлa11 СТОЯНОВ
Г-н ДасkалоВ, Вне не сте наясно с пpoцegypume за 

nроВежgане на засеgанпе на ОбС. Пpegcegameляm ще насрочн 6 1-
сеgмuчен cpok, ako geucmBпmeлнo се Вземе се2а решенt1е. Още не сме 
20 6зелн kaino решенне. Нне еласуВахме само ga t1ма сnецuална сесuя, 
но не nосоч6аме... lЦе Bu прочета mочнt1я mekcm om Заkона: 
"Пpegcegameляm на Общuнсkt1я еъВеm насрочва 5 1-сеgмнчен cpok 
засеgанuе на ОбС mo2aBa, ko2amo 1/3 от 061цннсkнmе съВеmн1щu 
npegя6яm mазн преmенцш1". А нuе 6 случая Вземаме решенuе за 
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uзВънреgна сесuя на реgоВно засеgанuе на ОбС. Значu npoцegypama 
mрябВа ga я gоуmочнпм с Вас. 

Днан ДАСКАЛОВ - ДЛ 

Чета m. 4, ал. 2 om ПраВuлнпkа за работа на ОбС: 
"Пpegcegameляm е gлъжен - заkоноgаmеляm е упоmребuл точно 
gyмama "gлъжен" - ga насрочи засеgанпе В 7-gнеВен cpok от Внасяне 
на uckaнemo." Нашето 2ласуВане npegu малkо на 1/3 беше Внасяне на 
moBa псkане. 

Ннkолай СТОЯНОВ 

Да, moзu член npenoBmapя чл. 23 на ЗМСМА, В koumo nuшe 
uзрuчно, koлe2u: "Общuнсkuя н раuоннuя съВеm се cBпkBam на nърВо 
засеgанuе om Обласmнпя ynpaBumeл В 14-gнеВен cpok; Общпнсkuя 
съВеm се cBukBa на засеgанпе om не20Вuя npegcegameл: no не20Ва 
uнпцuаmпВа, no псkане на 1/3 om общпнсkнmе съВеmнпцп, по псkане на 
1/5 от uзбupaineлume на общuнаmа, no псkане на Обласmнпя 
уnраВнmел". По-наmаmъk nпше: "В случанmе no m. 2, 3 н 4 
Пpegcegameляm е gлъжен ga насрочп засеgанuе В 7-gнеВен cpok om 
Внасянето на uckaнemo". 

Дuан ДАСКАЛОВ - ДЛ 
Бла2оgаря, за moBa сmаВаше Въnрос. 

Hukoлau CTOЯI-IOB 

Да, но maзu npoцegypa В момента makaBa лu е, нлu не? 

Илuя Г Al-IЧEB - Нароgна napmuя 

Г-)kо TogopoBa, ako заnочнем ga чаkаме на kоя om 
cлegBaщume cecuu ще noBegeм раз2лежgанеmо на moзu Въnрос, може 
ga се okюke uзлuшно Въобще раз2лежgанеmо. Тозu Въnрос е наболял u 
ako mря6Ва ga 20 раз2ле)kgаме gнес, mрябВа ga сm112нем go kонсенсус. 

СВеmлозар ЧОРБАД)КИЕВ - СДС 

Преgла2ам meзu geбamu ga бъgаm 5 moчka npegnocлegнa 
om gнешноmо засеgанuе, с 02леg на me)kkuя gнеВен peg, koйmo нu 
очаkВа. 
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Пламен НА ЧКОВ - ДЛ 
Преgла2ам gебаmнранеmо ko2a ga бъgе сесняmа ga се 

cъcmou В ПК "фннансн tJ бk1g)kem". 

Веселина САВОВА - Зелена napmшr 
Имам nроцеgурно nреgложенuе - 2ласуВахме ga uма 

сnецнална сесuя. Безnреgмеmно е ga geбamupaмe В момента. 
Преgла2ам ga не уmочняВаме gеня LI часа, щом е uзВънреgна сесняmа, 
mя mря6Ва ga е npegl! слеgВащаmа реgоВна. ЕgннсmВеноmо, koemo 
можем ga наnраВuм, е ga Възложнм на Преgсеgаmеля на ОбС ga 
nocoчu gama на cecuяma. 

Ннkолай СТОЯНОВ 
Коле2u, nоgла2ам npoцegypнomo nреgложенuе на 2-жа 

СаВоВа ga gageme npaBomo на Преgсеgаmеля на ОбС ga nрецснu ko2a 
npegu pegoBнama слеgВаща сесшr ga насрочu засеgанuе. 

Юлшrн ГЕНДОВ - СДС 
За2убнхме Вече 1 час om Времето за неплоgоmВорнu 

разпраВtш. Има mpu процеgурнu nреgложеншr go момента. Моля ga 2п 
2ласуВаме. 

Слеg 2ласуВанеmо, kamo npegcegameл на 2pynama на СДС, 
псkам 1 О мuн. noчuBka. 

Hukoлaii СТОЯНОВ 
Коле2u, 2лacyBaiimc npoцegypнomo nреgло)kенпе на СВ. 

ЧорбаgжuеВ за npegnocлegнa moчka om gнеВнuя pcg ga се разzлеgа 
npegлoжeнuemo на 2-ца TogopoBa за спецпалнаmа сесuя. 

Общннсkumе съВеmнuцu приеха поцеgурноmо nреgложенне 
на общннсkня cъBemнuk СВ. ЧорбаgжнеВ с peзyлmamu om 
2ласуВанеmо: за - 30, проmнВ - О, Възgържалu се - 5. 

Коле2t1, 2ласу8аме npoцegypнomo nреgложенuе на Илkо 
TogopoB слеg gokлagBaнe на npoekmнme за решения om Преgсеgаmеля 
на ПК "Култура" ga бъgе раз2леgано оmношенl!еmо на Общннсkшr 
съВеm за 1 май. 

Процеgурноmо nреgложенuе на 2-н Илkо TogopoB не се 
npue om npucъcmBaщume общuнсkt1 съВеmнuцu с peзyлmamu om 
2ласуВанеmо: за - 17, npomuB - 9, Възgържалu се - 14. 



Oб1цuнckume съ6еmнuцt1 npuexa слеgнuя 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Раз2лежgане на nреgложення за решення orn ПК "Фннансн
u бk,gжern" относно: осн2уряВане на cpegcmBa за реалнзацuя на 
"MernagoнoBama nро2рама"; nрехВърляне на cpegcrnBa В gei.iнocm 
"Ремонт на nъmнща'1

; заплащане на маmерпалн om "Зооkъm" - Варна на 
"Пapkcrnpoi.i"; оnреgеляне на gоnълннmелно Възна2ражgенне за 
nроgължнmелна работа на зacrnurne В cpegнomo образоВаннс; 
nponyckaнe на целеВа nомощ на БЧК за nognoмa2aнe на бежанцumе om 
КосоВо; gаВане на съ2ланне за членсmВо на Община Варна В сgруженне 
"Бъл2арсkн uнВесmuцuонен форум"; gаВане съ2ласuе за разсрочено 
nлащане на gължнмt�я guBugeнm om "Инжсmроi11шженерuн2"-ЕООД 
kъм Община Варна; ornnyckaнe на cpegcrnBa orn б!оgжеmа на Общнна 
Варна за храна, ел. енер2ш1, меgukаменmн u gp. на Дом "ГаВрош"; 
безВъзмезgно npegocmaBянe на бъл2арсkо учнлuще В Реnублнkа МолgоВа 
на 31-месmен аВmобус; omnyckaнe на cpegcrnВa за ремонт на 
koнrnakrnнama мрежа на mроле116усння mpaнcnoprn; nреgложенuе за 
заkуnуВане на аВmомобuл за нyжgume на общuнсkuя nрuемннk за 
безсmоnансmВенu kyчema; gаВане на съ2ласuе за nолзВане на банkоВ 
kpegum orn "ДВорец на kyлmyparna u cnoprna"-EAД; kopu2upaнe 
чuсленосmmа на "Дру2u gei.iнocmu no ukoнoмuka". 

2. Раз2лежgане на npegлo)keнuя за решения om ПК
"ЗgраВеоnазВане н соцuалнн gейносmн" относно: обяВяВане c2pagama на 
kлuнuka "Ушu, нос, 2ърло" за частна общuнсkа собсm6еносm u 
сkлk,чВане на go20Bop с MuнucmepcmBo на зgраВеоnазВанеmо за 
pekoнcmpykцuя u моgерннзацuяmа i.i; уmВържgаВане на легла за gомашен 
стационар на Дuсnансер белоgробнн болесmu - Варна; nрехВърляне на 
АГ-учасmъцн om АГ-болннца kъм Полнkлuнukаmа на Общннсkа болница 
- Варна.

3.Раз2лежgане на nреgложення за решения om ОКП.

" 4. Разглежgане на nреgложенш1 за решения om ПК
СобсmВеносm н cmonaнcmBo" относно: nрехВърляне на общuнсkн 

�шлнща om фонg "НасmаняВане наемаmелн" ВъВ фонg "Проgюkбн" В р-н 
Млаgосm; решение за npegocmaBянe на жuлнще om фонg "РезерВен" на 

зам. npegcegameля на ВОС; отмяна на решения на Общuнсkuя съВеm 
NN 1421-4-1, 1421-4-2(28)/29.01.1998 2. н обяВяВане на nублuчен mър2 за 

-. 



nроgаж:ба gялоВе на "Варнаmрансnорm"-ЕООД; gоброВолна gелба на 
uмom на ул. "Cmpaxuл 6oii5oga" N 7; намаляване kanumaлa на "Гpagcku 
mpaнcnopm"-EOOД; учреgяВане npaBo на строеж на uмomu: ул. 
"фpegepuk Ж. Klopu" N 48, "Гоце ДелчеВ" 63, "Ген. СkобелеВ" N 8; 
промяна В НРДТОВ; учреgяВане на съВмесmно gpyж:ecmBo с "ШОАН"
ООД; оgобряВане на paзxogu на "Tъp20Bcku gом" -АД за ykpenBaнe на 
nognogлeзнomo npocmpaнcm6o на бул. "Княз Борuс I"; лukBugupaнe на 
съсобсmВеносm на uмom на ул. "Поg u2omo" N 40; замяна на общuнсku 
uмom на ул. "ГаброВо" N 13 срещу раВносmоен жuлuщен uмom на ЕТ 
"БАБС"; nроgаж:ба на общuнсku uмomu 8 с. Каменар; осВобож:gаВане om 
om20Bopнocm на ynpaBumeлu u kонmрольорu на общuнсku ЕООД за 1998 
2.; оgобря6ане на tшBecmuцuoннama програма на "Пазарu"-ЕООД за 
1999 2.

5. Раз2лежgане на nреgлож:енuе om koмucuяma по решенuе N
1908-3-7(39)/25.02.1999 2. за uз2оm6яне на nреgложеншr за kaнgugamu за 
съgебнu зacegameлu ВъВ БОС. 

6. Раз2лежgане на преgложенuя за решеншr om ПК
"Блa2oycmpoucmB0 u kомуналнu geuнocmu" относно: оgобряВане на 
лuмumнu kanumaлнu Вложения u ДМА по oбekmu u разgелu по б!оgжеmа 
на Общuна Варна за 1999 2.; uзбор на общuнсku съВеmнuцu В koмucuяma 
за nроВежgане на koнkypc за omga6aнe на kонцесuя на geuнocm 
"Чucmoma"; оgобряВане на cno2ogбa межgу Кмета на Общuна Варна u 
"ЖКС" -ООД за cмemonoчucmBaнemo на р-н "AcnapyxoBo"; nрuемане на 
nлан-смеmkа за geiiнocm "Чucmoma" за 1999 2.; сkл!очВане на go20Bop с 
"ЕКОИНВЕСТ-70"-ЕООД за nолзВане на geno В с. ЕзероВо; решенuе за 
запазване на paзcagнuk "НАЛБАНКА" kamo общuнсkа собсm6еносm. 

. 7. Раз2лежgане на nреgложенuя за решенuя om ПК 
"Млаgежku geuнocmu, cnopm, omg,rx u mурпзъм" относно: уgосmояВане 
със зВанuе "Почетен 2раж:gанuн на 2р. Варна" на mpeньopume Сuя 
HeukoBa п Емил Hei.ikoB. 

8. Раз2лежgане на nреgложенuя за решенuя om ПК "Култура"
относно: nосmаВяне паметна плоча на роgнuя gом на Васил Арнауgо6; 
omnyckaнe на cpegcmBa за uзgаВане на kнп2ume "Земя u kopeнu" u 
"Л umepamypнa Варна". 

" 9. Раз2лежgане на преgложеншr за решенuя om ПК
Транспорт" относно: gоnълВане на "Нареgба за uзnолзВане на 

makcuмempoBume aпapamu на mepumopшrma на Общuна Варна" u gp. 
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10. Раз2лежgане на nреgложеншr за решенuя om ПК
"Apxнmekmypa н cmpoumeлcmBo" относно: nроменu В "Нареgба за 
nосmаВяне на Временнt1 npeмecmBaeмu съоръженuя за mър20Вuя"; 
осВобожgаВане на "Tъp20Bcku gом" -АД om makca за 
елеkmроuзеражgане; nрнемане на Нареgба за ycmpoйcmBo н засmрояВане 
на mернmорняmа на Общнна Варна" 

11. Раз2лежgане на nреgложенuя за решеншr om ВрК
"НаuменоВаншr" относно: nренменуВане на улнцн ll аВmобуснt1 cnt1pkн. 

12. Насрочване на сnецuална сесня за раз2лежgане на
съсmоянt1mо на ukoнoмнkama на npegnpняmuяma om Общuна Варна. 

13. Пumанuя u оm20Ворн на nнmаншr.

/за · 31, npomuB . 2, Възgържалн се . 7 / 

В процеса на geбamu u nрuемане на npoekmopeшeнuяma 
npegcmaBeнu om nосmоянннmе koмuctru kъм Общннсkuя съВеm, слеg m. 5 
"Раз2лежgане на nреgложенuе om koмucuяma no решение N 1908-3-
7(39)/25.02.1999 2. за нз2оmВяне на nреgложення за kaнgнgamu за съgебнt1 
зacegameлu ВъВ ВОС", no nреgложенuе на общuнсkuя cъBemнuk Балuн 
БалuноВ · npegcegameл на ПК "Apxнmekmypa u cmpoнmeлcmBo" 
oбщuнckume съВеmнuцu, с peзyлmamu om еласуВанеmо: за - 25, npomнB -
О, Възgържалн се · 6, nрнеха ga разглеgаm В uзВънреgен nopяgъk 
npoekmume за решенuя на kомнсшrmа no apxumekmypa н cmpoumeлcmBo, 
Влязла В gнеВння peg kamo m. 10, nopagt1 наnреgналоmо Време н 
nрнсьсmВнеmо В залата на Вносumелшnе на npoekmнme. 

По nреgложенне на npegcegameля на фраkцняmа общuнсkнmе 
съВеmннцн om СДС 2-н Юлtrян ГенgоВ, Пpegcegameляm на Общннсkt1я 
съВеm обяВu 10-мuнуmна nочнВkа.



I. 

По moчka nър6а om 9не6нnя peg: 
Раз2ле1kgане на npegлo,keнnя за решения om ПК 

"Фuнансu u бlog,kem" относно: осu2уря6ане на cpegcm6a за 
реалuзацnя на "Memagoнo6ama npozpaмa"; nрех6ърляне на 
cpegcm6a 6 geiiнocm "Ремонт на nъmuщa"; заnла,цане на 
мamepuaлu om "Зооkъm" • Варна на "Пapkcmpoii"; оnреgеляне на 
gоnълнumелно 6ъзна2ра1kgенuе за npogъA:ikumeлнa работа на 
зaemume 6 cpegнomo образо6анuе; nponyckaнe на целе6а помощ на 
БЧК за nognoмazaнe на бе,kанцumе om Косо6о; gа6ане на съzланuе 

за членсm6о на Община Варна 6 cgpy:ikeнue "Бъл2арсku 
uн6есmuцuонен форум"; gа6ане съ2ласuе за разсрочено плащане на 
gъA:ikuмnя gu6ugeнm om "Ин:ikcmpoiiuн,keнepннz"-EOOД kъм 
Община Варна; omnyckaнe на cpegcm6a om бlog:ikema на Община 
Варна за храна, ел. енерznя, мegukaмeнmu u gp. на Дом "Га6рош"; 
без6ъзмезgно npegocma6янe на бъл2арсkо учuлuще 6 Penyблuka 
Молgо6а на 31-месmен а6mобус; omnyckaнe на cpegcm6a за ремонт 
на koнmakmнama мрежа на mролеiiбусшш mpa11cnopm; 
npegлo,keнue за заkу11у6ане 11а а6mомобuл за нy:ikgume на 
общuнсknя npueм11uk за безсmоnансm6енu kyчema; gа6ане на 
съzласuе за nолз6ане 11а банkо6 kpegum om "Д6орец на kyлmypama u 
cnopma"·EAД; kopu2upaнe чuсленосmmа на "Дру2u geiiнocmu по 
ukoнoмuka". 

Доkл.: 1-I. СТОЯНОВ - Пpegcegameл 
ПК "Фuнансu u б!оgжеm" 

Hukoлaii СТОЯНОВ 
ПроgължаВаме с m. nърВа om gнеВншr peg - раз2лежgане на 

nреgложенuяmа за решения om ПК "Фuнансu u бk,gжem". 
ПърВопю nреgложенuе е no оmношенuе на MemagoнoBama 

nро2рама за Центъра за ncuxriчнo зgраВе, kamo koмucшrma npegлa2a 
съ2ласuе за 27 млн.лВ. за maзu nро2рама. 

Без gоnълнumелнu geбamu, 
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Общuнсku съ6еm - Варна upue слеgноmо 

РЕШЕНИЕ: 

1965-1. На осноВанLiе чл. 21, ал. 1, m. 6 om ЗМСМА u ВъВ 
Връзkа с решенпе N 1931-1(40)/17.03.1999 2., ОбщпнсkLI съВеm - Варна 
gaBa съ2ласLiе за реалLiзацuяmа om ЦПЗ - Варна на "MemagoнoBa 
nро2рама" 6 размер на 27 млн.лВ. (gBagecem п сеgем мLiлuона леВа). 

CpegcmBama ga бъgаm осп2уренп om фунkцLiя VIII 
"Иkоном11чесku услу2u", getiнocm "Дру2н gellнocmн no нkономнkа" 
срещу gokaзaнLI paзxogoonpaBgameлнLI gоkуменmп. 

/за - 36, npomLIB - 1, ВъзgържалLI се - 3/ 

HLikoлaii СТОЯНОВ 
Bmopomo npegлoжeнLie е наnраВено om kмema на Общuна 

Варна 2-н XpLicmo KLipчeB, kamo npegлa2a за geiiнocm "ПъmLiща" 
OбщLickLiяm съВеm - Варна ga Вземе решенLiе за nрехВърляне на 300 
млн.лВ. (mpLicma мплuона леВа) om geiiнocm 8520 "Дру2u geiiнocmн по 
LikoнoмLika" В geiiнocm 8302 "Ремонт nъmLiщa", фунkцш� 
"Иkономнчесkн getiнocmн". 

Пламен НА ЧКОВ - ДЛ 
И В koмLicLiяma uзразuх сmано5uще, че месец слеg kamo сме 

npнeлLI бk,gжema t1 meзu cneцuaлucmLI om общuнсkаmа 
agмuнucmpaцLiя, koumo са nреценuлu kakBu cpegcmBa са нeoбxoguмLI за 
ремонт на nъmнama мpeJka са сн npegcmaBнлu Lickaнemo LI mo е 
Влязло В бk,gжema на npegнama сесtш. Исkам чоВеk om общонсkаmа 
agмuнLicmpaцuя, koiimo gupekmнo се занuмаВа с nроблемumе по 
uнфpacmpykmypama ga uзлезе със cmaнoBLiщe о ga kаже kakBo нала2а 
gоnълннmелно ga бъgаm нсkанн meзu 300 млн.лВ. 

g-p К. КАШЛОВ - Зам. kмem на Общuна Варна
Изненаgан съм, че mазн работа не е ясна само на 2-1-1

НачkоВ. Мно20 е проста работата - нне mрябВа ga сmе2нем 2paga за 



леmнuя сезон. Тря6Ва ga заnълнuм gynkume на 2paga LI mo mря6Ва ga 
2u заnълнuм се2а, не слеg gъжg kачулkа! 

Kupuл МИНЧЕВ - БКП 
Бuх )kелал ga чуя myk nоuменен сnпсъk на онезп обеkmп, 

koumo се npegBuжgam съгласно мomuBaцlшma за псkаннmе 300 
млн.лВ., защото Вземаме решенuя, omnyckaмe, а В kpai.iнa cмemka не 
можем ga nолучнм uнформацпя kъge точно се Вла2аm cpegcmBama. 

g-p К. КАШЛОВ - Зам. kмem на Обп1uна Варна
В момента не съм 2om0B, go обяg ще пмаmе nоgробна

uнформацня. 

Пламен НА ЧКОВ - ДЛ 
Исkам ga обърна Внuманне на g-p КашлоВ ga бъgе no

necmeлпB В kBaлuфllkaцuume сн, защото на 2-н НачkоВ omnpegu 15 
2oguнu му е ясно kakBo е uнфpacmpykmypa u kak се paзxogBam 
cpegcmBama. На не20 не му е ясно kamo зам. kмem ga nocmaBu meзama 
myka, за ga убеgп meзll съВеmнпцн, koumo npпcъcmBam на cecl!яma, че 
moBa са cpegcmBa необхоguмн за uзkърnВане на у лllчнаmа мрежа. 
ПpegBllgeнume В б\оgжеmа мплuарg п 600 са gocmamъчнu за 
nролеmно-ляmнаmа еkсnлоаmацня на улнчнаmа мрежа! 

ЙоВkа КОСЕВА - H-k у-нuе "фннансu u бk,gжem" 
Мuналаmа eoguнa uмахме мнлпарg u осемсmоmнн за 

ремонт на nъmнщаmа. Тазп 2оgпна Bcuчku nepa по 
uнфpacmpykmypama се заnазнха на 100%, само ремонта на nъmuщama 
беше намален nopagп пзkлk,ч umелно намаленuя размер на 
cpegcmBama. И mъi.i kamo имаше няkолkо срещu npu 2-н КuрчеВ с 
kypopmнume фнрмu u хората nokaзaxa kakBu nосmъnленuя нмаm om 
kypopmнume makcu u nocmaBuxa Въnроса общuнаmа ga намерн 
cpegcmBa ga се оснеуряm napu за стягане на Варна npu заnочВане на 
леmнuя сезон. ТаkъВ cnucъk нма u ще Вн бъgе npegocmaBeн още 
gнecka, за koнkpemнume oбekmu. Тазн ннформацuя се npegcmaBя u В 
npecama Всяkа сеgмнца - no разnорежgане на 2-н КuрчеВ. 

И2лukа КАРАИВАНОВА- СДС 
ПраВя nроцеgурно nреgложенuе за npekpamяBaнe на 

geбamнme. 

1 

1 
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Hukoлaii ПЕТКОВ - ДЛ 
Bъnpeku усложненпяmа, на Вспчku нu е ясно, че kypomнuяm 

сезон започва слеg оkоло gBe cegмuцu. Вероятно не на Вас mрябВа ga 
kазВам, че gopu cpegcmBama за масова uнформацпя kазаха, че на 
Злаmнu nясъцп на 30.04. mрябВа ga заВършаm Bcuчku сmроumелнп 

paбomu. Днес сме 28-мu. До началото на kypopmнuя сезон не само че
uма gBa gена, но xatige ga kажем че uма 15 gена. Г-жа КосеВа kазВа, че 
moзu мuлпарg u 600 не е пзхарчен. Можем лt1 ga gопуснем, че за gBe 
cegмuцu ще бъgаm uзВършенu онезu paбomu, koumo са необхоguмп на 
maзu cmotiнocm? Пл!ос 300 мплuона - значu 2 мuлuapga. СъмняВам се, 
защото napume u В мuналuя б!оgжеm, koumo заgелuхме, не бяха 
оползоmВоренп на 100 % kъм kрая на 2oguнama. Налп е ясно, че meзu 
300 млн.лВ. ще 2u Вземем оmняkъgе gpy2age, m.e. нещо няма ga 
напраВuм. Кое ще е то?

Процеgурноmо nреgложенuе на 2-жа КараuВаноВа за 
npekpamяBaнe на geбamume се npue om oбщuнckume съВеmнuцu с 
резлуmаmп om 2ласуВанеmо: за - 26, npomuB - 5, Възgър,kалu се - 7. 

Общuнсku съ6еm - Варна npue слеgноmо 

РЕШЕНИЕ: 

1966-1. На осноВанuе чл. 21, ал. 1, m. 6 om ЗМСМА, ВъВ 
Връзkа с нegocmamъчнume cpegcmBa заложени по б!оgжеmа на 
Общuна Варна за getiнocm "Пъmuща", Общuнсkt1 съВеm - Варна 
nрехВърля 300 млн.лВ. (mpucma мuлuона леВа) om geiiнocm 8520 
"Дру2u geuнocmu по ukoнoмuka" В geiiнocm 8302 "Ремонт nъmuщa", 
фунkцuя "Иkономuчесku geiiнocmu". 

/за - 26, npomнB - 8, Възgър,kалв се - 6/ 



Hukoлaii СТОЯНОВ 
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{1 ; 
' 

MomuBume за mpemomo nреgложенuе за решенuе om ПК 
"Фпнансu u б!оgжеm" са, съоmВеmно 1no2aBa koгamo е сmаВало 
оmgелянеmо на Зооkъmа om Пapkcmpoii meзu мamepuaлt1, koumo са 
осmаналн - npegcmaBeнu по сnнсъk В kомнсuяmа, не са omnucaнu н 

mрябВа ga се Вземе решение, koemo ga gage npaBomo ga бъgе 
ВъзсmаноВена сумата на cmoiiнocm 5 838 092 лВ. (В сумата е 
Вkлk1чено ДДС 949 044 лВ.) 

Hllkoлaii ПЕТКОВ - ДЛ 
На gBe сееш� обсъжgахме раз2лежgанеmо на Зооkъmа om 

Пapkcmpoii. Защо mря6Ва ga npaBuм еgно нещо няkолkо nъmп. Кога 
аgмпнпсmрацl!яmа ще cu сВършп работата? 

Петър ТРИфОНОВ - ДЛ 
Тезl! парп mря6Ваше ga бъgаm оnраВенп с разgелumелен 

npomokoл още наВремеmо. Кога ще се нanpaBll нещо kakmo mря6Ва? 
Може Лll ga се разgеляm gBeme npegnpl!Яffil!Я ll ga не се npaBяm 
разgелнmелен npomokoл, npu налuчuеmо u на kонmрольорu? 

Кръсm!о НАНЕВ - СДС - kонmрольор 
Hue ct1 Взехме решенuе ga uзBaguм "Зооkъm" om 

"Пapkcmpo11" ll сме 20 нanpaBuлu. ТоВа, че няkoii чuноВнuk не cu е 
сВършuл работата, mo cu ocmaBa за негова cмemka. Но сега сме 
gлъжнu ga наnрuм необхоgl!моmо Пapkcmpoii ga cu nолучu napume. 

Общuнсku съ6еm - Варна npue слеgноmо 

РЕШЕНИЕ: 

1967-1. Oбщuнckll съВеm Варна заgължаВа ОП 
"ЗООКЪТ" - Варна ga зanлamu на "ПАРКСТРОЙ"-ЕООД - Варна 
налuчнumе В зооkъmа мamepuaлu на cmoiiнocm 5 838 092 лВ. (В сумата 
е Вkлk1чено ДДС 949 044 лВ.) 

/за - 27, npomuB - 5, Възgържалu се - 8/ 



((, 

Hukoлau СТОЯНОВ 
ЧemBъpmomo nреgложенuе на kомвсшrmа е нормаmuВно 

решено.

Дuан ДАСКАЛОВ - ДЛ 
Преgла2ам Вместо 0,8 % ga 2ласуВаме 1 %. 
ПраВн забележkа, че Въпроса не беше раз2леgан В ПК 

"ОбразоВанне u науkа". 

Kocmaguн ВЯГОВ - СДС 
Коле2u, процента koumo goce2a беше е 0,6. По 

преgло,kенне ll на npegcmaBLLmeлLL om koмLLCLLяma по фннансt1 moзLL 
Въпрос беше 2ласуВан, тъй kamo е сВързан с фLLнансl!, ga се 2ласуВа В 
koмllcшrma no фL1нансL1. Koмl!ctшma е Взела moBa peweнLLe LL 20 
npegлa2a. 

Об1,1,п,сkп съВеm - Варна npue слеgноmо 

РЕШЕНИЕ: 

1968-1. На осноВанLLе чл. 21, ал. 1, m. 2 om ЗМСМА, 
OбщLLнckLL съВеm - Варна опреgеля за nроgължлmелна работа на 
персонала, зает В cpegнomo образоВанне gоnълнLLmелно 
Възна2ражgенuе В размер на 0,8 % за Всяkа 2ogLLнa mpygoB стаж, 
счumано om 01.04.1999 2. В paмkllme на ymBъpgeнama среgна месечна 
брутна заnлаmа, съгласно решение на Общuнсkшr съВеm N 1923-
1/17.03.1999 2.

/за - 34, npomLLB - О, Възgържалu се - 6/ 

HLLkoлaй СТОЯНОВ 
Пemomo nреgложенве - nреgла2ам ga 2ласуВаме 5 млн.лВ. 

за nognoмa2aнe на бежанцumе В КосоВо. 

Петър ТРИ ФОНОВ - ДЛ 
ИзmърВалLL сме cpoka. 



Дuан ДАСКААОВ - ДА 
Преgла2ам ga се заnвше "на бежанцumе om Ю2ослаВвя". 

Илвя Г АНЧЕВ - Нароgна napmuя 
Преgла2ам ga оmnуснем сума om 10 млн.лВ. н ga се 

формулнра maka: " ... на бежанц,1mе om IО2ослаВ,ш, намнращu се на 
mepнmopuяma на Маkеgоння". 

Юлuян ГЕНДОВ 
Сумата н cnopeg мен е малkа, но Въnроса е 2леgан В ПК 

"Фннансн ,1 бkJgжem". Bceku uма желанне ga се ан2ажнра nо-2олям 
размер cpegcmBa. Преgла2ам ga не geбamupaмe gоnълннmелно. 

Второ, Бъл2арсkаmа gържаВа uма koнkpemeн ан2ажuменm 
- moBa е kъм ла2ера В Раgуша, Makegoнuя, kъgemo са 3000 бежанци,
koumo се uзgържаm само om nомощнmе на БЧК, неnраВumелсmВенн
ор2аннзацш1 в Бъл2арсkоmо npaBumeлcmBo.

Да се goбaBu kъм peweнuemo: " ... ла2ер Pagywa, Penyблuka 
Makegoнuя". 

Общuнсku съ6еm - Варна npue слеgноmо 

РЕШЕНИЕ: 

1969-1. На осноВанuе чл. 21, ал. 1, m. 8 om ЗМСМА, 
Общuнсkн съВеm - Варна gaBa съ2ласuе ga бъgе npegocmaBeнa целева 
nомощ на Бъл2арсku черВен kpъcm В размер на 5 млн.лВ. за 
nognoмa2aнe на бежанцнmе om ла2ера В Pagywa, Penyблuka 
Маkеgонш1. CpegcmBama ga бъgаm осв2уренu om бkJg;kema на Общнна 
Варна за 1999 2., § 18-00, getiнocm "Общ,шсkа аgмuнuсmрацня". 

/за - 41, npomuB - О, Възgържалu се - 2/ 

Hнkoлati ПЕТКОВ - ДА 
Разбuра се, че mрябВа ga nомо2нем на mезв хора, но сн 

мисля, gaлu не е nogxogящ момента ga обсъgнм gеkларацuя om нмеmо 
на Общuнсkuя съВеm no Въпроса за Botiнama В КосоВо. 



! 
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Hпkoлai.i CTOЯI-IOB 
Тря6Ваше ga 20 npegBпgume В geбamume за npoekm на 

gнеВен peg. 
ПремпнаВаме kъм раз2лежgане на wecmomo nреgложенпе 

om ПК "Фпнансп u бk1gжem" с npoekmomekcm: 
"На осноВанuе чл. 21, ал. 2 om ЗМСМА, Общuнсkп съВеm 

Варна gaBa съгласие за членсmВо на Община Варна В сgруженнеmо с 
нecmonaнcka цел "Бъл2арсkп пнВесmuцuонен форум". CpegcmBama, 
необхоguмu за Bcmъnumeлнa Вносkа В размер на 5 млн.лВ., ga бъgаm 
осu2уренп om бk,gжema на Общпна Варна за 1999 2. - nара2раф 18-00, 
geUнocm "Общпнсkа аgмннuсmрацuя". 

То kacae gаВане на съ2ласпе за членсmВо на Общuна Варна 
В съgружuе с нecmonaнcka цел "Бъл2арсkLL uнВесmuцuонен форум", 
kamo cpegcmBama за moBa сgруженuе са В размер на Bcmъnumeлнa 
членсkа Вносkа В размер на 5 млн.лВ. СъоmВеmно npegлoжeнuemo е ga 
бъgаm осп2уренu om б!оgжеmа на общпна Варна, § 18, geuнocm 
"Общuнсkа аgмuнпсmрацпя". 

Вес,елона САВОВА - Зелена napmuя 
По същесmВо npegлoжeнuemo за сgружаВане бt1 слеgВало ga 

се 2леgа В ПК "СобсmВеносm u cmonaнcmBo", mъi.i kamo В нея mрябВа 
ga се 2леgа ycmaBa на cgpyжeнumo u осmаналпmе ор2анuзацпu-член0Ве. 
Kou са cъyчpegumeлume на moBa сgруженuе cu gеална цел? 

Hukoлai.i СТОЯНОВ 
У cmaBa беше npegocmaBeн, Bceku можеше ga се запознае. 

Най-общо мо2а ga kажа, че cgpyжeнuemo uма cлegнume цели: ga 
nonyляpuзupa npeg Външни uн6ecmнmopu услоВuяmа за uзВършВане на 
uнBecmuцuu В Penyблuka Бъл2арuя; ga запознава бъл2арсkаmа 
общесmВеносm със съсmоянuеmо u nроблемumе npeg uнВесmuцuоннuя 
процес В cmpaнama; ga nрuобщаВа пнmелеkmуалнuя, cmonaнcku u 
професионален nоmенцнал на cmpaнama В търсене на ноВн 
Възможносmн за насърчаване на пнBecmuцuu; ga бъgе В помощ на 
gържаВнн uнсmumуцнн В maзu област; ga noggъpжa Връзku п ga 
съmруgнuчн със сроgнн ор2анuзацпн В cmpaнama п чужбнна; ga 
cъmpygнuчu на нацпоналнп меgш1 за nосmп2ане на целпmе сп. 

Сgруженпеmо се реалпзuра със с6опmе целu чрез 
ор2анuзuране п nроВежgане kamo основна сВоя gei.iнocm на 2оgш11ен 
межgунароgен форум nog пмеmо на Бъл2арсkп пнВесmuцuонен форум,
m.e. общо-Взето moBa са целumе на cgpyжeнuemo. В случая
npegлoжeнuemo не е мuнало през ПК "СобсmВеносm u cmonaнcmBo".



Коле2u, nоgла2ам npoцegypнomo nреgложенне на 2-жа 
СаВоВа npoekma за решенне ga бъgе раз2леgан В ПК "СобсmВеносm н 
cmonaнcm6o". 

Преgложеннеmо се nрне с резулmаmн om 2ласуВанеmо: за -
35, npomнB - О, Възgържалн се - 5. 

Hukoлaii СТОЯНОВ 
СлеgВащоmо npoekmopeweнue е с mekcm: "Общuнсku 

съВеm - Варна gaBa съ2ласне за разсрочено nлащане на gължuмuя 
guBugeнm om "Ин,kсmроuuнженерuн2"-ЕООД на Общнна Варна 5 
cpok go 01.12.1999 2." 

Momu5ume са cлegнume: "И,kсmроuuнженерuн2" молн за 
разрешенне ga nолзВа gнBugcнma, koйmo се nола2а за заkуnуВане на 
машнна aBmo2ygpyнamop за бumoBa нмулсuя. Преgложеннеmо беше за 
оnрощаВане на guBнgeнma. Koмucuяma решн, че слеg kamo guBugeнma 
сме 20 Bkлk1чuлu В б!og,kema, В 9уха на npuemuя бk1gжem, ga рзсрочuм 
nлащанеmо go kрая на 2oguнama, но ga не 2t1 осВобожgаВаме om 
gu6ugeнma. 

Без gоnълнumелнu geбamu, 

Общuнсku съВеm - Варна upue слеgноmо 

РЕШЕНИЕ: 

1970-1. На осно5анuе чл. 21, ал. 1, m. 8 om ЗМСМА, 
Общuнсkн съВеm - Варна ga5a съ2ласuе за разсрочено nлащане на 
gължuмuя guбugeнm om "Ин,kсmроiiuнженерuн2"-ЕООД на Община 
Варна В cpok go 01.12.1999 2. 

/за - 28, npomuB - 3, Възgържалu се - 11/ 



H11koлau СТОЯНОВ 
СлеgВащоmо решен11е kacae 2ласуВанеmо на cpegcmBa за 

gом "ГаВрош" В размер на 10 млн.лВ. 2оguшно, kamo cpegcmBama ga 
бъgаm ос112урен11 om "Дру211 geiiнocmu no 11kономпkа" срещу 
npegcmaBeн11 разхоgооnраВ9аmелн11 gokyмeнmll; l!Зрllчно сме заn11сал11 
В решен11еmо cpegcmBama ga бъgаm за храна, ел. енер211я, 
мegukaмeнm11 u gp. nоgобн11. 

И2л11kа КАРАИВАНОВА - СДС 
П раВя nроцеgурно nреgложенl!е за 2ласуВане. 

Пламен НА ЧКОВ - ДЛ 
Тозu проблем е 2леgан В gBe koм11cu11 11 В egнama kомнсuя 

no "ЗСД" проблема беше npпem no npuнцun, mъii kamo koмucuяma не 
се занuмаВа с ф11нансоВ11mе nроблем11. Но ВъВ фuнансоВаmа koмucuя 11 
В npucъcmBllemo на 2-жа КосеВа стана ясно, че В moзu cu Bug, В kotimo 
е съзgаgен gом "ГаВрош" moti В бъgеще ще съзgаВа gocma nроблем11 
сВързанu с бъgещаmа му l!зgръжkа, маkар lI еgно gобро начuнан11е 
наnраВено om сgружен11е с нgеална цел, В бъgеще Време ОбС ще 
mрябВа ga Вземе няkаkВо nо-сmабuлно решенuе, с koemo ga узаkонu 
geticmBuяma на moзu gом kamo еgно соцнално зgраВно заВеgенuе. 
Пpegu оkоло noлoBllн месец uзлезе ПМС, koemo kacae cmamyma на 
gомоВе за безnрuзорн11 gеца. В mях е kазано ясно kakBu са geцama, 
koumo мо2аm ga бъgаm np11emu, kakBa е uзgpъжkama, Buga на 
фuнансuране, paзчemume необхо911м11 за makoBa соцuално заВеgен11е. 
По gyмume на 2-жа Пенkа СmояноВа, koяmo npegcmaBляBa 
cgpyжeнuemo "ГаВрош" uзлuза, че om началото на 2oguнama go 
насmоящuя момент не са се разnлащалu за ВещесmВенаmа cu 
uзgръжkа - mok, Boga Ll gpy2l!me uм agмuнucmpamuBнu разхоg11. 
EguнcmBeнume uм paзxogu са npaBeнu за фонg "Работна заnлаmа". 
Paзчeml!me, koнmo е npegcmaBuлa Пенkа СmояноВа буgяm сuлно 
озаgачен11е на разхоgнаmа част - телефон за 100 х.лВ. Eguн телефон 
за 100 х.лВ. е бuзнес-mелефон. Тозн проблем не 20 решаваме с 10 
млн.лВ., uckaнemo е за 40 млн.лВ. В момента н go kрая на 2oguнama no 
gyмume на 2-жа Косева moBa е eguнcmBeнama Възможност -
общuнаmа за сВоя cмemka nлаща ВещесmВенаmа uзgръжkа на eguн 
gом, В koiimo mя е учреguла npaBo на nолзВане. Няма нukakBн gpy211 
ан2ажuменmн! 

Моето nреgложенuе е ga се раз2леgа Възможносmmа за 
съзgаВане на общ11нсkо соц11ално за6еgен11е. 
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Анелшr АТАНАСОВА · СДС 
Поgkреnям ugeяm на 2-н НачkоВ . Имам богат ont1m В 

хуманumарнаmа geuнocm u знам kakъB nomok om nомощu се omnpaBя 
kъм соцналннmе заВеgення. Лuчно ще се наема ga nомогна за gом 
"ГаВрош" u лuчно ще 20 gВзема nog e2нgama на фонgацuяmа, В koяmo 
работя, но аз нсkам нансmt1на ga се обслеgВа работата на Дом 
"Га5рош". Защото няма gemcko соцuално заВеgенt1е на mepнmopuшna 
на Варна ga не може ga сн облече geцama В nрнлнчен Bt1g н ga 2н 
нзkара на у лнцаmа. А те точно moBa npa5яm · Bogяm 2н gpunaBн н 
мърляВtr npeg очнmе на Всuчkн хора. 

g-рКАШЛОВ
Съ2ласен съм с npegлoжeнuemo на 2-н НачkоВ. ПраВнлнukа

нзлезе npegu оkоло gBe сеgмuцн. Tou gaBa Възможност на mpu 
Bapt1aнma: Дом "ГаВрош" ga бъgе общuнсku · нне nреgложuхме moBa 
нещо по-рано, но срещнахме много голяма cъnpomuBa om сgруженuе 
"ГаВрош"; nра5я Bu оmноВо забележkа ga npaBume разлt1kа межgу Дом 
"ГаВрош" н Сgруженl!е "ГаВрош"! Cgpyжeнl!emo е с ugеална цел !!

няkоu хора съВсем нормално не npaBяm разлukа межgу тях. 
Agмt1нt1cmpaцuяma go 2 месеца ще нanpaBu преgложенне 

npeg ОбС, koemo ще бъgе В gBa Bapt1aнma: ga бъgе общuнсku u ga бъgе 
сgруженuе съВмесmно със cgpyжeнuemo с ugеална цел "ГаВрош". 

Дuан ДАСКАЛОВ · ДЛ 
Много gобре cu сnомням kakBo решенuе Взехме myk . на 

moзu съсmаВ на cecuяma решенuеmо беше ga отпуснем egt1нcm8eнo 
cгpagama. 

Г-жа gнpekmopkama nogBeжga nленарнuя съсmаВ · среgно 
gеца по 25 на gен. Аз лнчно съм xogt1л ga нося gpexu mам · поВече om 
7-8 gеца няма.

Ннkола1t СТОЯНОВ 
Колегu, 2ласу6аме npegлoжeнuemo на 2-н НачkоВ, kamo 

заgължаВаме Кмета на Общuна Варна go gBa месеца ga npegcmaBt1 на 
Общuнсktrя съВеm разрабоmkа за съзgаВане на общuнсkо соцuално 
заВеgенuе. 

Преgложенuеmо на 2-н НачkоВ се npue с peзyлmamu om 
гласуВанеmо: за . 32, npomuB . О, Възgържалu се · О. 



Oб1цu11cku съ6еm - Варна 11pue cлegнume 

РЕШЕНИЯ: 

1971-1-1. На осноВанuе чл. 21, ал. 1, m. 8 om ЗМСМА, 
Общuнсku съ6еm - Варна решава ga бъgаm omnycнamu на Дом 
"ГаВрош" cpegcmBa за paзxogu за храна, ел. енер2uя, мegukaмeнmu u 
gp. nogoбнu В размер на 10 млн.лВ. (gecem мuлuона леВа) 2оguшно. 

1971-1-2. CpegcmBama ga бъgаm осн2уренu om "Друеu 
geiiнocmн по ukoнoмuka" срещу npegcmaBeнн разхоgооnраВgаmелнн 
gоkуменmн. 

/за - 36, npomuB - О, Възgържалн се - 1/ 

1972-1. Общuнсkн съВеm - Варна Възлаеа на Кмета на 
Общнна Варна ga Внесе разрабоmkа за съзgаВане на общuнсkо 
соцuално заВеgенuе. 

/за - 36, npomuB ·· О, Възgър)kалн се · 1/ 

I-Iukoлaii СТОЯНОВ
ДeBemomo nреgложенне kacae оmоnлнmелнаmа cucmeмa на

"ДКС". Из2раgена е Върху осноВаmа на uзnолзВанеmо на термална 
Boga om uзBoga на Офuцерсkuя nлаж. Термалната Boga nocmъnBa В 
2еоmермална централа, kъgemo чрез сnецuалнu mоnлообменнuцн 
nog2pяBa оборmнаmа н цнрkулярна Boga. Послеgнаmа се 
mрансформнра 11 m.н. Снсmемаmа рабоmн, но е необхоgнмо ga бъgе 
ремонmuрана. Слеg kamo бяха раз2леgан11 gocma оферmн u 
чуВсmВumелно намаленu cpegcmBama, koumo са необхоguмu за 
ремонт, съоmВеmно Борgа на gнpekmopume u самuя ДКС са cmu2нaлu 
go заkлk,ченнеmо че са необхоguмu оkоло 50 млн.лВ., за koumo ОбС ga 
gage съ2ласuе ga се nолзВа kpegum. 

В mозн gyx е н moBa nреgложенпе. 



Hukoлaii ПЕТКОВ - ДЛ 
Без ga uмам gokyмeнmume npeg себе cu, Вероятно ще бъgа 

npaB, kamo kюka, че В nocлegнume gBe 2oguнu ДКС е npukлkJчBaл 
Buнa2u на за2уба. Второ, на Bcuчku нu е ясно, че ОбС е еgнолuчен 
coбcmBeнuk на moBa АД. В мamepuaлume, koumo са нu nреgложенu, 
uма gBe неща: nърВо е uckaн безлпхВен kpegum om общuнаmа, koemo 
означава нещо. Bmopomo nреgложенuе е ga gageм съ2ласuе за банkоВ 
kpegпm. Съ2ласпе разбпра се че mря6Ва ga gage coбcmBeнukъm, но 
mou mря6Ва ga nомuслп, ako nолзВащuяm kpeguma не мо,kе ga 20 
Върне, kou ще Връща kpegпma на банkаmа. И В mазп Връзkа mpemomo 
нещо, koemo аз nоне бuх uckaл ga Впgя - nо2аспmелен план на ДКС за 
kpeguma, koiimo ще me2лu u Второ - Вероятно В не20 ga uма 2аранцнп 
че ДКС ще може ga cu Върне kpegпma, за ga не се наложп слеg kamo 
нзmekam cpokoBeme по kpegнma, myk nak ga се съберем tl ga nogapt1м 
на ДКС плп на няkоя банkа 50 млн.лВ. заеgно с пxBume! 

Пламен НА ЧКОВ - ДЛ 
На koмucuяma по "ФБ" mозн проблем беше обсъgен, ннkoti 

не е npomuB неоmлоЖ.носmmа, но myk L1ма сnецналнсmu, koumo gocma 
gобре nознаВаm съсmояннеmо на ДКС kъм насmоящшr момент 
nokpuBa mече, uма уля2анш1 u може бu ще се наложн u koнcmpykmнBнa 
ekcnepmuзa. Преgла2ам Борgа на gнpekmopпme ga пзлезе с 
nреgложенuе go coбcmBeнuka за неоmложнumе paбomu, koumo mря6Ва 
ga се uзВършаm tl nepcnekmuBнa nро2рама за пзлпзанеmо om 
спmуацuяmа, В koяmo е nonagнaл ДКС. 

Весел ХАНД)КИЕВ - СДС 
Мно20 е ясно че om koяmo п ga е банkа ga се noucka заем, 

тя ще noucka no2acumeлeн план. Taka че moBa не е проблем. 
Второ, 2-н НачkоВ, Впе на kомнспяmа noнckaxme makaBa 

nро2рама. Още mам Вн kазах, че mя се uз2оmВя u е noчmu 2om0Ba 5-
2оguшна nро2рама. 

СлеgВащоmо нещо - uckaм ga стопя nршnесненuяmа, че 
ДКС няма ga може ga nokpue mоз11 kpegum. Тазп 2оgнна ДКС е 
реалuзuрал nо-малkо за2убt1, omkoлkomo nреgнпя оmчеmен nepuog. 
За2убаmа е чucmo счеmоВоgна загуба, а аморmпзацuоннu оmчпслення. 
Ще uма nарн ga се Върнат на cъomBemнama банkа. 

ПраВя nроцеgурно nреgложенне за 2ласуВане. 

Веселпна САВОВА - Зелена napmuя 
Към ДКС бu mрябВало ga се отнасяме maka, kakmo kъм 

Bcuчkume cu npegnpuяmuя u ocmaнaлume gpyжecmBa. Ннmо е nъpBomo, 



нumo е nocлegнomo gpyжecmBo, koemo е ВъВ фuнансоВо заmруgненuе u 
ga uма нужgа om нашата помощ. Hue В момента не оmgеляме napu 
om Общuна Варна, kakmo npaBuм за ocmaнaлume gpyжecmBa, а eguн 
Bug нuе се яВяВаме 2аранцuяmа за moзu банkоВ kpegum, koemo е малkо 
nо-разлпчно. Имaiime В npegBug, че ДКС uма нужgа om eguн сериозен 
осно5ен ремонт, за koumo meзu 50 млн.лВ. са kозмеmuчнп geiicmBпя, 
без koнmo не моЖ.е. 

Heka само защото llмаме малkо nо-разлнчно оmношенuе 
kъм ДКС, ga не забраВяме, че u moii също е общпнсkа собсmВеносm. 

Дпан ДАСКАЛОВ - ДЛ 
ТоВа, koemo npa5uм - не mря6Ва лп ga нма gеnозпрано 

решенпе на Борgа на gпpekmopпme, защото npeg нас uма само еgна 
обосноВkа nognнcaнa om uзпълннmелнuя gпpekmop? 

Hпkoлaii СТОЯНОВ 
Достатъчно е, че ПК" Фпнансп п бk,gжem" е раз2леgала 

mозп Въпрос н пма npoekm за решенне. 

Спмеон САР 1' .. ЛИЕВ - БББ 
Същнmе mоплообменнпцп 2п uма В gом "Mлagocm". На 

мненuе съм ga се Възложu на 2pyna спецuалпсmп, koяmo ga npe2лega 
нещата u ga gage сmаноВuще kak mрябВа ga се реши Въпроса. Не съм 
убеgен, че mезп napu ще omпgam само за mоплообменнпцumе. Те 
mря6Ва само ga се nрочпсmяm. 

Нпkолаu СТОЯНОВ 
Топлообменнuцumе на gом "Mлagocm" u на ДКС са 

kоренно разлпчнu. На mоплообменнпцпmе В gом "Mлagocm", koumo 
Вие сте npoekmupaл наВремеmо, се наложа ko2amo бях gupekmop 
там, ga търся яnoнcku часmн за aBmoмamukaina, mъй kamo се оkаза, 
че нukoii gpy2 не може ga 2u нanpaBu! 

Веселuна САВОВА - Зелена парmпя 
Г-н СаралпеВ, Вашето nреgложенпе означава нпе ga 

mръ2нем на Bceku eguн gemauл ga npaBuм koмucuя. Има упраВляВащо 
тяло на ДКС, om koemo gВама gywu, koumo са п npegcegameляm на 
Борgа u npegcegameляm на ОбС, koiimo е член на Борgа 20 20Воряm 
moBa u 20 uма В npomokoлa, н аз пнmам защо mо2аБа mря6Ва ga 
npaBuм npoBepku, ko2amo Bue нanpaBuxme професнонално оmношенuе 
по оmношенuе на "AcnapyxoBo", нне не npaBuxмe npoBepkн. Просто 



kазахме · СаралuеВ е npoфecuoнaлucm, реgно е ga се чуе не20Воmо 
мненuе. ТоВа, koemo npegлa2aine В момента, е неnрофесuонално. 

Сuмеон САРАЛИЕВ ·· БББ 
Ko2amo nраВя ekun за решаване на няkаkъВ Въnрос, не 

разчumам само на себе cu uлu на ekвna сн, а се нала2а ga се Bukam в
kонсу лmaнmu. ТоВа е сnецuалвзuрана работа, ВъВ Варна вма няkолkо 
mepмonoмneнu cmaнцuu, gюke може бu не са 11 ВъВ Варна. 

Hukoлati СТОЯНОВ 
Разглеgанu са няkолkо oфepmu u се оkаза, че на 

българсkumе спецuалнсmu не е нau-goбpama. 

Процеgурното преgло;kение за преkратяВане на gебатите 
се прие от общинсkите съВетници с резултати от гласуВането: за 
26, против· О, ВъзgърJ/сали се · 10. Г-н Трифонов оспори резултатите 
от г.ласуВането, kamo изрази мнение, че трима gуши оп1 
присъстващите общинсkи съветници в залата нял,ат право ga 
гласуВат, за�цопю С{! В Борgа на д-КС. п-_реgсеgателят. на ОбС 
напомни, че В .1нолtенп�а се гласуВа процеgурно преgлоЖение за 
преkратяване на gебатите. Повторното гласуВане на процеgурното 
преgлоJ/сение завъриш с резултати от гласуването: за . 27, против . 1,
възgържали се · 9. 

Първото гласуВане на преgложението на ПК "Финанси и 
6/оgжет" завъри,и с резултати от гласуването: за . 26, против . 5, 
възgържали се · 8. Г-н Петър Трифонов отноВо оспори резултатите 
от гласуването. С noBmopнomo 2ласуВане 

Общuнсku съ6еm . Вар11а npue cлeg11omo 

РЕШЕНИ.Е: 

1973-1. На осноВанuе чл. 21, ал. 1, m. 10 om ЗМСМА, 
Общuнсkв съВеm · Варна gaBa съгласuе ga се nолзВа банkоВ kpegum В 
размер go 50 млн.лВ. за 1999 г. за заkуnуВане на gBa броя 
mоПАообменннцu kъм оmоnлпmелнаmа cucmeмa на "ДКС"-ЕАД 
Варна. 

/за · 26, npomuB · 5, Възgър)kалн се ·· 9/ 



I-Iulcoлai.i СТОЯНОВ
Дecemomo nреgложенl!е за решение om ПК "Фuнансu u

б!оgжеm", koemo kacae nреgложенпе, с koemo gаВаме преgло2kенuе за 
omnyckaнe на cpegcmBa В размер на 200 млн.лВ. (gBecma мплпо1-�а леВа) 
om бlogxcema на Общuна Варна, getiнocm 6011 "Бла2оусmройсmВ0 u 
Jсомунално cmonaнcmBo" за ремонт на koнmakmнama мре,Jса на 
mролейбуснuя mpaнcnopm, Jcamo слеg набиране на cpegcmBa ВъВ фонg 
"ПрuВаmuзацuя" същumе ga бъgаm ВъзсmаноВенu В бlog,kema на 
Общuна Варна В cpolc go 30.09.1999 2.

Без gоnълнumелнu пзkазВаншr, 

Общnнсkn съ6еm - Варна npue cлegнonio 

РЕШЕНИЕ: 

1974-1. На осноВанпе чл. 21, ал. 1, m. 8 om ЗМСМА, 
Общuнсku съВеm - Варна gaBa съ2ласuе за omnyckaнe на cpegcmBa В 
размер на 200 млн.лВ. ( gBecma мнлuона леВа) om бlog,lcema на Общuна 
Варна, gейносm 6011 "Бла2оусmройсmВ0 u kомунално cmonaнcmBo" за 
ремонт на koнmalcmнama мрежа на mролейбусння mpaнcnopm. 

Слеg набиране на cpegcmBa ВъВ фонg "ПрuВаmuзацuя" 
същumе ga бъgаm ВъзсmаноВенн В б!оgжеmа на Общuна Варна В cpok 
go 30.09.1999 2.

/за - 38, npomнB - О, Възgържалн се - 2/ 

Ннkолай СТОЯНОВ 
Eguнagecemomo nреgложенне е ВъВ Връзkа с nрнемннkа за 

безсmоnансmВенu kyчema u gokлagнa на kмema на р-н "Вл. 
Варненчuk". 

Oбщuнckume съВеmнuцu еласуВаха u npuexa за сВое 
решенuе с peзyлmamu om еласуВанеmо: за - 26, npomuB - 7, Възgържалu 
се - 4 npoekmomelccma: "На осноВанuе чл. 21, ал. 1, rn. 8 u ВъВ Връзkа с 
gokлagнa на Кмета на р-н "Вл. Варненчuk" Вх. N фС 
1000(76)/21.04.1999 2., Общuнсku съВеm - Варна nреnоръчВа на Кмета 
на Община Варна om ogoбpeнume cpegcmBa за ДМА kъм gейносm 



"ИРО" ga бъgе заkуnен аВmомобнл go 12 млн.лВ. за нужgнmе на 
Общннсkн nрпемннk за безсmоnансmВенн kyчema. АВmомобнлъm ga 
бъgе заkуnен om Раiiоннпя kмem със cъgeiicmBнemo на Общпна 
Варна". 

Kpъcmlo НАНЕВ - СДС 
Моля ga мн gageme gyмama ga наnраВя еgно малkо 

нзмененне В mekcma, koiimo 2ласуВахме moky-щo: Преgла2ам В 
mekcma на решенuеmо ga се заnнше, че а5mомобuлъm ще се зakynyBa 
не om раiiонння kмem, а om kмema на общuна Варна. 

Без gоnълннmелнн koнkpemнu nреgложенuя н gебаmн, слеg 
noBmopнo 2ласуВане, 

Общuнсku съВеm - Варна upue слеgноmо 

РЕШЕНИЕ: 

197 5-1. На осноВанне чл. 21, ал. 1, m. 8 u ВъВ Връзkа с 
gokлagнa на Кмета на р-н "Вл. Варненчuk" Вх. N фС 
1000(76)/21.04.1999 2., Общuнсku съВеm - Варна nреnоръчВа на Кмета 
на Общнна Варна om оgобреннmе cpegcmBa за ДМА kъм gei1нocm 
"ИРО" ga бъgе заkуnен аВmомобнл go 12 млн.лВ. за нy2kgнme на 
Общuнсkн nрuемннk за безсmоnансmВенu kyчema. АВmомобнлъm ga 
бъgе заkуnен om Общuна Варна. 

/за - 27, npomнB - 5, Възgържалн се - 7 / 

Hukoлaii СТОЯНОВ 
СлеgВащоmо nреgложенuе за решенне om ПК "Фннансн u 

бlogжem" е ВъВ Връзkа с kонцесняmа за nоggържане на чнcmomama. 
Мuна през mpu kомнснu, общо-Взето moBa koemo е uзnнсано myk, е 
uзnнсано u В npoekmume за решен пя на ПК "БКД". ТрябВа ga uзберем 
mpuмa gyшu за съешава на maзu kомuсня, на осноВанuе на чл. 15 om 
nраВнлннkа, koiimo сме npueлu. 



СВеmлозар ЧОРБАДЖИЕВ - СДС 
ПраВя cu omBog om nреgложснпеmо за резервен член на 

koмuc1шma. 

Oбiцuнcku съВеm - Варна npue слеgноmо 

РЕШЕНИЕ: 

1976-1. На осноВанuе чл. 15, ал. 1 om НРУПК, Общuнсku 
съВеm - Варна uзбuра mpuмa общuнсkп cъBemнuka, koumo ga бъgаm 
Вkлk1ченu В съсmаВа на kомпсuяmа за органuзацuяmа u npoBeжgaнemo 
на koнkypca за npegocmaBянe на kонцесuя на geuнocmma no noggъpaнe 
на чucmomama на населенumе места на mepumopuяma на Общuна 
Варна, kakmo слеgВа: 

1. И2лпkа КараuВаноВа
2. Юлшrн ГенgоВ
3. Hнkoлaii СmояноВ
4. Калчо Калчев - резерва
/за .. 25, npomuB - 4, Възgър2kалн се - 12/

Hukoлaii СТОЯНОВ 
На Внпманuеmо Bu, koлe2u, е nocлegнuяm npoekm за 

решенuе om ПК "фuнансu u б!оgжеm". 
Без koнkpemнu nреgложенuя за uзменення на 

npoekmomakcma, 
Общuисku съВеm - Варна npue слеgноmо 

РЕIПЕНИЕ: 

1977-1. На осноВанuе чл. 21, ал. 1, m. 2 om ЗМСМ.А u ВъВ 
Връзkа с решенuе на Общuнсkня съВеm N 1902-1(39)/25.02.1999 2.,

Общuнсku съВеm - Варна gaBa съгласие за уВелпчаВане с 2 6potikt1 
чнсленосm1nа на "Друzп gellнoc1n11 no нkономнkа" - "Менюkер 
реkлама" u "Доkуменmалuсm" kъм Дuреkцtш "EBponeticku 
gоkуменmацuонен център". 

/за - 27, npomuB - 1, Възgържалн се - 11/ 

По нсkане на общuнсkнmе съВеmнuцu om 2pynama на ДЛ, 
Пpegcegameляm на ОбС обяВн 10-мuнуmна noчuBka. 



II. 
По moчka 6mopa om gне6нuя peg: 
Раз2леж9ане на nре9ложен11я за реmенuя om ПК 

"З9ра6еоnаз6ане u соц11алн11 geiiнocmu" оmносно: обя6я6ане 
czpagama на kлннukа "Уш11, нос, zърло" за часmна общннсkа 
собсm6еносm II сkл\оч6ане на 90206ор с M11н11cmepcm60 на 
3gpa6eonaз6aнemo за pekoнcmpykцuя u мо9ерн11зацuяmа щ 
уm6ърж9а6ане на легла за 9омаше11 сmацuонар на Дuсnансер 
бело9роб11u болесmн · Варна; nрех6ърляне на АГ-учасmъцu om АГ· 
болница kъм Полнkлннukаmа на Общuнсkа болн11ца · Варна. 

Доkл.: gоц. Яkо КУЗМАНОВ - Пpegcegameл 
ПК "ЗgраВеоnазВане t1 соцt�алнt1 geuнocmu" 

gоц. Яkо КУЗМАНОВ - Нароgен съk1з 
Коле2н, npegcmaBям на Внuманuеmо Bt1 nъpBomo Lt

Bmopomo npoekmopeшeнuя om ПК "ЗgраВеоnазВане u соцuалнu 
geuнocmн", mъii kamo me са 6заt1мно сВързанt1. 

Ценmъръm no mранфузuонна хемоmало2ttя е om основно 
значенt1е за Всяkа общесmВена ct1cmeмa на зgраВеоnазВанеmо. 
Се2ашноmо съсmоянt1е на mранфузt1оннаmа мрежа на Бъл2арuя, маkар 
u В процес на реор2анt1зацш1 t1 моgернt1зацuя, Все още не оm20Варя на 
осноВнн kpumepuu t1 t1зuсkВання om съВременнаmа mрансфузuонна 
меguцuна н npt1нцunume gефt1ннранн om сnецналuзt1ранumе органн на 
CBemoBнama зgраВна ор2анuзацuя u СъВеmа на EBpona. 
Mogepнuзupaнemo на 5 центъра kamo се обяВяВа с2раgнuя фонg, 
обзаВежgане, оборуgВане, mехнологuя, ор2анuзацня за събuране н 
обрабоmkа на kръВ, се ВъВежgа uнформацнонна снсmема В 
съоmВесmВне със cmaнgapmнme, npuemo от СъВеmа на EBpona u СЗО. 
Въз основа на moBa npoekmъm ще фннансuра СМР за npeycmpoticmBo 
на същесmВуВащumе c2pagu на нацноналння център по хемаmоло2uя u 
mранфузuоло2ня. Пpoekma се фuнанснра изцяло om cBemoBнama банkа 
uСЗО. 

Избралu сме наti-малkшr месец om 2oguнama - феВруарн -
kakBa е kонсумацuяmа на kръВ за 2р. Варна. За ОРКБ - 99 л н 230 
kyбuka u 36 лнmра н 140 kубнkа плазма. За осmаналнmе болннцu на р-н 
Варна - 62 л. HanpaBeme ,,зчнслення за 2oguнama - нма употреба на 
kръВ н kръВнu пpogykmu оkоло 1000 л с осноВен поmребumел ОРКБ -
Варна. В момента kръВнаmа банkа се намнра на база на 
mepumopuяma на оkръжна болнuца. Тозu център ще фунkцuонuра прн 
наu-моgернн услоВня. И за moBa МЗ се е спряло на същесmВуВаща 
неgосmроена c2paga, koяmo е бuла пpegBugeнa за ушно omgeлeнue - ga 



uзepagu moзu център mам с абсолlоmно моgерно оборуgВане. Ympe 
ще се 20Вор11, че moзu център ще бъgе на mepumopuяma на Оkръжна 
болница u слеg 1 О 2oguнu JJ,eнmъpmъ u цялата anapamypa ще бъgаm 
npegocmaBeнu kamo собсmВеносm на същата болница.

Веселина едВОВА - Зелена napmtш 
ПраВя nроцеgурно nреgложенuе за 2ласуВане. 

g-p Гено ГЕНОВ - ДЛ 
Значв розвmе 2в nосmлахме no nъmя, в mo nak npeg 

Оkръжна болннца. emaBa Въnрос за ееВероuзmочна Бъл2арuя н може 
ga бъgе uз2раgен наВсяkъgе. Може ga се t1з2раgн н на базата на IV-ma 
nолukлвннkа. Не съм npomвB Центъра, но защо nak В gBopa на 
Оkръжна болница. Отначало е бнл само 857 kВ.м а слеg moBa набъбва 
go 1887 kВ.м - В cpegama на болницата u слеg 1 О 2оgннв ще се Върне на 
ОРКБ. това са UЪЛНl! 2луnосmн! 

gоц. Яkо КУЗМАНОВ - Нароgен съlоз 
Казах, че u В момента mозн КръВен център се nомещаВа 

на mepнmopuяma на ОРКБ. Всеkв чоВеk, koumo рабоmв В спешна 
хuрур2вя, знае kakBo значu ga му е необхоgвма 100 л kръВ за еgвн 
месец в ga 20 чаkа om eguн център, koumo няма ga бъgе В раuона на 
mазн болница - mo2aBa ko2amo Всяkа мuнуmа е ценна! И аз не Ввжgам 
nрuчннu за makaBa реаkцuя н нсkам ga 2ласуВаmе в ga gageme gyмama 
на се2а заВежgащвя kръВнаmа банkа за роляmа LI заgачаmа на mозн 
ценmър, koumo ще бъgе eguнcmBeнuя на geno kръВ за ееВероuзmочна 
Бъл2арuя! 

Пламен НА ЧКОВ - ДЛ 
Не осnорВам необхоgнмосmmа, нukou om kоле2нmе не е 

npomвB съзgаВанеmо на mозн kръВен ценmър. 
Еgно om осноВанuяmа В npoekmomekcma е чл. 6, ал. 1 om 

ЗОе. Исkам ga nonumaм ko2amo се сменя собсmВеносmа om пое В 
ЧОе еgно om услоВшrmа е ga е omnagнaлa nompeбнocmma. 
Преназначеннеmо на moзu oбekm е за зgраВнв нужgu, общесmВенumе 
нужgu не са omnagнaлu. Защо mрябВа ga сменяме om nублuчна В 
часmна общuнсkа собсmВеносm? 

Геор2u МАНАеИЕВ - H-k уnраВленве "ЗОР" 
Дokamo oбekma е пое не същесmВуВа nраВна Възможност 

ga се npegocmaBu на cъomBemнomo мвнuс1nерсmВ0 за go20Bop за 
gоuз2ражgане, защото пое може ga бъgе npegocmaBeнa само на 



зВена, koumo са на общннсkа бk1gжеmна uзgръжkа u на gpy2u 
бk1gжemнu учрежgенuя. ЗаmоВа се nреобразуВа В часmmна, за ga може 
ga се реалuзuра moBa мероnрuяmне om !орнgнчесkа 2леgна moчka. 

Пламен НА ЧКОВ - ДЛ 
ПОС се npegocmaBя за nублuчна gържаВна собсmВеносm на 

мз. От moBa HllЩO не 2убu 2paga Hll, защото нukoi.i няма ga npeмecmu 
центъра н центъра Во Веkп BekoB ще сн остане публпчна 
собсmВеносm. ТоВа, koemo Blle преgла2аmе - слеg 10 2ogпнll не може 
ga 20 Върнете оmноВо В публllчна общпнсkа собсmВеносm, но 
ocнoBaнllemo koemo Впе kaзBame не е ycлoBlle ga сменllм cmamyma на 
coбcmBeнocmma. 

Геор2н МАНАСИЕВ 
Общнна Варна н ОбС не мо2аm ga съзgаВаm публнчна 

gържаВна собсmВеносm. ТоВа може ga 20 пзВършн gържаВаmа - с 
нейно съ2ласuе u с неuн akm. ОсВен moBa, ako стане no moзu начtш, се 
2уб11 kонmрола llзцяло. 

I0лuян ГЕНДОВ - СДС 
Дokoлkomo разбрах Вчера, nоgобнн ценmроВе са 

реалпзпранu В Софшr, ПлoBgllB l! Русе п ako нне се2а, gнес не Вземем 
moBa решение, ще се спре фннансllранеmо ll ВъВ Варна няма ga се 
реалнзuра mазп работа. CmaBa Въпрос за нещо, koemo е gобро за 
2paga ll за ре2пона. Трансформацllяmа на coбcmBeнocmma е Вече 
Вmорl!чен елемент. По целесъобразност няма проблем, 
mрансформацllяmа не нарушава няkаkъВ заkон В момента. Само 
можем ga нanpaBllм moBa, че 2yбei.ikll Cll Времето, moBa нещо няма ga 
стане ВъВ Варна. 

Веселпна САВОВА - Зелена napmuя 
Коле2п om ДЛ, Bue не npegлa2ame нuщо koнkpemнo, koemo 

В момента ga решп cnopa по Въпроса. ТоВа, koemo npoзupa В 
uзkазВанuяmа на 2-н Генов е проблема защо nak оkръжна болнuца Аз 
не разбпрам, само знам, че е Важно makъB център ВъВ Варна ga uма. 

ПраВя nроцеgурно nреgложенuе за npekpamяBaнe на 
geбamume. 

Процеgурноmо nреgложене на 2-жа СаВоВа за 
npekpamяBaнe на geбamume се npue с резулmаmп om 2ласуВанеmо: за -
27, npomuB - 3, Възgържалu се - 8. 



Hukoлau ПЕТКОВ - ДЛ 
Вюkноmо е ga решuм m. II, а m. I ga не го решаваме сега. 

gоц. КУЗМАНОВ - Нароgен съk,з 
Hue нсkаме ga пзnолзВаме mезн cpegcmBa с оmgелен Bxog 

на П-uя етаж на moзu център ga се nocmpoн maзu ушна kлпНLrka - ga 
uзnолзfJаме npocmo фuнанснранеmо. 

Преgсеgателят на Общинсkи съВет - Варна г-li Ниkолай 
Стоянов поgлож.и на гласуВане npoekmomekcma по преgлож.ение т. !: 
"Общинсkи съВет - Варна обяВяВа на осноВание чл. 21, ал. 1, т. 8 от 
ЗМСМА и чл. 6, ал. 1 от ЗОС сграgата на kлиниkа УНГ В ОРКБ 
преgстаВляВаща еgноетаж.на постройkа със застроена площ 857,6 
kВ .. м за частна общинсkа собстВеност." ГласуВането заВърши с 
резултати от гласуВането: за - 28, против - 3, Възgърж.али се - 11, с 
koemo общинсkите съВетници В залата не приеха гореципzирания 
mekCJn за сВое ре�иение. 

Нukолай ПЕТКОВ - ДЛ 
Имаше алmернаmuВно решенпе - ПОС ga я npegocmaBп на 

gържаВаmа u ga стане nублпчна gържаВна собсmВеносm. 

g-p КАШЛОВ - Зам. kмem
Преgложенuеmо на МЗ е нuе ga сkл!очuм go20Bop с Общuна

Варна за gocmpoнBaнemo на kръВнuя център. Ako не стане ЧОС няма 
kak ga сkл!очпм go20Bopa. 

Георгu МАНАСИЕВ 
Няма nраВна Възмоясносm ga се nogapн uлн nрехВърлu 

безВъзмезgно ЧОС нлн ПОС на gpy20 !орнgнчесkо нлu фнзнчесkо лuце 
u на gържаВаmа. А 11 не може ga стане В cъkpameнume cpokoBe. 
EguнcmBeнama nраВна Възможност е maзu, koяmo се преgла2а. 

Юлнян ГЕНДОВ - СДС 
Обръщам се kъм kолеанmе, koнmo бяха npomнB плн 

Възgържалu се kъм пpoekma за решенuе, със слеgнuя мomu.5: Варна 
uма нужgа om mo(1a нещо, om реалuзацuяmа на moзu център. Слеg 
kamo алmернаmuВен мехънuзъм В момента няма, моля ga nogkpenuм 
npegлoжeнuemo! 



Веселина САВОВА - Зелена napmшr 
ПраВя nреgложенне за решенне ВъВ Връзkа, че ОбС Възлага 

на Кмеmа на общнна Варна ga намери npaBнama Възможност че 
gаВаме съ2ласне no nрuнцпn на Вспчkп mезп nреgложенпя. 

Бпсmра ГОСПОДИI-fОВА - lopllcmkoнcyлm 
Тъй kamo съм k,pucma, koumo се е занuмаВал с проблема tl

съм мuслпла no Въпроса kak може nраВно ga сmане, uckaм ga Bu 
съобщя, че услоВняmа, прн koнmo бнха мо2лн ga нu оmпуснаm mазн 
nомощ, е МЗ ga може ga nолзВа maзll c2paga В оnреgелен nepпog om 
Време. Слеg kamo kъм насmоящuя момент mя е ПОС ll няма праВен 
механпзъм, по koumo бuхме моелu ga l!M npegocmaBнм за ползВане 
maзu c2paga, mъu kamo mя е собсmВеносm на общпнаmа, 
crnpourneлнomo разрешение gaлu ще бъgе за прпсmрояВане, за осноВен 
ремонт, бu mря6Вало ga бъgе на неuно пме, kamo собсmВеносm на 
Общuнаmа. Към насmоящшr момент mя е gomoлkoBa рухнала, че не 
бl! мо2ла ga се l!зnолзВа за нужgпmе, за koнmo е nреgназначена ga се 
nолзВа, решихме mя ga бъgе променена В ЧОС, ga бъgе пзВършена 
pekнocmpyцuяma, моgернl!зацпя, засmрояВане, но на заВършеншr Вече 
oбekm ga бъgе gageнo npaBo на nолзВане на lv!З. 

Пламен НА ЧКОВ - ДЛ 
Тезата, koнmo kaзBam k,pucmume, ll moBa, koemo аз Вп 

npegлoжux, са също cnopнu. И mяхнаmа теза не е uзчпсmена kamo 
теза, п moBa koemo Вп kазаха - също. Центъра е ре2uонален, rnoii ще 
обслужва цяла СеВероuзmочна Бъл2арпя, а не само общпнсkоmо 
зgраВеоnазВане! За kakBo е необхоguмо ga mъpnllM ga сmане eg6a лп 
не чucrno общпнсkп? Трансформираме В ПДС, gържаВаmа llHBecmпpa 
ll moлkoBa! 

ПреgсmаВпmел на MuнucrnepcmBomo на зgраВеоnазВанеmо 
Аз съм npegcmaBumeл на МЗ В 2р. Варна. Няkоп неща не Вн 

се обясниха gосmаmъчно gобре. СъщесmВуВащаmа c2paga е 600 ll 
няkолkо kВ.м. За ga стане нсmпнсku kръВен център mрябВа още 800 
kB, koнmo са npoekrnupaнн. 

Bmopo, моя началнпk om Софllя беше Вчера myk п мпkаза: 
Исkам ga изслушаш peweнl!emo, ga мн 20 съобщпш, за ga nренасочuм 
napпme kъм gpy2пme ценmроВе. 

ВъВ Варна няма ga пма център. Чаkам за резултата u ga 
omпga ga се обаgя no телефона! 



Веселина САВОВА - Зелена napmuя 
ПраВя nроцеgурно nреgложенuе за поименно 2ласу6ане u 

насmояВам nyблukyBaнemo на cnucъka на cъBemнuцume kou kak е 
гласуВал по moзu Въпрос! 

Процеgурноmо nреgложенuе на 2-жа Са6о6а за nоuменнно 
еласуВане u за nyблukaBaнemo на резултата В меgш,mе се npue с 
резултат om гласуВанеmо: за - 27.

!Олuян ГЕНДОВ - СДС
ПраВн nроцеgурно nреgложенuе за 2ласуВане амлоk на

npoekmonpegлшkeн1ш за решения nog m. I 11 m. II. 

Процеgурноmо nреgложенuе на 2-н ГенgоВ за амблоk 
гласуВане на m. 1 u m. II om npoekmume за решения на ПК "ЗСД" се 
npue с peзyлmamu от гласуВанеmо: за - 39, npomuB - О, Възgържал11 се -
3. 

Общ брой присъстВащи общинсkи съВетници - 43

Общuнсku съ6еm - Варна npue cлegнume 

РЕШЕНИЯ: 

1978-2. Общuнсku съВеm - Варна обяВяВа на осноВанuе чл. 
21, ал. 1, m. 8 om ЗМСМА u чл. 6, ал. 1 om ЗОС c2pagama на kлuннkа 
УНГ В ОРКБ nреgсmаВляВаща еgноеmажна nocmpoiika със застроена 
площ 857,6 kВ.м за частна общuнсkа собсmВеносm. 

1979-2. На осноВанuе чл. 21, ал. 1, m. 8 om ЗМСМА, 
Общuнсkн съВеm - Варна pewu: 

1979-2-1. ДаВа съ2ласuе Кмета на Общнна Варна ga ,, 
1·:: 

ckлloчu go20Bop с MuнucmepcmBomo на зgраВеоnазВанеmо за 
1
,i

фннанснране осъщесmВяВанеmо на pekoнcmpykцuя u моgернuзацня на ; ;i
същесmВуВащаmа сграgа на kлuннkа УНГ, преgсmаВляВаща 
еgноеmажна пocmpouka със застроена площ 857,6 kВ.м 11 uзгражgане 
на npucmpotika kъм нея om етаж u сутерен със застроена площ 
609, 10 kВ.м н разгъната застроена площ 927,20 kВ.м, срещу 
заgълженuеmо Община Варна ga npeogcmaBu но6опосmроенаmа u 
pekoнcmpyupaнa c2paga със застроена площ 1466,70 kВ.м u раз2ънаmа 



застроена nлощ 1881,00 kВ.м на Районен център no mрансфузuонна 
хемаmоло2uя за безВъзмезgно nолзВане за cpok om 10 /gecem/ 2oguнu. 

1979-2-2. ДаВа съ2ласuе за uз2ражgане на Bmopu етаж за 
omgeлeнue УI1Г u заgължаВа Кмета на Общuна Варна npu сkлlочВане 
на go20Bopa с МЗ ga се Bkлk1чt1 l1 moBa услоВuе. 

1 

/за -35, npomuB - 2, Възgържалu се - 3/ 

1. Hukoлau Геор2t1еВ СТОЯНОВ -ЗА

2. Данuела ЦВеmаноВа СТОЙНОВА - ЗА

3. CлaBeiiko TogopoB КОНДОВ -ЗА

4. Бал1ш БорuсоВ БАЛИНОВ -ЗА

5. Домumър ПеmроВ БОЯНОВ -ЗА

6. Юлuян ИВаноВ ГЕНДОВ -ЗА

7. Kocmaguн СmефаноВ ВЯГОВ -ЗА

8. И2лukа ПеmроВа КАРАИВАНОВА - ЗА

9. Калчо TogopoB КАЛЧЕВ -ЗА

10. СВеmлозар ИВаноВ ЧОРБАДЖИЕВ -ЗА

11. Весел Домов ХАНДЖИЕВ -ЗА

12. Велuчkа Домumро8а ТОДОРОВА -ЗА

13. Хараламбu ВасuлеВ КАСАБОВ -ЗА

14. Нерuман ФеВзu АЛИ -ЗА

15. Анелия XpucmoBa АТАНАСОВА -ЗА

16. Kpъcmlo TogopoB НАНЕВ -ЗА

17. Флоренmuн ЧаВgароВ ДЮЛГЕРОВ -ЗА

18. Бла20Весm ЙорgаноВ ТОДОРОВ -ЗА

19. Наmалuя Бо2gан0Ва НЕНЧЕВА -ЗА

20. Hukoлa Асенов АНДОНОВ -ЗА

21. Hukoлau Асенов ЧЕРНАЕВ -ЗА

22. Bepka ВасuлеВа СЕМКОВА -ЗА

23. Малина KupuлoBa ВЕЛ ЧЕВА - ЗА
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24. Togop НнkолоВ КОЗАРЕВ

25. Илшr Kocmagt1нoB ГАНЧЕВ

26. Kpact1мt1p Мt1лчеВ СИМОВ

27. Сt1меон КръсmеВ САРАЛИЕВ

28. Тошkо Вълчев ГРУДЕВ

29. Ht1koлaii Илt1еВ ПЕТКОВ

30. ЕВ2еншr СmефаноВа КЪНЕВА

31. Геор2п ПасkоВ ТАШКОВ

32. Гено Веселt1н0В ГЕНОВ

33. Марчо Дt1м0В БОЕВ

34. ИВан ВЕЛИЧКОВ ИВаноВ

35. Дt1ан Дt1мt1mp0B ДАСКАЛОВ

36. Сня Стефанова ПАПАЗОВА

37. Маршr ПaнaiiomoBa ЧАНКОВА

38. Дt1мt1mър Колев КУНЕВ

39. Илkо HegeB ТОДОРОВ

40. ИВанkа Асенова СЕРГЕЕВА

41. Xpt1cmo ИВаноВ КОЛЕВ

42. Петър ТРИФОНОВ Геор2неВ

43. Пламен НА ЧКОВ ПечеВ

44. БорнслаВ ГуцаноВ ГУЦАНОВ

45. Денkо ПарашkеВоВ ГЕОРГИЕВ

46. Togop Геор2неВ СПИРИДОНОВ

47. Волоgя Борt1соВ ДАМЯНОВ

48. Яkо КУЗМАНОВ Геор2неВ

49. Веселt1на Ан2ел0Ва САВОВА

50. Ася ЯсеноВа ИВАНОВА

51. Кнрt1л СmанеВ МИНЧЕВ
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-ЗА
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-omcъcmBa

-omcъcmBa

-ЗА

- omcъcmBa

-ЗА
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-ЗА
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Двмвmър КУНЕВ - ДЛ - (обясненве на оmрвцаmелен Bom) 
Hai.i-мaлko аз, koiimo вмам gBe gеца, ще 2ласуВам npomuB 

moBa малkв gеца ga бъgаm сnасяВанн 11 ga вм бъgе nома2ано, но не no 
moзu начнн с насuлве. Наснлнеmо наg Bcek1120 е наii-лошоmо нещо! 

gоц. Яkо КУЗМАНОВ - Нароgен съk,з 
МоmвВа за слеgВащоmо npoekmopeweннe е, че разхоgвmе 

ще бъgаm много nо-малkо за nлащане на леело на gен, а u по-голяма 
часm om хроннчно болнumе моеаm ga се лekyBam u В kъщв. 

Oбtцuнcku съ6еm · Варна npue слеgноmо 

РЕlПЕНИЕ: 

1980-2. На осноВанuе чл. 21, ал. 1, m. 8 om ЗМСМА, 
Общuнсku съВеm - Варна gоnълВа сВое решенне N 1915-5(39)/25.02.1999 
2., kamo уmВържgаВа на ДББ - Варна 40 легла gомаwен сmацвонар за 
лечение на болнвmе om хроннчнн несnецuфвчнн белоgробнн 
заболяВанuя. 

/за - 41, npomuB - 1, Възgържалu се - 1/ 

lii По послеgноmо nреgложенuе за реwенне 2-жа Веселина 
11 

САВОВА - общuнсkа съВеmнвчkа om Зелената парmшr направа :, 
1 

nреgложенuе за gоnълненае, а uменно: kamo m. nослеgна om 
решенuеmо ga бъgе uзпuсан mekcma: "TpygoBo-npaBнume оmношенuя с 
лuцаmа nремннаВащв на работа В АГ -болница kъм Общuнсkа болнщ1а 
- Варна ga бъgаm ypegeнu съгласно чл. 123 om КТ".



Общuнсku съВеm - Варна npue cлegнume 

РЕШЕНИЯ: 

1981-2. НА осноВанuе чл. 21, ал. 1, m. 8 om ЗМСМА, 
Общuнсku съВеm - Варна pewu: 

1981-2-1. ОбособяВа Полukлuннkаmа kъм АГ-болнuца -
Варна В Сnецналuзuран koнcyлmamuBeн център. 

1981-2-2. ПрехВърля чemupu АГ-учасmъцu om 
cmpykmypama на АГ-болнuца kъм Пол11kлнннkаmа на 06-Варна, 
заеgно с нeoбxoguмume щаmнu gлъжносm11 с фРЗ u ф11зuчесk11 лuца, 
счumано om 01.05.1999 2., kakmo слеgВа: 

- леkар11 - 4 gлъжносmu;
- akywepk11 - 8 gлъжносmu;
- kл. лаборант - 1 gлъжносm;
- caнumapk11 - 4 gлъжносm11.

1981-2-3. Възла2а на уnраВленпе "ЗСД" ga реш11 Въпроса с
оборуgВанеmо на АГ-kабннеmнmе В ОБ - Варна. 

1981-2-4. Възла2а на уnраВленне "ЗСД" paзnpegeлeнuemo 
на kBapmaлнme "Cm. CmaukoB", "Побеgа" u с. ЗВезguца за аkушеро-
2uнеkоло2нчно обслуж:Ване kъм cъomBemн11me nолнkлнн11ku. 

1981-2-5. TpygoBo-npaBнume оmношенuя с л11цаmа 
nремuнаВащu на работа 6 АГ-болнuца kъм Общuнсkа болнuца - Варна 
ga бъgаm ypegeнu съгласно чл. 123 om КТ. 

/за - 40, npom11B - О, Възgърж:алu се - 1/ 

Oбщuнckume съВеmнuц11 nолзВаха обяgна noч11Bka om 13.00 
ч. go 14.00 ч. 



111. 
По moчka mpema om gне6нuя peg: 
Раз2лежgане на 11реgложенuя за реmенш1 om ОКП. 

Доkл.: М. ЧАКЪРОВА -
Пpegcegameл ОКП 

Маршша ЧАКЪРОВА 
УВюkаемu общllнсkн cъBemнuцll, nъpBomo npegлoжeнlle за 

peweнue е на Внllманнеmо Вн. 

Пламен НА ЧКОВ - ДЛ 
На koмl!cш1ma по зgраВеоnазВане беше npegocmaBeнa 

Възможност ll cmaнoBllщemo u беше, че еgпнсmВено om nemme тела 
t нai.i-nogxogящo е mяло "В" с 99 сmав. Peшeнllemo, koemo ПК "ЗСД" 
f nреgложп на ОКП беше за тяло "В". 
r 

� 

' 

Марtшна ЧАКЪРОВА 
Съобразя6аukt1 се с moBa npegлoжeнlle, ОКП npegлa2a moзu 

Варпанm - съобразt1лu сме че mрябВа ga остане t1 за лekapume еgно

тяло, но понеже ще се Bogяm nре20Ворв с nоmенцпален kynyBaч, 
заmоВа ОКП npegлaza ga се разшuрu gl!anaзoнa, за ga може ga се 
npoBegam нормалнu npe20Bopll. Има по-голяма Възможност за 
npe20Bopll. ТоВа е nрезумnцш1mа, а Ваше е реwенuепю. 

Общ брой присъстВащи общинсkи съВетници - 41 

Об,цuнсku съВеm . Варна npue слеgноmо 

РЕШЕНИЕ: 

1982-3. На осноВанllе чл. 21, ал. 1, m. 8 om ЗМСМА ll чл. 3, 
ал. 1, m. 4 ll ал. 3, чл. 30, ал. 1 tI ал. 3 ВъВ Връзkа с чл. 33 om ЗППДОбП 
u ВъВ Връзkа с решенuн N 1647-5(33)/24.06.1998 2. (ДВ бр. 80/98 2.) н N 
1885(38)/03.02.1999 2. (ДВ бр. 13/99 2.) на Общннсkll съВеm - Варна за 
оmkрнВане на npoцegypa за nрuВаmнзацш1 на IV Полukлuннkа -
незаВърwено cmpoumeлcmBo, ,k.k. "Mлagocm", 2р. Варна чрез

npe20Bopu с поmенцl!алнн kynyBaчll, Общннсkп съВеm - Варна pewu : 
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1. Пр11ема ekcnepmнama оценkа на IV Пол11kл11н11kа
незаВършено cmpo11meлcmB0, ж.k. "Mлagocm", ар. Варна В размер на 4 
892 210 х.лВ. 

2. УmВържgаВа nр11ложенаmа gоkуменmацuя u оnреgеля
cлegнume услоВшr за npe20Bop11 с nоmенцuалн11 kynyBaч11: 

2.1. ЗаnазВане на тяло "В" uл11 "Г" om noл11kлuнukama за 

нyжgume на ДКЦ. 
2.2. Разсрочено заплащане на go20Bopeнama цена за cpok не 

nо-gълъ2 om gBe аоg11н11. 
2.3. ИзВършВане на 11нВесmuцн11 В oбekma В cpok не nо

gълъа om 5 2oguнu, сч11mано om gamama на сkлk)чВане на goaoBopa. 
2.4. ОnазВане 11 Възnро11зВоgсmВо на оkолнаmа cpega u 

koнkpemн11 мерk11 В mаз11 област. 
2.5. Не се gonycka nроgажба на oбekma през nep11oga на 

11зnълнен11е на 11нВесmпцuоннаmа проарама без съ2ласuеmо на 
npogaBaчa. 

2.6. ПреgсmаВяне на платежен gokyмeнm за Внесен 
genoзum за учасm11е В размер на 100 000 000 /cmo мuл11она/ леВа, 
npeBegeн11 no банkоВаmа cмemka на Общuна Варна N 5010310039, 
банkоВ kog N 40080610 np11 ТБ "Еkсnресбанk"-АД, kлон Варна (на 
VПI-я еmаж В c2pagama на Общ11на Варна). 

2.7. ПреgсmаВяне на gokyмeнm за заkуnена gоkуменmацш1 
за учасm11е В npea0Bop11 с nоmенц11ален kynyBaч. 

2.8. ПреgсmаВяне на gеkларацuя със съgържан11еmо на 
gеkларацшнnа no § 9 om Пpexogнume 11 заkлk)ч11mелнu paзnopegбu на 
Заkона за nреобразуВане 11 np11Bamuзaцuя на gържаВн11 11 общ11нсku 
npegnpшrmuя. 

3. За npuopumemнo ga се cчuma услоВпеmо no m. 1.1.
4. Доkуменmацuяmа за yчacrnue В npe20Bopu с nоmенцпален

kynyBaч се nолучаВа В сmая 905 на IХ-я еmаж на Общuна Варна срещу 
npegocmaBянe на gokyмeнm за заnлаmенu 500 000 /nemcmomuн хпляgu/ 
леВа. Сумата се плаща ВъВ фплuала на ТБ "Ekcnpecбaнk" -АД, ар. 
Варна, намuращ се на VIII-я еmаж на Общпна Варна no cмemka 
3010310020, kog 40080610, БИН 7444040008, kamo mя не nоgлежп на 
Връщане, незаВuспмо om нзхоgа на npeaoBopпme. 

5. О2леg на oбekma се uзВършВа Всеkн работен gен, go kрая
на cpoka на nрuемане на оферmпmе за yчacmue, слеg заkуnуВане на 
gokyмeнmaцuяma за nроВежgане на npe20Bopu с nоmенц11ален kynyBaч. 

6. ЗаяВленuяmа за yчacmue В npe20Bopume се genoзupam В
сmая 1008 на Х-я еmаж на Общuна Варна В cpok go 30 kаленgарнu gнu 
om gamama на обнароgВане на решенuеmо В "Държавен Becmнuk". 
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7. Ko2amo 6 оnреgеленuя cpok не nocmъnu nреgложенне за 
yчacmue В npe20Bopu с nоmенцuалнu kynyBaчu, cpokъm за nogaBaнe на 
nреgложення се уgължа6а с 14 kаленgарнu gнн. 

8. Възла2а на Кмета на Общнна Варна ga осъщесmВu 
npoцegypama no nog2omo6kama н npo6eжgaнemo на npe20Bopume с 
nоеmнцналнu kупуВачu u оnреgелянеmо на сnечелuлпя npe20Bopпme 
yчacmнuk. 

9. УnълномощаВа Преgсеgаmеля на Общпнсkп съВеm ga
nognuшe оgобрення go20Bop за nokynko-npogaжбa на IV Пoлukлuнuka 
незаВършено cmpoпmeлcmBo, ж.k. "Mлagocm", 2р. Варна със 
спечелuлuя 11pe20Bopume с поmенцпалнu kупуВачп учасmннk. 

/за - 31, npomпB - 1, Възgържалп се - 3/ 

Марuяна ЧАКЪРОВА 
Bmopomo npegлo1keнue om ОIШ за решенuе е относно 

omkpuBaнe на npoцegypa за nрпВаmнзацuя на kл уб go бл. 128 В ж.k. 
"Млаgосm" незавършено cmpoumeлcmBo. 

Без kонkреmнп 
npoekmomekcmoBeme, 

nреgложенuя за 

Общuнсku съ6еm - Варна upue слеgноmо 

РЕШЕНИЕ: 

nромяна на 

1983-3. На осноВанне чл. 21, ал. 1, m. 8 om ЗМСМА н чл. 3, 
ал. 1, m. 4 н ал. 3, чл. 30, ал. 1 u ал. 3 ВъВ Връзkа с чл. 33 om ЗППДОбП, 
чл. 1, ал. 2, m. 3 н чл. 3 om Hapegбama за mъp20Beme н ВъВ Връзkа с 
решенuе N 1031-4/02.04.1997 2. на Общuнсkн съВеm - Варна (ДВ бр. 
38/97 2.) за оmkрпВане на npoцegypa за прнВаmнзацня на Клуб go бл. 
128 В ж.k. "Mлagocm" - незавършено cmpoнmeлcmBo, 2р. Варна, 
Общннсkн съВеm - Варна решп: 

1. Прuема мemog на npu6amuзaцш, no pega на чл. 30, ал. 1
om ЗППДОбП на Клуб go бл. 128 В ж.k. "Млаgосm" - незаВършено
cmpoumeлcmBo, 2р. Варна, nублuчен mър2 с яВно наggаВане. 

2. Прнема начална тържна цена В размер на 49 040 000 лВ.
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3. Оnреgеля cmъnka за наggаВане nрн nроВежgане на mър2а
2 млн.лВ. 

4. УmВържgаВа nрuложенаmа mръжна gоkуменmацшr u
gozoBopa за nроgажба kamo част ат нея. 

5. Тър2ъm ga се npoBege на 08.06.1999 2. om 10.ООч . В зала
"Варна" на П-я етаж на Общнна Варна. В случаti на nроВежgане на 
noBmopeн mър2 moti ga бъgе npoBegeн на същото място 11 В същня 
час на 22.06.1999 2.

6. Оnреgеля genoзнm В размер на 10 % om началната
mръжна цена uлu 4 904 000 лВ., koumo се заnлащаm no cмemka N 
5010310039 kog N 40080610 nрн ТБ "Еkсnресбанk"-АД, kлон Варна на 
VIII-я етаж В c2pagama на Общнна Варна. 

7. Тръжнаmа gоkуменmацuя се зakynyBa В стая 905 на IX
етаж на Общнна Варна срещу 150 хнл.лВ. с ДДС, nлаm11м11 no 
фukcuн2a на БНБ В gеня на заkуnуВане на mръжнumе gokyмeнmu no 
cмemka N 3010310020, банkоВ kog N 40080610, БИН 7444040008 npu ТБ 
"Ekcnpecбaнk" -АД, kлон Варна. 

8. Оnреgеля начuн на плащане на gocmв2нamama mръжна
цена: 50 % nрв nognвcBaнe на 9020Вора за nроgажба в 50 % В 30-
gнеВен cpok. 

9. Възлага на Кмета на Общuна Варна nog2om0Bkama u
npoBeжgaнemo на mър2а. 

10. УnълномощаВа Преgсеgаmеля на Общuнсku съВеm
Варна ga nognuwe оgобренuя go20Bop за nokynko-npogaжбa на Клуб go 
бл. 128 В ж.k. "Mлagocm", 2р. Варна - незаВършено cmpoumeлcmBo. 

/за - 31, npomuB - О, Възgър,kалu се - 4/ 

Марuяна ЧАКЪРОВА 
Tpemomo nреgложенuе е за намаляване на kanumaлa на 

"РУД" със cmotiнocmma на akцuнme u gялoBume учасmuя В "РЕТЕХ 
РУД" u "ВАРНА ЕКСПРЕС"-ООД чрез nремuнаВанеmо uм kъм 
Общuна Варна. По-наmаmъk ще слеgВа u npuBamuзaцuя. 

Преgла2аме малkо uзмененuе на npoekmomekcma, за ga се 
nocmu2нe nо-голяма mочносm, а uменно: "На осноВанuе чл. 21, ал. 1, 
m. 8 om ЗМСМА u чл. 147, ал. 2 ВъВ Връзkа с чл. 137, ал. 1, m. 4 om ТЗ
u чл. 8, ал. 1, m. 4 om НРУПСЧОВКТД u ВъВ Връзkа с
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npuBamuзaцuяma на общuнсkо gpyжecmBo "РУД" -ЕООД, Общuнсku
съВеm - Варна решп: 

1. Намалява akmuBume на gpyжecmBomo със 1 788 х.лВ. чрез
uзВажgане на gъл2осрочнп пнВесmпцпu, за cмemka на 
gonълнumeлнume резерВн:

- 1 760 броя аkцнн с номннална cmoiiнocm по 1 000 лВ. за
еgна аkцнн om ТБ "Еkсnресбанk"-АД на обща cmoiiнocm 1760000 лВ.; 

- gялоВе В размер на 32 % на "РЕТЕХ РУД"-ООД на обща
cmoiiнocm 25 600 лВ.; 

- gялоВе В размер на 5 % от kanumaлa на "Bapнa-ekcnpec" -
ООД на обща cmoi.iнocm 2 500 лВ. 

2. Слеg uзВажgане nocoчeнume аkmнВп om баланса на
gpyжecmBomo nремннаВаm безВъзмезgно [1 собсmВеносm на Община 
Варна." 

Пламен НА ЧКОВ - ДЛ 
Аз не съм чуВал за makoBa npegnpняmue. Дai.ime малkо 

uнформацш1. 

)KuBko ВЪЛЧАНОВ - YnpaBumeл на "РУД"-ЕООД 
Специално за "РЕТЕХ РУД" учасmнеmо е може бu om 1992 

uлu 1993 2. То2аВа uма еgна на nо-nреgнпя уnраВпmел Аgреан ПemkoB 
- с go20Bop за съВмесmна geuнocm uлu нещо makoBa са 20 наnраВuлп
mo6a съучасmuе, но ннщо 110Вече не мо2а ga Вп kажа. Съgебно са 20
ре211сmр11ралп с няkаkВ11 nроценmн на съучасmuе, но moBa gpyжecmBo
просто не рабоmп.

Пламен НА ЧКОВ - ДЛ 
Hue kamo съgружнuцu mрябВа ga наnраВuм nреgложенuе go 

общото събранпе на "РЕТЕХ"-ООД ga излезем om съgружuе и ga 
Влезе egu-kori cu. И общото събрание на cъgpyжuemo ще решu kak ga 
стане. 

)KuBko ВЪЛ ЧАНОВ 
Bue kakBo uckame точно ga Bu оm20Воря на Вас: защо 20 

uма moBa gpyжecmBo uлu защо 20 няма? 
НаВремеmо Аgреан ПemkoB 20 е pe2ucmpupaл наВремеmо В 

съgружпе с няkолkо чоВеkа, koumo аз не 2u знам u moBa gpyжecmBo 
няма офис, няма нищо, не paбomu! 

.\ 
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Юлuян ГЕНДОВ - СДС 
Има еgно съgружпе, яВно е че kanпmaлa му, Bugнo om 

размера на gялоВеmе u gpyжecmBomo uзобщо не фунkцuонuра, не е
проблем ga се Вземе решение по слеgнuя начllн: ga се наnраВяm 
nocmъnkll npeg общото събранuе ( cmaBa Въпрос за gBeme nocoчeнll 
gpy,kecmBa) u ga се cчuma kanumaлa намален с номuнала на akцtшme. 

Hнkoлaii СТОЯНОВ 
Поgла2ам на 2ласуВане mpume пзмененпя, koumo бяха 

наnраВенп: 
Г ласуВаме ноВпmе mekcmoBe на m. 2 11 m. 3 u 

npegлoжeнllяma, kollmO 2-н НачkоВ н 2-н ГенgоВ ymoчнllxa no 
оmношенне на yчacmuemo В "РЕТЕХ"-ООД. 

Измененняmа u gоnълненняmа бяха npuemн om 
общннсkнmе съВеmннцн с резу лmamu om 2ласуВанеmо: за - 31, npomнB 
- О, Възgържалu се - 2.

Об1ццнсku съ6еm · Варна upue слеgноmо 

РЕШЕНИЕ: 

1984-3. На осноВанuе чл. 21, ал. 1, m. 8 om ЗМСМА u чл. 
147, ал. 2 ВъВ Връзkа с чл. 137, ал. 1, m. 4 om ТЗ u чл. 8, ал. 1, m. 4 om 
НРУПСЧОВКТД н ВъВ Връзkа с nрllВаmнзацняmа на общннсkо 
gpyжecmBo "РУД"-ЕООД, Общuнсkн съВеm - Варна решн: 

1. Намалява akmнBнme на gpyжec1nB0mo със 1 788 х.лВ. чрез
нзВюkgане на gългосрочнн ннВесmuцuн, за cмemka на 
gonълнumeлнllme резерВu: 

- 1 760 броя akцuu с номинална cmoiiнocm по 1 000 лВ. за
еgна аkцuя om ТБ "Ekcnpecбaнk" -АД на обща cmoiiнocm 1 760 000 лВ.; 

- gялоВе В размер на 32 % на "РЕТЕХ РУД"-ООД на обща
emouнocm 25 600 лВ.; 

- gялоВе В размер на 5 % om kanumaлa на "Bapнa-ekcnpec" -
ООД на обща cmoiiнocm 2 500 лВ. 

2. Слеg нзВажgане посоченumе akmнBu om баланса на
gpyжecmBomo npeмuнaBam безВъзмезgно В собеmВеносm на Общllна 
Варна. 

/за - 35, npomнB - О, Възgържалu се - 3/ 
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Марuяна ЧАКЪРОВА 
По чemBъpmomo nреgлшkенпе за решенuе - npuBamuзaцuя 

на РУД чрез mър2 с яВно наggаВане няма nроменu. 

Общuнсku съ6еm - Варна npue слеgноmо 

РЕШЕНИЕ: 

1985-3. На осноВанuе чл. 21, ал. 1, m. 8 om ЗМСМА u чл. 3, 
ал. 1, m. 4 u ал. 3, чл. 25, ал. 2, m. 1 om ЗППДОбП, чл. 1, ал. 2, m. 3 u 
чл. 3 om Hapegбama за mъp20Beme u ВъВ Връзkа с решенuе N 1530-
6/15.04.1998 2. на Общuнсku съВеm- Варна (ДВ бр. 52/98 2.) за 
omkpuBaнe на npoцegypa за nрнВаmнзацuя на общuнсkо gpyжecmBo 
"РУД"-ЕООД, 2р. Варна, Общuнсkн съВеm - Варна решн: 

1. Прнема мemog за nрнВаmпзацuя no pega на чл. 25, ал. 2,
m. 1 om ЗППДОбП на общпнсkо gpyжecmBo "РУД"-ЕООД, 2р. Варна,
nублuчен mър2 с яВно наggаВане.

2. Прuема начална mръжна цена Н размер на 719 млн.лВ.
3. Оnреgеля cmъnka за наggаВане nрп nроВежgане на mър2а

10 млн.лВ. 
4. УmВържgаВа nрпложенаmа mръжна gоkуменmацuя н

9020Вора за nроgажба kamo част om нея. 
5. Тър2ъm ga се npoBege на 10.06.1999 2. om 10.00 ч. В зала

"Варна" на П-я етаж на Общuна Варна. В случаl\ на nроВежgане на 
noBmopeн mър2 moii ga бъgе npoBegeн на същото място н В същtш 
час на 24.06.1999 2. 

6. Оnреgеля genoзum В размер на 10 % om началната
mръжна цена uлн 71 900 х.лВ., koumo се заплащат по cмemka N 
5010310039 kog N 40080610 npu ТБ "ЕkсnресбанК"-АД, kлон Варна на 
VI!I-я emюk В c2pagama на Община Варна. 

7. Тръжнаmа gоkуменmацuя се зakynyBa В стая 905 на IX
етаж на Общнна Варна срещу 400 х.лВ. с ДДС, nлаmuмн по фukснн2а 
на БНБ В gеня на заkуnуВане на mръжннmе gоkуменmн по cмemka N 
3010310020, банkоВ kog N 40080610, БИН 7444040008 nрн ТБ 
"Ekcnpecбaнk" -АД, kлон Варна. 

8. Оnреgеля начuн на nлащане на gocmu2нamama mръжна
цена: 50 % nрн nognucBaнe на go20Bopa за nроgажба u 50 % В 45-
gнеВен cpok. 

9. В случаii че mър2ъm бъgе спечелен om k,pнguчecko лщ1е,
koemo оm20Варя на усл0Вш1mа на чл. 25, ал. 3 om ЗППДОбП се 
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npuлaгam cъomBemнume paзnogeбu на ЗППДОбП. CoбcmBeнocmma 
Върху gялоВеmе се nрехВърля слеg nреВежgане no банkоВ nъm на 
сумата no nърВоначалнаmа Вносkа. В случаи че moзu yчacmнuk бъgе 
uзбран за kynyBaч п pewu ga се ВъзnолзВа om pega за плащане, 
оnреgелен В чл. 25, ал. 3, m. 1-3 Вkлk1чumелно om ЗППДОбП, moti е 
gлъжен съгласно paзnopegбama на чл. 25, ал. 5 om ЗППДОбП ga 
npegлoжu наgлежна гаранция за обезnечаВане nлащанеmо на 
неuзnлаmенаmа част om цената. Гаранцuяmа npegcmaBляBa unomeka 
Върху нegBuжuмomo u залог Върху gBuжuмomo uмущесmВо на 
gpyжecmBomo. 

10. Възлага на Кмета на Община Варна nog2om0Bkama u
npoBeжgaнemo на търга. 

11. УnълномощаВа Преgсеgаmеляна Общuнсku съВеm -
Варна ga nognuwe оgобренuя gогоВор за nokynko-npogaжбa на 
общuнсkо gpyжecmBo "РУД"-ЕООД, zp. Варна. 

/за - 36, npomuB - О, Възgържалu се - 3/ 

Марuяна ЧАКЪРОВА 
Пemomo nреgложенuе е за omkpuBaнe на npoцegypa за 

npuBamuзaцuя no pega на чл. 35, ал. 2 om Заkона за npuBamuзaцшr на 
oбekmume nреgложенu В "Чauka" 3 4 на "Ген. CmoлemoB" 68 om 
наемаmелu, koumo uмam npaBama no чл. 35. 

БлагоВесm ТОДОРОВ - СДС 
CmaBa Въпрос за kB. "Чauka" бл. 21, ВъВ Вх. Б жuВея аз, а 

Във Вх. А жuВее 2-н Енчо ДuмоВ - н-k у-нuе "Apxumekmypa u 
cmpoumeлcmBo", значu npoekmaнmcko бlоро "Енчо ДuмоВ", koemo се 
nомещаВа mам. Клуба В бл. 21 е uзzpageн u uзцяло е фuнанснран om 
жuВущнmе В блоkа om 89 anapmaмeнma. Те са фuнансuралu no 
генерална cмemka е заnлаmено. Tyk е цялата gоkуменmацuя на ж.k. 
"Дuмяm". Исkам само ga Вн npoчema В моя ноmарuален akm kakBo 
nuшe: " .... на nърВня етаж зала за събрання н 5 anapmaмeнma, kamo 
paзnpegeлeнuemo на аnарmаменнmе е на общото събранне на 
koonepamopume ... " Не съм npomнB npнBamuзaцuяma, нgеяmа мu е 
сnецuално за бл. 21 ga omnagнe. Ako mря6Ва ще gам gokyмeнmume на 
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z-Jka ЧаkъроВа ga 2u Bugu u общuнаmа ga излезе със сmаноВuще, ako
не мoume cъkoonepamopu ще зaBegam gело ...

ОсВен moBa нсkам ga Bu kюka слеgноmо: kлубчеmо беше om 
36 kВ.м, сmана на 88 kВ.м. Toii съборu сmеннmе на блоkчеmо u uзлезе н 
зае epkepнomo u nogблokoBomo npocmpaнcmBo - npoekmaнm ЕТ "Енчо 
ДuмоВ" - moBa е mой! 

Веселина САВОВА - Зелена napmuя 
Г-жо ЧаkъроВа, нма лu akm за общннсkа собсmВеносm 

moзu oбek1n? 

Марияна ЧАКЪРОВА 
Да, uмаме. 

Веселнна САВОВА - Зелена napmuя 
Слеg kamo нне uмаме АОС, npoцegypama koяmo слеgВа е 

eguнcmBeнa. Защо, 2-н TogopoB, egBa слеg kamo 2-н ДнмоВ е решнл ga 
cu npuBamuзupa ameлuemo, Вн е gошло на ума ще uмame собсmВеносm 
u че mря6Ва ga се бopume за нея. Слеg kamo uма АОС, не смятам, че 
mря6Ва ga nogxo:Жgaмe 110 n1oзu начuн j за1цоmо no moзu начuн 
нарушаваме npaBama на няkо20. 

Сuмеон САР АЛИЕВ - БББ 
За koлko kВ.м е АОС? 

Марияна ЧАКЪРОВА 
АОС е на 83 k6.м. 

Снмеон САР АЛИЕВ - БББ 
Значu нuе можем ga cu Вземем нашето решенuе н ako 

няkоu uма cnopoBe - ga cu zu Воgн no съgебен peg! 

Пламен НА ЧКОВ - ДЛ 
Исkам ga обърна Внuманuе на 2-жа ЧаkъроВа за oбekma В 

бл. 28 - nоgобна е снmуацuяmа kamo nраВен спор. 

Маршша ЧАКЪРОВА 
1-Iпkoza не са заяВяВалu няkakf\u nреmенцuп. AkmoBeme за 

собсmВеносm лu ще ocuopBaine? Общuнаmа uма coбc1nf\eнocm 11 cu е 
наnраВпла mpyga ga akmyBa meзu пмоmu. До се2а не е уg0Влеm6ор11ла 
желанняmа по чл. 35 на хората, защото не е бнла уреgена 
coбcmBeнocmma. Се2а mя е уреgена. Ще бъgе завършена npoцegypama. 
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За мен coбcmBeнocmma е безспорна! 
Г-н I-IaчkoB, gоkазВаме чнсmп пмоmн, за ko11mo няма 

осnорВане om собс1nВен11ц11mе. 

Н11kола АНДОНОВ - СДС 
ПраВя nроцеgурно nреgложен11е за npekpamяBaнe на 

geбamume. 

Процеgурноmо nреgложенuе на 2-н АнgоноВ се npue с 
peзyлmamu om еласуВанеmо: за - 36, npom11B -1, Възgържалu се - 2. 

Общuнсku съ6еm · Варна uрпе слеgноmо 

РЕШЕНИЕ: 

1986-3. На осноВанuе чл. 21, ал. 1, m. 8 om ЗМСМА u чл. 3, 
ал. 1, m. 4 11 чл. 4 om Hapegбama за pega за 11зkуnуВане на npegnpняmLIЯ 
LI обособен11 mехнн чacmLI без mър2 uлu koнkypc om лuцаmа no чл. 35 
om ЗППДОбП, Общuнсku съВеm - Варна решu: 

OmkpнBa npoцegypa за npuBamuзaцш, no pega на чл. 35, ал. 
1, m. 2 om ЗППДОбП на cлegнume обособенu oбekmu общLiнсkа 
собсmВеносm: Пpoekmaнmcko ameлue В ж.k. "Чaiika", бл. 21 с 
наемател ЕТ "Енчо ДuмоВ" - Енчо KocmoB ДuмоВ; ЧacoBнukapcko 
ameлue В ж.k. "Чai1ka", бл. 28 с наемател ЕТ "Емuлuя МuнеВа" -
Емuлuя ЖелязkоВа МuнеВа; Cmpy2apcko ameлue В ж.k. "Чauka", бл. 28 
с наемател Янu СmояноВ MumeB; Зъболеkарсku kaбuнem на ул. "Ген. 
CmoлemoB" N 68 с наемател Haugeн НнkолоВ Лулчев. 

/за - 29, npomuB - О, Възgържалн се - 9/
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Без gоnълнumелнu geбamu ll koнkpemнu nреgложенuя за 
промяна на npoekmomekcmoBeme,

Общuнсku съ6еm - Варна npue cлegнume 

РЕШЕНИЯ: 

1987-3. На осноВанuе чл. 21, ал. 1, m. 8 om ЗМСМА u ВъВ 
Връзkа с чл. 34 om ЗОС, Общuнсku съВеm - Варна реu.ш: 

Общuнсku съВеm - Варна gaBa съ2ласuе неgВuжпмumе 
uмоmп, частна общuнсkа собсmВеносm no АОС N 669/12.06.1998 2. u 
АОС N 670/12.06.1998 2. намuращu се В nogблokoBomo npocmpaнcmBo 
на бл. 28, )k.k. "Чайkа", 2р. Варна ga бъgаm разgеленв на обособени 
gялоВе по оgобрен apxвmekmypeн npoekm. 

/за - 38, npornвB - О, Възgържалu се - 2./ 

1988-3. Общuнсkв съВеm - Варна uзВършВа cлegнume 
nроменв В YnpaBumeлнuя съВеm (учреgен с решенuе N 999-
10/05.03.1997 2. на Общuнсku съВеm) на ПрuВаmuзацuоннuя фонg: на 
мясmоmо на И. ЧолаkоВ u М. АнmоноВ оnреgеля за членове на 
YnpaBumeлнuя съВеm на ПФ Мариана ЧаkъроВа - Пpegcegameл на 
ОКП u Елена ИВаноВа - 2л. cчemoBogumeл npu Общuна Варна. 

/за - 37, npomuB - О, Възgържалu се - 4/ 

Марияна ЧАКЪРОВА 
Осмото nреgложенuе за решенне om ОКП е с 

npoekmomekcm: "Общннсkн съВеm - Варна отменя сВон решення N 
1811-3-1/2.2..12.1998 2. tt N 1896-3/03.02.1999 2. за нзВажgане om 
kanumaлa на "Парkсmрой"-ЕООД на бumoBume c2pagu за 
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обслужВащuя зеленumе nлou111 персонал, нахоgящu се В cmonaнckuя 
gBop В Mopckama 2paguнa go cnupka "ПочuВkа". 

ИВан ВЕЛИЧКОВ - ДЛ 
Преgла2ам moBa решение на ОбС ga не се отменя - moBa, 

koemo kacae няkолkо c2pagu В Mopckama 2paguнa. Защото meзu 
czpagu, се2а ko2amo се npuBamuзupa u общuнсkаmа фнрма, а u 
geiiнocmma е npuBamuзupaнa 80 %, ako omnagнe тяхната фунkцuя, me 
просто mрябВа ga бъgаm лukBugupaнu. Няма място за gpy2a частна 
собсmВеносm, koяmo не е сВързана с фунkцuонuранеmо на самата 
граguна. Моля ОбС ga не отменя mo6a сВое nраВuлно решенuе. 

Има mBъpge голям бpoii фур2онu u меmалнu раз2лобяемu 
ckлagчema, mря6Ва ga uма gоnълненuе, че слеg kamo се npogagam, се 
geмoнmupam u се uзнасяm шn Mopckama 2paguнa u gpy211 oбekmu. Те 
не мozam ga ocmaнam на място. ТоВа са Временни npeмecmBaeмu 
съоръжения! 

Пламен НА ЧКОВ - ДЛ 
Преgложенuеmо за moBa решенuе gouge om 

koнmpoльopume на "Пapkcmpoi.i" с мomuBa, че maka uлu uначе слеg 
npuBamuзaцuяma на фuрмаmа бu слеgВало ga се noмucлu за omg аВане 
на kонцесuя noggъpжaнemo на Mopckama 2paguнa. Taka е необхоguмо 
ga се noмucлu u за czpagu, koumo бъgещuяm yчacmнuk, koi.imo ще 
сnечелu kонцесuяmа, ga uма начuн ga обслужва moBa, за koemo nечелu 
mъpza. И общото мненuе mo2aBa на Bcuчku съВеmнuцu беше, че не 
mря6Ва В Mopckama 2paguнa ga gonyckaмe няkоt1 cmpoumeлcmBa, 
koumo са cmaBaлu npegu, ga се заnазu xapakmepa на meзu c2pagu kamo 
обслужВащu geiiнocmma no nоgържане на Mopckama zpaguнa. И mъii 
kamo осноВно nроблема се сВежgа kak maka ga се нanpaBu 
"Пapkcmpoii" ga стане ampamuBнa фнрма за npuBamuзaцuя, аз съм 
cnogeлuл u nраВя офuцuално nреgложенuе go ОКП ga uма npegBug 
слеgноmо kamo Варнанm за ВkлlочВане В kanumaлa на gpyжecmBomo: 
Имаме еgна czpaga agмннucmpamuBнa, на koяmo uмаме учреgено 
npaBo на nолзВане. Тя може ga бъgе Вkлk1чена В kanumaлa на 
gpyжecmBomo, нмаме go "Cлenume" оkоло gekap u nолоВuна остана 
слеg kamo nogagaxмe на "Деkаба" nарцел koi.imo служu за 2араж на 
"Пapkcmpoii". Теза gBa маmерuалнu akmuBa мozam ga Влнзаm u се2а се 
nолзВаm om общннсkаmа фuрма, но неkа ga не нарушаваме moBa, 
koemo kamo cmamyc uма В Mopckama zpaguнa. Тезu c2pagu са 
akmyBaнu само kamo с2раgн без земя, тъй kamo mам безспорно 
земята е gържаВна собсmВеносm, неkа ga сн ocmaнam kamo 
обслужВащu c2pagu. 
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Кръсm!о НАНЕВ - СДС 
В нukakъB случаи не mрябВа ga ВkарВаме ноВl! собсmВенuцu 

на cepagtt В Mopckama 2paguнa. Имаме Вече makъB npeцegeнm -
czpagama на р-о "Варна". ТоВа е нegonycml!мo, защото Bpъщatiku 2u В 
kanumaлa на "napkcmpoti", moBa значu npogюkбa. 

Преgлаzам maзu moчka ga omnagнe. 

Пpoekma за решенl!еmо om ОКП с mekcm "Общl!нсku 
съВеm - Варна отменя cBou решенuя N 1811-3-1/22.12.1998 2. u N 1896-
3/03.02.1999 z. за uзВажgане om kanumaлa на "Пapkcmpoi."!"-EOOД на 
бumoBume czpagu за обслужВащuя зеленllmе nлощu персонал, 
нахоgящн се В cmonaнckl!Я gBop В Mopckama 2раgнна go cnнpka 
"ПoчllBka" не се npue за решенuе om oбщl!нckume съВеmнuцн с 
peзyлmamu om 2ласуВанеmо: за - 21, npomuB- 8, Възgържалu се - 6. 

Маршша ЧАКЪРОВА 
Слеg kamo, уВажаемu съВеmнuцu, не npuexme 

zopeonl!caнomo nреgложенuе за решенuе, оmmеzлям om разzлежgане 
nроеkmоnреgложення nog moчku IX н Х. Те kame2opt1чнo са сВързанt1 с 
npoekmonpegлoжeнue nog moчka VIII. 

14 общннсkн cъBemнuka, koнmo са реgоВнн учасmнtщн на 
kомuсняmа no nрuВаmнзацня знаят за kakBo cmaBa Въпрос. И maka: 
беше Внесена оценkаmа no gBa начнна: ako нне се съобразнм с 
нзВажgане на Вснчkн c2pagu на Mopckama 2paguнa за обслужВане на 
бъgеща kонцеснонна geuнocm за koemo no nрннцнn не сме заgълженн, 
mo om Пapkcmpoii н Налбанkа останаха gBe nоруmенн czpagн - еgна 
на "Ген. СkобелеВ" н еgна В "AcnapyxoBo" н нмеmо "napkcmpo11". Е 
kakBo nрнВаmtJзнраме нне mozaBa? Hue nроgължаВаме ga сн нмаме 
еgна cmpykmypa, koяmo mрябВа ga бъgе обслужВана. За moBa 
kомнсuяmа npegлa2a на ОбС решенuе за nрнВаmuзацuя на Пapkcmpoii 
с Всuчkн с2раgн, koumo mo uма с нзkлk,ченuе на Налбанkа u еgна 
c2paga В "Чatika", koяmo uма ресmнmуцuя u gело, заеgно с Bcuчkume cu 
gBuжuмu Вещu н maka ga се npuBamuзпpa npegnpuяmнemo. 
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Марияна ЧАКЪРОВА 
Eguнagecemomo nреgложенuе е с npoekmomekcm: 
"На осн0Ван11е чл. 21, ал. 1, m. 8 om ЗМСМА 11 чл. 147, ал. 2 

във Връзkа с чл. 137, ал. 1, m. 4 om ТЗ 11 чл. 8, ал. 1, rn. 4 om 
НРУПСЧОВКДТ, О61ц11нсku съВеm - Варна реш11: 

1. ИзВажgа orn kan11maлa на общпнсkо gpyжemBo
"Инсmроu11нженер11н2" слеgн11mе не9Впж11мu пмоmu: 

- жuлuщен ,,моm В ж.k. "Mлagocm" бл. 138, an. 15;
- мa2aзuн-anmeka В ж.k. "Mлagocrn" бл. 138, Вх. 2а;
- ма2азuн В ж.k. "Mлagocm", бл. 138, Вх. 2а;
- ж11лuщен uмom В ж.k. "Вл. Варненч11k", бл. 301, Вх. 8, an.

23. 

2. ЗаgължаВа УnаВ11mеля на gpyжecmBomo ga uзВършu
geiicmBuяrna no оmразяВане на nромянаmа на kanumaлa В ТР на ВОС. 

3. Слеg Вn11сВане на намаляВанеmо на kanurnaлa В ТР на
БОС, осВобоgенпmе аkmнВн премuнаВаm В собсmВеносm на Община 
Варна." 

Хараламбu КАСАБОВ - СДС 
Коле2u, nъpBomo мu nреgложенне е ga се omme2лu maзu 

moчka om раз2лежgане на gнешноmо засеgанuе с мomuBu, че аз kamo 
kонmрольор на gpyжecmBomo, аз разбрах Вчера за moBa решение, а 
ynpaBumeляm - няkолkо часа npegu мен. 

Bmopomo мu nреgложенuе е kozamo В ОКП се 2лegam 
Въпроси със coбcm5eнocmma на oбщuнckume фuрмu ga бъgе kанен uл11 
ynpaBumeля uлн kонmрольора на cъomBemнomo npegпpшrmue - поне 
eguнuяm! 

Общuнсku съ6еm . Варна npue слеgноmо 

РЕШЕНИЕ: 

1989-3. Общuнсku съВеm - Варна Връща пpegлo)keнuemo за 
uзВажgане на uмomu om kanumaлa на общuнсkо gpyжecmBo 
"Инжсmроuuнженерuнz" за nрераз2ле,kgане В ОКП, с yчacmuemo на 
kонmрольора на gpy,kecmBomo общuнсkuя cъBemнuk Хараламбu 
Касабов. 

/за - 34, пpomuB -1, Възgържалu се - 2/ 
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Коле2u, межgуВременно uckaм ga Вн уВеgомя за gBeme 
молбu om Кмета на Общuна Варна uнж. Xpucmo КuрчеВ, с koumo 

уВеgомяВа Обласmнuя ynpaBumeл u Преgсеgаmеля на Общuнсkня
съВеm, (аз Bt1 уВеgомяВам съоmВеmно kamo общ11нсk11 съВеmнuцн), че 
г-н КuрчеВ nолзВа полагаем се nлаmен omnyck за 1997 2. счumано om 
26. go 29.04., а също maka е nолзВал 11 2 gнн om gомашнш1 omnyck за
1997 2., счнmано om 08. go 09.04.1999 2. За Времето на omcъcmBuяma
му е бuл замесmВан om Замесmннk kмema на Общнна Варна g-p
КашлоВ. 
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IV. 

По moчk!L'!!'mBъpma om 9неВнuя ре9: 
Разzлежgане на nреgложенuя за решенuя om ПК 

"СобсmВеносm н cmonaнcmBo" оmносно: nрехВърляне на общннсku 
жилища om фонg "НасmаняВане наема�nелu" ВъВ фонg "Проgажбн" 
в р·Н "Mлagocm; решение за npegocmaBянe на ,kuлuщe om фонg 
"РезерВен" на зам. npegcegameля на ВОС; отмяна на решенuя на 
Общuнсkuя С'ьВеm NN 1421-4-1, 1421-4-2(28)/29.01.1998 z. u обяВяВане 
на nублuчен mъpz за nроgажба gялоВе на "Варнаmранснорm"
ЕООД; gоброВолна gелба на uмom на ул. "Cmpaxuл BoiiBoga" N 7; 
намаляване kaнumaлa на "Гpagcku mранснорm"-ЕООД; учреgяВане 
npaBo на строеж на uмomu: ул. "Фpegepuk Ж. Klopu" N 48, "Гоце 
Делчев" 63, "Ген. СkобелеВ" N 8; промяна В НРДТОВ; учреgяВане на 
съВмесmно gpyжecmBo с "ШОАН"-ООД; оgобряВане на paзxogu на 
"ГъpzoBcku gом"-АД за ykpenBaнe на nognogлeзнomo npocmpaнc1nBo 
на бу л. "Княз Борuс I"; лuk6ugupaнe на съсобсm6еносm на uмom на 
у л. "Поg uzomo" N 40; замяна на об1цuнсku uмom на у л. "Габро6о" N 
13 срещу ра6носmоен жuлuщен uмom на ЕТ "БАБС"; nроgажба на 
общuнсku uмomu В с. Каменар; ос6обожgа6ане om om20Bopнoc,n на 
ynpaBumeлu u kонmрольорu на общuнсku ЕООД за 1998 z.; 
оgобря6ане на uнBecmuцuoннama npozpaмa на "Пазарu"-ЕООД за 
1999 z. 

Доkл.: Ю. ГЕI-ТДОВ - Пpegcegameл 
ПК "СобсmВеносm н cmonaнcmBo" 

Юлuнн ГЕНДОВ - СДС 
Моля за мненuяmа Bu no nъpBomo npegлшkeнue за peweнue 

om ПК "СобсmВеносm u cmonaнcmBo". 

Нпkолаr1 ПЕТКОВ - ДЛ 
Молн уВюkаемu gaмu u eocnoga съВеmнuцu ga пogkpenяm 

moBa преgложен11е, mъi.i kamo мпслн, че 2-н ЧорбаgжнеВ е eguн чоВеk, 
kotimo нма noeлeg Върху nроблемumе на цел11я бнВw Варненсkн оkръе, 
uма gосmаmъчно gобро н gълбоkо Внжgане за със1nоннuеmо на 
11koнoмukama на цялата общuна 11 на целш1 бнВш Варненсku оkръе, 
maka че мнсля че moti ще бъgе еgно полезно nрнсъсmВне В mозн ореан, 
koйmo mяр6Ва ga решава съgбаmа не само на Варненсkа област, но 11 
на nо-еолям ре2uон. 

... 
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Пламен НА ЧКОВ - ДЛ 
Преgла2ам ga бъgе Вkлk,чен u 2-н Геор2н TawkoB В mазн 

kOML!Cl!Я. 

Kpacuмup СИМОВ - БББ 
Аз nреgла2ам kaнgugamypama на арх. Сuмеон СаралuеВ -

apxumekm е на 4 общuнu. 

Веселина САВОВА - Зелена napm1ш 
По Въпроса с nogkpenama на 2-н ЧорбаgжнеВ, Зелената 

nарmнн ще kюke " ga", но с еgно "обаче": moзu областен съВеm нма 
мно20 по-2олемв фунkцш1 omkoлkomo на нас нн се ucka, mъu kamo 
съзgаВанеmо му gоняkъgе нарушава формumе на местно 
самоуnраВленuе в нзмесmВа центъра на самоуnраВленuе В gpy2a 
nocoka. Hagaлu 2-н ЧорбаgжuеВ осъзнава, че Всъщност В момента на 
нe20Bume nлещн ля2а om20Bopнocmma, koemo бu mря6Вало ga бъgе В 
ан2ажuменmшnе на Общuнсku съВеm - Варна. Пpoekmume за 
ре2uонално разВнmuе kacaeщu Общuна Варна бu mря6Вало ga се 
2лegam myk. И аз uзnолзВам moBa, за ga kажа noзuцuяma на Зелената 
napmuя u mя е, че Всъщност се uзмесmВа центъра за местно 
самоуnраВленuе В съВсем gpy2a nocoka. И не ОбС е mоз,1, koumo бu 
mрябВало ga Взема реwенuя за ре2uонално paзBumue на Общuна 
Варна, а обласmнuяm център, В ko11mo eguнcmBeнuяin npegcmaBumeл 
е uзбран om нас. Taka че uмauku BnpegBug maзu 02ромна 
om20Bopнocm, ще нмаме 02ромна nреmенцня kъм не20, а именно -
uнформацuнmа за ре2uоналнumе npoekmu ga gocmu2a go нас! 

Илшr Г АНЧЕВ - Нароgна napmuя 
Поgkреnям kaнgвgamypama на арх. СаралuеВ. 

Общ бvой пvисъстВащи общинсkи съВетници - 43 
� � 

Oбщu11cku съВеm - Вар11а npue слеgноmо 

РЕШЕНИЕ: 

1990-4. На осноВанuе чл. 21, ал. 2 om ЗМСМА u ВъВ Връзkа 
с чл. 9, ал. 1 u ал. 2 om Заkона за ре21юнално paзBumue, Общuнсku 
съВеm Варна оnреgеля СВеmлозар ЧорбаgЖuеВ за cBou 
npegcmaBumeл В Обласmнuя er,Bem за ре2uонално разВнmuе. 

/за - 21, npomuB - 5, ВъзgърЖалu се - 12/ 
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Юлшш ГЕНДОВ - СДС 
Моля ga раз2леgаме npoekmнme за решенuя с nogmoчku II, 

III, IV, V. 

Д11ан ДАСКАЛОВ - ДЛ 
По II LI III 11сkам ga nonнmaм mез11 лнца koumo са 

уnоменаmн myk не фн2ур11раm ЛLI kъм cъomBemн11me фонgоВе no 
раuон11 u за1.L\о ommaм не 11м се решаm нужgшnе kamo 
kраuнонужgаещ11 се? 

g-p КАШЛОВ - Зам. kмem на Об1цuна ВАрна 
Тез11 nреgложенuн са nосmаВенп през ОбС защото pega за 

gаВане на резерВно жнлнще е gpy2. ЗаmоВа nрехВърляме moчkama В 
ОбС, koemo onpaBgaBa Кмета, шааче moi\ няма праВо. 

Общuнсku съ6еm - Варна npue cлegнume 

РЕ IП ЕНИЯ: 

11
1:

1
1 

1 
;, ' 
,i: .j ,, 'j 1', 1 
11 

'.i 
., 

I! !'' 
1' :1 ' 
11 ' 

1 1: 1\' 

1' 1 1: ' ! ,· 
1 1 ,, 
1: 1 1 

i] 1 
'Ji ' 

1 

,, 
'i '·1

,·; i1 ::.
1 '1 '1-
, i: !: 

,.i ! 1 :::: 1: 'l·,·11,1 :1.: '' 1, 
i 1 : 1' 
i 1 

'1 j 

i ' 
·: 1 :. : 

111 11 :
1 11 li 

1991-4. На осноВанuе чл. 21, ал. 1, m. 8 om ЗМСМА u чл. 111!'
58, ал. 1, m. 3 om НРПСУРОИ, Общuнсku съВеm - Варна заgължаВа I li 1

11
1

1 

Кмета на Общuна Варна ga npegocmaBu om налuчн11я фонg :
1, 

1

1

· 

"РезерВен" ж.11л11ще В полза на молнmеля 2-ца Албена TogopoBa Бонева 
1 : - зaм.npegcegameл на ВОС, ВъВ Връзkа с nogageнa молба om лuцеmо 11

1 , 

��=m�

/за - 26, npom11B - О, Възgържалн се - 8/ 

1992-4. На осноВанне чл. 21, ал. 1, m. 8 om ЗМСМА 11 чл. 
58, ал. 1, m. 3 om НРПСУРОИ, Общuнсkн съВеm - Варна заgължаВа 
Кмеmа на Община Варна ga пpeogcmaBu om налuчнuя фонg 
"РезерВен" жuлнще В полза на мол11mеля 2-)ka Изабела Драгнева, 
почетен 2ражgанuн на 2р. Варна. 

/за - 26, npomнB - О, Възgържалu се - 8/ 
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1993-4. }Ia осноВанuе чл. 21, ал. 1, m. 8 om ЗМСМА ,
Qбщuнcku съВеm Варна nрехВърля om фонg "НасmаняВане 
наемаmелu" ВъВ фонg "Проgюkбu" общuнсku жuлuща no gokлagнa 
зanucka на Кмета на р-н "Млаgосm" - Вх. N ОС-1000(29)/06.04.1999 2. 

/за - 37, npomuB - О, 5ъзgържалu се - 2/ 

Пламен НА ЧКОВ - ДЛ 
Преgла2ам 5 npoekmopeшeнue nogmoчka V ga се заnuше 

cpok - В ]-месечен cpok LL жuлuщаmа ga бъgаm onucaнu раз,Jеленu no 
фонgоВе, maka kakmo нuе сме 20 nрuемалн с решенuя. 

Общuнсku съ6еm - Варна прпе слеgноmо 

РЕШЕНИЕ: 

1994-4. Общннсku съВеm - Варна заgължаВа Кмета на 
Общuна Варна В 1-месечен cpok ga npegocmaBu В ПК "СобсmВеносm u 
cmonaнcmBo" uнформацuя за налнчння общннсkн :;k11лuщен фонg, 
разnреgелен no фонgоВе, съ2ласно ЗОС. 

/за - 40, npomнB - О, 5ъзgърж:алu се - 2/ 

Юл11ян ГЕНДОВ - СДС 
Коле2н, моля за мненuя 110 шecmomo преgложенuе на ПК 

"СобсmВеносm н cmonaнcmBo". 

Пламен НА ЧКОВ - ДЛ 
Тоз11 проблем е gocma наболял за Илшr Д11мнmр0В, koi.imo 

om 3-4 2ogtш11 mъpcu решенне на проблема. С решеннеmо, koemo Bue 
npegлa2ame, uмame npegBнg парцел лu kotimo е обособен mам, защото 
банkаmа uмаше nреmенцшr, че nog mяхноmо cmpoumeлнo разрешенне 
е gageнo. Изчuсmuха лu се Взаuмооmношеншrmа с "Ekcnpecбaнk"? 

ОтгоВаря Марияна ЧАКЪРОВА - н-k у-ние "СобстВеност и
стопанспшВ" - не се разбира от .л�агнепюфонния запис. 
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Общuнсku съ6еm - Варна upue слеgноmо 

РЕШЕНИЕ: 

1995-4. На осноВанне чл. 21, ал. 1, m. 8 om ЗМСМА, 
Общннсku съВеm - Варна gaBa съ2ласuе по pega на чл. 36, ал. 1 н ал. 2 
om ЗОС ga се нзВършu gоброВолна gелба за лнkBugupaнe на 
съсобсmВеносmmа на 11моm, 1 -шхоgящ се В 2р. Варна, ул. "CmpaxLiл 
BoiiBoga" N 7, n. III12, kB. 527, 13 nogpaiioн (АОС 29/04.12.1996 2.), kamo 
съсобсmВенukъm Илuя К. ДuмнmроВ заnлаmн на Община Варна 
nазарнаmа cmoiiнocm на земята, оnреgелена от незаВнснм лнцензuран 
оценнmел. 

/за - 37, npomнB - О, Възgържалu се - 3/ 

Без gоnълннmелнп gебаmп, общпнсkllmе съВеmннцн прнеха 
слеgннmе 

РЕШЕНИЯ: 

1996-4. Общннсkн съВеm - Варна решн: 

1996-4-1. На осноВанне чл. 137, ал. 1, m. 4 om ЗОС, 
намалява kапнmала на "Граgсkн mpaнcnopm"-EOOД с 2 340 626 лВ., 
nреgсmаВляВащ cmoiiнocmma на 16 (wecmнagecem) бр. жнлuща. 

1996-4-2. ПрехВърля жнлllщаmа ВъВ фонg "Проgажба" no 
nрllложен с11нсъk om у11раВL1mеля на "Граgсkн mpaнcnopm" -ЕООД. 

/за - 38, npomllB - 1, Възgържалп се - 3/ 

1997-4. На осноВанuе чл. 21, ал. 1, m. 8 om ЗМСМА, 
Общннсkп съВеm - Варна оnреgеля пмоm, нахоgащ се на у л. "фреgерпk 
Жолпо Кk1рн" N 48, парцел I-1, kB. 347 по плана на 10 м.р. - частна 
общuнсkа собсmВенос с АОС N 899/18.11.1998 2. за учреgяВане npaBo 
на строеж чрез nроВежgане на mър2 om Кмета на Общпна Варна. 

/за - 37, npomllB - О, Възgържалll се - 3/ 
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1998-4. На осноВанllе чл. 21, ал. 1, m. 13 om ЗМСМА, 
ОбщL1нсk11 съВеm · Варна оmменя m. 10 на чл. 12 om "Нареgба за 

реkламна geiiнocm на mepumopuяma на Об�цuна Варна".
/за. 39, npomL1B. О, Възgържалll се. 2/ 

Юлшш ГЕНДОВ . СДС 
Десето nреgложенl!е е {JъВ Връзkа с nреgложенне на фЩJМа 

"Трансmрнумф". Същата nрояВяВа L1нmepec за заkуnуВане gялоВеmе 
на "Варнаmрансnорm"-ЕООД. Има gBe решения на kомнсl!яmа · за 
nроgажба на gялоВеmе на mър2 u gpy2omo слеg noBmopнa оферта om 
"Трансmрllумф" че me не желаят заkуnуВане на цялата фнрма, а на 70 
% om gела, се cmu2нa go nреgложенне за 66 % ga се npogagam, с 02леg 
заnазВане на няkаkВа блоkuраща kBoma на gpyжecmBomo. 

СВеmлозар ЧОРБАДЖИЕВ · СДС 
Коле2, моето мненuе е, че нaii-goбpe е ga nреgложuм на 

mър2 100 % om uмoma. 

Веселuна САВОВА · Зелена nарmня 
ПърВоmо решенне на kомнсuяmа беше точно moBa ga 

пуснем 100 % на nроgажба om "Bapнampaнcnopm", koяmo осВен 5-me 
мuлuона лВ. kаш1mал u пмеmо Cll gpy20 няма. В същото Време 
еgL1нсmВенняm kлненm, koйmo се беше noяBllл н nopagн чuemo 
npegлo,ke1-шe спряхме npoцegypama за лнkВнgацшr L1зnpamн Второ 
ш1смо, В koemo kазВа, че LIMa ннmерес kъм заkуnуВане на част om 
npegnpш1mL1emo, но не om цялото. Прн nреgла2ане на 100 % н mъu 
kamo nрн 100 % npogaBaнe uнmepec няма kъм moBa gpyecmBo, m.e. 
cmaBa безnреgмеmно нне ga отменяме npoцegypama за лukВнgацня. 
По mазн nрнчuна еgннсmВеншrm BapI1нam, no koumo неu10 ga се 
npogage н ga uма llнmepec, moBa е точно процент om 
"Bapнampaнcnpom". Хората оnреgелено mърсяm cъgpy)klle с 
общuнаmа, а не npocmo .1варнаmрансnорm". Toi.'i сн 20 nнше. Въпроса е 
gал11 нuе ще обяВн на mър2 meзll 66 %, нл11 не. Ako не 2u обяВuм, аз 
nреgла2ам ga не отменяме npoцegypama no лI1kB11gaцuя, слеg kamo 
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eguнcmBeншr uнmepec е съgружuе с общllнаmа, koemo Hlle оmkазВаме!
з�щоmо mрябВа ga баВuм npoцegypama за AllkBнgaцшr! 

Kpъcmk, НАНЕВ - СДС 
Г-жо СаВоВа, знам koлko мно20 сн об!lчаmе ompoчemo, 

koemo cъзgagoxme ll В,1жgаме peзyлmamllme om Bawllme geticmBllя за 
maзu фuрма. това е невъзможно ga npogaBaмe чacmu LI ga npaB!lм 
мoнonoлllcm eguн nреВозВач ВъВ Варна! 

Весел!lна САВОВА - Зелена napm!!Я - gynлllka 
Мно20 моля мно20 gослоВно ga бъgе заn!lсано uзkазВанеmо 

на 2-н Нанев, mъti kamo moti нар!!ча "неgоносче" npeguзбopнama 
nро2рама на СДС, В koяmo moзl! mekcm 20 l!мawe - съзgаВанеmо на 
maзu ф!!рма, ko2amo "Гpagckll mpaнcnopm" беше gържаВна. Hl!e 
mo2aBa съзgаgохме oбщllнckama фllрма н ako maзl! nро2рама е бнла 
неgоносче, съЖ.аляВам, че заеgно с Вас сме uзnълннлн maзu част, 2-н

НанеВ! Ommyk нamamъk ko2amo nl!weme нещо В npo2paмume Cll, моля 
ga ВннмаВаmе ga не са неgоносенll! 

Преgложеннеmо, koemo праВн 2-н Нанев за 100-me %" 
проgажба не Възразявам ga се 2ласуВа, но няма ннkаkъВ смнсъл ga 20 
npaBllM, no-goбpe ga 20 лukВнgнраме, omkoлkomo ga сн н2раем на 
nрuВаmнзац!lн! 

Пламен НА ЧКОВ - ДЛ 
Исkам ga nonumaм лllkBllgamopa на фllpмama - peweн!lemo 

е Взето omgaBнa, go насmоящшr момент защо не е лllkBllgllpaнa 
ф!tрмаmа no ТЗ? 

Анелшr АТАНАСОВА СДС, лukBllgamop на 
"Варнаmранспорm" -ЕООД 

Koлe2ll, В началото на феВруарu се Взе решенне за 
лнkBllgllpaнe на ф!tрмаmа. ДВе cecuu nо-kъсно се Взе решенuе 
gлъжносmmа kонmрольор на ф!tрмаmа ga бъgе преобразуВана В 
лukBugшnop. Станало е м. мati. На 8 aB2ycm аз nолучl!х зanoBeg, че 
нaucmuнa аз съм лukBugamop, поgпuсана om kмema Ll пogпucume, 
koumo mрябВа ga бъgаm на запоБеgmа. До 15 сепmемВрн съgъm беше 
В omnycka. Слеg moBa нмах межgунароgно мероnршrmне, за koemo 
А!lчно оm20Варях u не можех ga се занuмаВам с прочеgураmа, а няkъgе 
оkоло 12-13 оkmомВрн, Връщаtikн се om E2нnem, зaпoч5atiku 
процеgураmа, бнха заnочналu Вече nocmъnkume за заkуnуВане на часm 
om nроценmноmо съоmношенuе на фнрмаmа. И go mозн момент за 
mo5a не е лllkBllgupaнa фllpмama. Работеше се В kомнснumе, ako 
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kюkeme ga се лнkВt1gнра фнрмаmа, аз ще започна процеgураmа още om 
nонеgелнпk! 

Общ11нсkL1mе съВеmннцн 
npegлoжeнlle на 2-н I-IaчkoB, koemo е u 
отмяна на ре1uеннеmо нu за

2ласуВаха npoцegypнomo 
npoekmopeweнlle m. Х.1.: за 
ЛllkBнgapeнa на фпрма 

"Bapнampaнcnopm". 
Преgложенuеmо не се nplle с peзyлmamt1 om 2ласуВанеmо: 

за - 1 О, npomнB - 9, Възgържалн се - 16, В резулmаm на koemo 
ocmaнaлt1me gBe npoekmopeшeнtш omnagнaxa, а нменно: 

"2. l-Ia осноВанне чл. om НУПСВЧОВКТД, обяВяВа 
nублнчен mър2 за nроgажба на 66 % жоm gялоВеmе на "Варна 
mpaнcnopm" -ЕООД. 

3. Слеg nрнkлlочВане на mър2а ll npegн ре2uсmрацняmа ОбС
ga оgобрн npнemшr ноВ У cmaB om Общото събран не." 

Проеkmопреgложеншrmа om ПК "СобсmВеносm н 
cmonaнcmBo" nogmoчkн XI ll XII не се nрнеха om oбщllнckllme 
cъBemнtЩll за решення с резу лmаmн om 2ласуВанеmо: 

- m. XI - за - 21, проmнВ - 7, Възgър:;kалн се - 7;
- m. XII - за - 3, npomнB- 17, Възgържалн се - 16.
ПpoekmomekcmoBeme бяха: 
m. XI - : "Общннсku съВеm - Варна оgобряВа напраВеншnе

paзxogt, В размер на 192 367 364 лВ. на "Тър20Всkн gом" -АД 
уnоmребенн за уkре11Ване nognogлeзнomo 11poc1npaнcmB0 на бул. "Княз 
Борнс I". 

Същшrm размер cpegcmBa ga се nрнхВанаm om gължнмumе 
makct, на "Tьp20Bckt1 gом" -АД kъм Общнна Варна по чл. 197 om ЗТСУ 
за Временнll mър20Всkн обеkmн, нахоgящн се на бул. "Княз Борнс I". 

m. XII, m. 1: "Общtшсkн съВеm - Варна учреgяВа с
"ШОАН" -ООД Beлllko Търново gpy:;kecmBo с 02ранL1чена 
om20Bopнocm с нанменоВанне "МВ - СВ. Консmанmш-r" -ООД, със 
сеgалL1ще 2р. Варна, Penyблuka Бъл2арtш; с kanнmaл 5 млн.лВ.; 
npegмem на geiJнocm: kомnлеkсно нзnолзВане на mермалннmе 
мннералнн Воgн om сонgаж Р-бх В 2р. Варна, k.k. "СВ. Консmанmнн н 
Елена". Tekcma на т. 2 onuiocнo приел1ане на gружестВения gогоВор
отпаgна от разгле)kgане, nopagu неприелшне на 1n. 1. 
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Юлuян ГЕНДОВ · СДС 
Нямам kakBo ga gобаВя no npoekmopeweнuя с nogmoчku 

XIII u XIV. Преgла2ам ga 2u еласуВаме амблоk. 

Oбtцuнcku съ6еm -Варна npue cлegнume 

РЕШЕНИЯ: 

1999-4. На осноВанuе чл. 21, ал. 1, m. 8 om ЗМСМА, 
Общuнсku съВеm · Варна оnреgеля за omcmъnBaнe npaBo на строеж 
чрез nроВежgане на mър2 общuнсku nарцел VIII-4 В kВ.11-Б по nлана 
на 1R-mu м.р. · ул. "Ген. СkобелеВ" N 8, 2р. Варна. 

/за. 26, npomuB. 1, Възgър,kалu се· 9/ 

2000-4. На осноВанuе чл. 21, ал. 1, m. 8 om ЗМСМА tt чл. 
91, ал. 1 om НРПСУРОИ, Общннсku съВеm · Варна оnреgеля за 
учреgяВане npaBo на строеж чрез nроВежgане на mър2 om Кмеmа на 
Общuна Варна неgВt1жнм uмom -частна общuнсkа собсmВеносm, no 
АОС N 599/06.05.1998 2., нахоgящ се В 2р. Варна, ул. "Гоце ДелчеВ" N 
63, nреgсmаВляВащ nарцел VIII-1, В kB. 657 no nлана на 14-mu м.р. 

/за . 26, npomuB · 1, Възgър:,kалн се · 9/ 

Без koнkpemнu npegлo,keнuя за решенuя u geбamu, 
oбщuнckume съВеmннцн прнеха cлegнume 

РЕП!ЕНИЯ: 

2001-4. Общннсkн cъBetn · Варна, на осноВанне чл. 36 om 
ЗОС gaBa съ2ласне ga се лнkВнguра съсобсmВеносm Върху нмоm на ул. 
"П og н2оmо" N 40, 2р. Варна, заnuсано kamo Дял I-Bu с АОС N 
1028/19.03.1999 2., nреgсmаВляВащ 1/2 нg.часm om жuлнщна c2paga, 
състояща се om gBe cmau, Вхоgно антре, nokpum Bxog за нзба, uзба, 
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nолумасuВна nocmpoi'1ka - лятна kухня, заеgно с 1/4 om 107 kВ.м om
npaBomo на строеж Върху gържаВна земя (цялото om 213 kl1.м),
съсmаВляВащо нмоm nл.N 3, kB. 255, 15-mu м.р. - чрез uзkynyBaнe gела 
на Общннаmа om съсобсmВенukа Дафuнkа Геор2uеВа Вълчева no 
пазарна цена, оnреgелена om незаВнсuм ekcnepm оценнmел. 

/за - 37, npomuB - О, Възgържалu се - 3/ 

2002-4. На осноВанuе чл. 35, ал. 2 om ЗОС, Общuнсku 
съВеm - Варна gaBa съ2ласне ga се нзВършн замяна на пмоm общннсkа 
собсmВеносm, нахоgящ се б 2р. Варна, ул. "ГаброВо" 13, 
nреgсmаВляВащ ма2азнн със застроена nло1ц 43 kВ.м нgеалнu часmп 
om gВорно място, цялото om 150 kВ.м, съсmаВляВащо нмшn nл.N 17, 
kB. 86, no nлана на 8 м.р. 2р. Варна, срещу раВносmоен жнлuщен uмom, 
собсmВеносm на ЕТ "Бабс"-МФ-Божugарkа ФuлеВа, 2р. Варна. 
Пазарннmе ценн на gBama uмoma, npegмem на замяната ga се 
onpegeляm om незаВuспм лuцензuран оценител. 

/за - 28, npomuB - 1, Възgържалн се - 7 / 

2003-4. На осноВанuе чл. 21, ал. 1, m. 8 om ЗМСМА, 
Общннсku съВеm - Варна оnреgеля за nроgажба no pega на чл. 88 om 
НРПСУРОИ слеgннmе неgВн,kuмн uмom11 частна общннсkа 
собсmВеносm, nреgсmаВляВащн nарцелн за жнлнщно cmpoнmeлcmBo В 
kB. 60 no плана на с. Каменар: 

- N 609/98 2. - парцел I
- N 610/98 2. - парцел II
- N 611/98 2. - парцел III
- N 612/98 2. - парцел IV
- N 613/98 2. - парцел VIII
- N 618/98 2. - napl\eл VII
- N 619/98 2. - парцел VI

- площ 420 kВ.м
- площ 504 kВ.м
- nлощ 490 kВ.м
- nлощ 464 kВ.м
- 11Лощ 640 kВ.м
- nлощ 620 kВ.м
- nлощ 570 kВ.м

/за - 35, пpomuB - О, Възgържалu се - 3/ 

11 : 
l
i 

111 
1 ir

; 

' 1 

! ' 1 

'1 1' 
i• 1 •:! 1 

i' 1 

1 : 

1 : 

'' i1 '1" ; ''I
"i !, 
'' !! ', il 

I il',,'"
1 
1f
::

'111 

il 
1' ,1 
i; 

il
i

,l ,,
1 

1, 
,1 11 
'11 1 1 ' 1,
!С 

1 
1 1 
! ,1 
' ' 
1 'I
il\ 
'' 



l
'

! 
1 

i 

1 
1 

1 

Юлшrн ГЕНДОВ - СДС 
Oceмнagecemomo nроеkmорешенне om ПК "СобсmВеносm 

u cmonaнcm8o" е на Вашето Внuманпе. Вснчkн ornчernu са В Cmaнma 
на съВеmннkа. Моля ga се goбaBu н осноВаннеmо m. 9 om ТЗ, koemo 
kacae mъp20Bc](l]me gpyжec1nBa. 

Пламен НА ЧКОВ - ДЛ 
Omчemume на kонmрольорнmе u на npegcmaBшneлume ria 

общuнаmа В разлuчнumе аkцuонернu gpyжecmBa ga се 2лegam на 
съВмесmна kомнсш1 с "фuнансп u бk,gжem". Досега makoBa нещо не е 
uмало. Нашата 2pyna напраВн Вснчkо Възможно ga се заnознае с 
omчemнme В nankama на ПК "СобсmВеносm u сmопансmВо" - naпkama 
е празна. 

Юлшrн ГЕНДОВ - СДС 
Kak, слеg kamo kомнсuяmа uма 32 npoekmopeшeнuя, 

nankama ще бъgе празна? Omчemume са В оmgелна nanka, членове на 
Вашата 2pyna са В koмucшrma - Bugяxa 2u. 

Пламен НА ЧКОВ - ДЛ 
Преgла2ам ga се omme2лu Въnроса om раз2лежgане. 

Omчemume не са nogkpeneнu om фuнансоВ аналнз на omgeлa В 
общuнаmа, koi.imo ga gage разшuфро6kа за geuнocmma на 
gpyжecmBama през 2oguнama. Нямаm оценkа на балансumе. 

Второ, ko2amo обсъжgахме kpeguma на ДКС оmноВо се 
nocmaBu Въпроса, че mам за2убаmа е заВuшена, uма няkон nроблемu В 
Тър20Всktш gом - осВобожgаВане om makcama, gpy2omo е om 
елеkmроенер2uя, нuе нямаме Вuзуална н наnнсана npegcmaBa kakBo е 
станало. 

Няма om omgeл "фАК" - me ga gagam оценkа на 
cmoпaнckama geuнocm на база npegcmaBeнume балансu. 

На насmоящuя eman не сме nолучнлtr tшформацш1 om 
"РЕБ-ЕКОСЕРВИЗ" за moBa kakBa geuнocm е нзВършена, kakBo е 
нашето учасmпе ... "В tl К" - ООД - само 2н осВобоgнхме н nечалбаmа 
ga се реuнВесmнра u нямаме omчem за geiiнocmma .... u m.н. 

Дайте малkо uнформацuя по mезп gpyжecmBa. 

Юлtшн ГЕНДОВ - СДС 
Исkанuяmа Bu, 2-н НачkоВ, са egнu н същи - те са 

мuнало2оguшнн. Koumo uма желанне, беше на koмucuя, зagage cu 
Bъnpocume. 
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Общuнсku съ6еm · Варна нрuе cлegнume 

РЕШЕНИЯ: 

2004-4-1. На осн0Ван11е чл. 21, ал. 2 om ЗМСМА; чл. 137, 
ал. 1, m. 5 11 чл. 221, m. 9 om ТЗ, Общ11нсk11 съВеm - Варна осВобожgаВа 
om om20Bopнocm за 1998 2. kонmрольор11mе 11 ynpaBumeлume на 
"Oбpegll"-EOOД, ")[(11лфонg"-ЕООД, "Пapkcmpoti"-EOOД, "Гpagck11 
mpaнcnopm"-EOOД, "Инжсmроti11нженерL1н2"-ЕООД, "РУД"-ЕООД 11 
"Tonлocmpoti" -ЕООД. 

2004-4-2. OбщllнCkll съВеm - Варна оgобряВа счеm0Воgнш1 
omчem на "ДВорец на kyлmypama 11 cnopma"-EAД за 1998 2. u gokлaga 
на СъВеmа на g11pekmopнme за getiнocmma на gpy,kec1nBшno. 

2004-4-3. Общ11нсk11 съВеm - Варна оgобря[Jа omчema на Б. 
БалuноВ 11 Ю. ГенgоВ - npegcmaB11meлн на Общпнсkня съВеm В борgа 
на g11pekmop11me на "Тър20Всk11 gом"-АД за 1998 2. 

/за - 25, nршnнВ - 9, Възgържалll се - 5/ 

Юлшш ГЕНДОВ - СДС 
Коле2u, cлe9Bau1omo nреgложенне за решен11е е no 

nреgложен11е на kмema на р-н "Mлagocm" u kмema на Община Варна u 
е с npoekmomekcm: "Общ11нсk11 съВеm - Варна Възла2а на Кмеmа на 
Общuна Варна ga сkлlочн go20Bop с ЕТ "Дес11слаВа-90" 11 ЕТ "АМ-Р52" 
за ф11нанснране 11з2ражgанеmо на cn11pk0Bн kомnлеkсн на 
mep11mopш1ma на р-н "Mлagocm" nрн Общнна Варна срещу 
Възможносmmа ga nолзВаm В бъgеще 11з2раgеннmе паВuл11он11 за 
разnросmраненuе на Весmн11ц11 н сn11сан11я 11 реkламн11mе nлoщtr kъм 
cпupkoнaBecume". 

Бла20Весm ТОДОРОВ - СДС 
Преgла2ам ga Вземем nрннцuпно ноВо реwен11е за Вс11чkн 

раuонн на mepнmoptшma на Общuна Варна чрез mър2. 
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Oбщuнckt1me съВеmнt1цt1 не 11pt1exa 11реgложенt1еmо на ПК 
"Собсm5еносm 11 cmonaнcmBo" нзnнсано по-горе с peзyлmamu on1

2ласуВанеmо: за - 13, пpomllB - О, Възgър,kалt1 се - 23. 

Общuнсku съ6еm - Варна npu слеgно1nо 

РЕШЕНИЕ: 

2005-4. На осн0Ванt1е чл. 21, ал. 1, m. 8 om ЗМСМА, 
Oбщllнcku съВеm - Варна Възлаеа на Кмета на Общt1на Варна ga 
npoBege mър2 за фt1нансt1ране t1 uз2ражgане на cnt1pk0Bt1 koмnлekct1 на 
mept1mop1шma на pauoнt1me В paмkume на общt1на Варна, срещу 
Възможносmmа ga nолзВаm В бъgеще t1з2pageнllme naBt1лuoнu за 
разnросmраненuе на Becmнuцu t1 cnt1caнuя 11 реkламнt1mе nлощu kъм 
cnupkoнaBecume. 

/за - 35, npomuB - 2, Възgържалt1 се - 2/ 

Слеg gokлagBaнemo на сле9Ващt1mе gBe 
npoekmonpegлoжeнuя om преgсеgаmеля на ПК "СобсmВсносm 11 
cmonaнcmBo" 2-н Юлuян ГЕНДОВ u 2-жа Bepka СЕМКОВА -
kонmролъор на "Топлосmроii"-ЕООД, oбщt1нckt1me съ6еmнt1цu, без 
gоnълнumелнu 11реgложенш1 u geбamu, прuеха cлegнume 

РЕШЕНИЯ: 

2006-4. На осноВанuе чл. 21, ал. 1, m. 8 om ЗМСМА, 
Общuнсku съВеm - Варна разрешава nроgажба на резерВнu a2pe2amu 
(неВkлk)ченu В прuВаmuзацuоннаmа оценkа на npegnpuяmuemo),
прuложенu В оmgелен сnнсъk om YnpaBumeл>J на "Топлосmроu"-ЕООД 
с обща cmoiiнocm 1 О 221 000 лВ., чрез mър2 с яВно наggаВане. За 
cmapmoBa цена ga се npt1eмam ekcnepmнt1me оценkt1 om 
лuцензl!ранumе oцeнumeлll. Cpegcm[1ama om npogaжбama ga се 
uзnолз[1аm за фuнансоВо обезпечаване на неоmложнu peмoнmll ll 
заkуnуВане на 4 бр. зъбнll noмnu, арматура u xllмukaлu. 

/за - 35, npomllB - О, Възgържалll се - 3/ 
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2007-4. На осноВанuе чл. 21, ал. 2 om ЗМСМА, Общuнсku 
съВеm - Варна npueмa Вътрешна уnраВленсkа н ор2аннзачuонна 
cmpykmypa на "Tonлocmpoii"-EOOД - 2р. Варна, съгласно npuлo,keнue,
kakmo слеgВа: 

1. Оmоnлнmелен сезон om 15.11. go 15.04. - 15 чоВеkа
2. ИзВън omonлumeлeн сезон om 15.04. go 15.11. - 11 чоВеkа

/за - 36, npom11B - О, Възgържалн се - 2/ 

Юлшш ГЕI-IДОВ - СДС 
ДBagecem н Bmopomo nреgложенне за решенuе om ПК 

"СобсmВеносm II cmonaнcmBo" е ВъВ Връзkа с npegocmaBянe 
безВъзмезgно npaBomo на ползВане на Оперно-фнлхармонuчно 
gpyжecmBo - Варна Върху cлegнume обособенu чacmu om ХГ "Cfi. К. 
ПреслаВсkн": AkmoBa зала, нахоgяща се на nърВо нпВо В c2pagama на 
учuлuщеmо, kak1no u gBe nомещенuя, обособенп В сутеренен еmаж 
kamo аgмпнuсmраmпВнu kабпнеmп. 

Конkреmнпmе преgложе1-шя, koнmo посmъппха om 
oбщuнckume съВеmннчu по пpoekmomekcma за решенне бяха на: 

Hнkoлaii ПЕТКОВ - ДЛ - ga се ckлloчu go20Bop мe,kgy ХГ 
"СВ. К. ПреслаВсkн" н Оперно-фuлхармонuчно gpyжecmBo; 

Днан ДАСКАЛОВ - ДЛ - ga се onpegeлu 2рафнk, по koumo 
ga се nолзВаm залата u помещенuяmа. 

Г-н Ниkолай СТОЯНОВ - преgсеgател на Общинсkия съВет

поgложи на гласуВаliе пърВо преgложението на ПК "СобстВеност и
стопанапоВ" с npoekm.omekcm, описан по-горе. Той не се прие за 
решение от присъстВащите общинсkи съВеп�ници с резул,пати от 
гласуВането: за - 23, против - 3, Възgър:;kали се - 5. Преgсеgателят на 
ОбС обобщи ноВ npoekmomekcm, В kойто Вkлlочи gBeme преgлоJ/сения 
на общинсkите съВетници г-1·1 ПетkоВ и г-н ДасkалоВ, В резултат на

koemo общинсkите съВе1пници приеха слеgното 
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РЕШЕНИЕ: 

2008-4. На осноВанне чл. 21, ал. 1, m. 8 om ЗМСМА, 
Общuнсku съВеm - Варна npegocmaBя на Оnерно-фнлхармоннчно 
gpyжecmBo - Варна за nолзВане безВъзмезgно no 2paфuk u go20Bop с 
ХГ "СВ. Консmанmuн ПреслаВсku" AkmoBama зала, нахоgяща се на 
nърВо ннВо В c2pagama на учнлнщеmо, kakmo н gBe nомещенuя, 
обособени В сутеренен етаж kamo аgмннuсmраmнВнн kабннеmн. 

/за - 26, npomнB - 3, Възgържалt1 се - 6/ 

Общннсkumе съВеmннцu nолзВаха 10-мuнуmна noчnBka. 

Юлиян ГЕНДОВ - СДС 
ПроgължаВаме с nроеkmорешенне nogmoчka ХХIП. 
Имам koнkpemнo nре,Jложенне за gоnълненне kъм mekcma: 

" ... съгласно Вещна ekcnepmнзa om ВОС В mъp20Bcko gpyжecmBo "В н 
К" -ООД - 2р. Варна." 

Дру2u koнkpemнu nреgложенuя за nромяна В mekcma на 
npoekma за решенне не nocmъnuxa. 

Общuнсku съ6еm - Варна npue слеgноmо 

РЕШЕНИЕ: 

2009-4. На осноВанuе чл. 21, ал. 1, m. 8 om ЗМСМА, 
Общuнсku съВеm - Варна gaBa съ2ласне uмom частна общннсkа 
собсmВеносm, нахоgящ се В местност "Tpakama" nл. N 2186

nреgсmаВляВащ земя 855 kВ.м (АОС N 1089/1999 2.), ga се Внесе kamo 
anopmнa Вносkа на база посочена cmouнocm съгласно Вещна 
ekcnepmuзa om ВОС В mъp20Bcko gpyжecmBo "В н К" -ООД - 2р. 
Варна. 

/за - 40, npomнB - 1, Възgържалu се - 2/ 
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Без gоnълннmелнн раз11сk6ан11я, общннсkнmе съВеmнuцн 
npuexa слеgннmе 

РЕШЕНИЯ: 

2010-4. Общннсkн съВеm - Варна решн: 
2010-4-1. На осноВанне чл. 21, ал. l, m. 8 om ЗМСМА н чл. 

35, ал. J om ЗОС, обяВяВа mър2 за npogшkбa на общннсkн нмоm, 
нахоgящ се В м. БороВец, 2р. Варна, nреgсmаВляВащ пол умаснВна Вола 
В р-н "АспарухоВо" с РЗП 232,6 kВ.м nрн сnазВане нзнсkВш-шяmа на ЗС. 

2010-4-2. До20Воръm за учреgено npaBo на ползване 
сkлlочен межgу Общнна Варна н ЕТ "КОЗИРОГ-96 - Румен 
ПншманоВ" ga бъgе npekpameн на осноВанне чл. 40 om ЗОС, слеg 
сkлlочВане на go20Bop за nokynko-npogaжбa на нмоmа, npegмem на 
9020Вора. 

/за - 28, npomнB - 6, Възgържалн се - 6/ 

Юлшrн ГЕНДОВ - СДС 
СлеgВащоmо npoekonpegлoжeнue е сВързано с uзkлk)чане 

om kanнmaлa на ")Кнлфонg"-ЕООД нежнлнщен нмоm с аgм. agpec: р-н 
"Вл. Варненчнk", ул. "Полеm" N 29 с балансова cmoilнocm 1 834 х.лВ. 

Веселнна САВОВА - Зелена парmшr 
Моля, kamo kонmрольор на gpyжecmBomo, ga бъgе 

оmmе2лено om раз2ле:Жgане на gнewнomo засеgанuе, mъii kamo не съм 
запозната с Въпроса. 

Юлиян ГЕJ-!ДОВ - СДС 
Имота е ВъзсmаноВен с решенне на kмema на Общнна 

Варна - kомнсuя no ресmнmуцня. ТоВа 20 посочва уnраВнmеля на 
"Жuлфонg"-ЕООД. Доkлаgнаmа е: "Моля nopagн ВъзсmаноВяВане на 
coбcmBeнocmma, pecrnumyцuoннo решение на kомнсuя по ресmumуцня 
npu Общнна Варна Върху 2ореnосоченuя нмоm, ga се намалн 
cmotiнocmma на gpyжecmBomo с баланса". Toti е частна собсmВеносm. 
БалансоВаmа cmoiiнocm е 1 834 х.лВ. 
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Веселина САВОВА - Зелена napmuя 
Оттеглям молбата cu за отлагане на Въпроса om 

разеле:жgане. 

Общuнсku съВеm - Варна npue слеgноmо 

РЕШЕНИЕ 

2011-4. На осноВанuе чл. 21, ал. 1, m. 8 om ЗМСМА 
Общuнсku съВеm - Варна l!Зkл!очВа om kanumaлa на "Жuлфонg" 
ЕООД нежuлпu1ен uмom с аgм. agpec: р-н "Вл. Варненчllk", ул 
"Полет" N 29 с балансова cmoiiнocm 1 834 лВ. 

/за - 35, npo1nl!B - 1, Възgържалu се - 4/ 

Юлllян ГЕНДОВ - СДС 
ДBagecem u шестото npoekmonpegлoжeнe на kомнспяmа 

Вече 2леgано. 
ДBagecem н cegмomo npoekmonpegлo:жeнue - cmaBa Въnрс

за uмom om 13 kf\.м. Молбата е om "МuнералсуВенllр". Прu услоВu 
че не намерят nogxogящ uмom за замяна, неkа ga се пусне на търг . 

Пламен НА ЧКОВ - ДА 
Преgлаеам ga заnuшем В решеннеmо " търг с яВ, 

наggаВане". 

Общuнсku съВеm - Варна npue cлe911ume 

РЕШЕНИЯ: 

2012-4. Общuнсku съВеm - Варна решu: 
2012-4-1. На осноВанне чл. 35, ал. 2 om ЗОС gaBa съглас 

за замяна на uмom, частна общuнсkа собсmВеносm, нахоgящ се на : 
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"Ogecoc" N 1 с площ 13 kВ.м (АОС N 466/1997 2.) срещу раВносmоен

uмom, собсmВеносm на "МuнералсуВенllр - Ogecoc" -АД, 2р. Варна. 

2012-4-2. Прu неl!зВършВане npegмema на решеннеmо,

упълномощава Кмеmа на Общllна Варна ga обя5ll mър2 с я5но

наggа5ане за npogюkбa на 06u\t1Нckuя вмоm на ул . "Ogecoc" N 1 с

площ 13 k5.м. 

/за - 36, npomu5 - О, Възgържалll се - 1/

Юлш1н ГЕНДОВ 
J\Аоля за мнення по nроеkmорешенне m. XXVIII. CmaBa

Въnрос за c2pagama на Гарнuзонння сmол на ул. "Iviapko БалабаиоВ" 

бuВша лабораmорuя на МЕИ. C2pagama нма само ckeлem В момента.

Пламен l-IA ЧКОВ - ДЛ
Пра13н nреgложенне Bmopama moчka ga omnagнe - napume

ga Влязат В ПpuBamuзaцtюHHllЯ фонg.

Пpegcegameляm на ПК "СобсmВеносm н cmonaнcmBo" се 
съ2ласн с npegлoжeнuemo на 2-н I-IaчkoB. 

Общuнсku съ6еm· Варна npue слеgноmо 

РЕШЕНИЕ:

2013-4. На осноВанuе чл. 21, ал. 1, m. 8 om ЗМСМ.А, 
Общннсkн съВеm - Варна упълномощава Кмеmа на Общuна Варна ga 
обя5н mър2 с яВно наggаВане за nроgажба на llMOm, частна общllнсkа 
собсmВеносm, нахо5ящ се на ул. "Mapko БалабаноВ" N 32 (АОС N 
196/14.07.1997 2.), kB. 23, 8-мв м.р. по плана на 2р. Варна. 

/за - 40, npomнB - О, Възgържалн се - 3/
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Пламен НА ЧКОВ - ДЛ 
Преgла2ам В mekcma на npoekmonpegлoжeнlle nogmoчka 

XXIX ga зanllweм cpok 31 ма11 1999 2. 

Пopagll лllnca на gpy2L1 koнkpemнu nреgложенш1 за nромяна 
на npoekmomekcma, oбщL1нckL1me съВеmн1щн npllexa слеgноmо 

РЕШЕНИЕ: 

2014-4. На осноВанне чл. 21, ал. 1, m. 8 om ЗМСМА, 
Oбщllнcku съВеm - Варна заgължаВа Кмета на Общнна Варна В cpok 
go 31 май 1999 2. ga npegcmaBu cnllcъk на oбekmllme със cmonaнcko 
nреgназна чен11е, общннсkа собсmВеносm. 

/за - 41, npomнB - О, Възgър,kалll се - 2/ 

Юлнян ГЕНДОВ 
MomuBume no слеgВащнmе gBe npoekmopeшeнllя са 

cлegнllme: kanнmaлllme на meзll gBe mъp20Bckll gpy,kecmBa ll с 
решеннеmо на "Ин,kсmрой" за намаляВанеmо на ДМА за cмemka на 
базата "Баба Алuно" н на nочпВна база "Фнчоза" - ako се намалят ще 
бъgаm nog заkононзнсkуемня kanumaл. 

Молбата на gBeme gpyжecmBa е за cмemka на резерВння 
kanumaл ga бъgе намалена. 

Хараламбu КАСАБОВ - СДС 
Моля kъм решенuеmо за "Инжсmро(шнжеерL1н2" ga бъgе 

gоба6ен 1nekcma: 
"Oбщuнckll съВеm - Варна gоnълВа сВое решенuе N 1949-3-

1(40)/17.03.1999 2. kakmo слеgВа: 
1. ПочпВна база В м. "фнчоза" - зона "ПрнбоU", със1nояща

се om 12 бр. бунгала u mp11 kъщu "Buoлema" с обща застроена площ 
370 kВ.м. със сmойносm на ДМА 2 060 344 лВ. 

2. Ваkанцuонно селнще "Баба Алuно" със cmoi.Iнocm на

ДМА 54 954 558 лВ. 
- Paзxogu за nрнgобL1Ване на ДМА - ВоgоснабgяВане "Баба

Алuно" - 179 563 лВ. 
- Земя на Ваkанцнонно селuще "Баба Алllно" 2 790 000 лВ.
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Юлнян ГЕНДОВ - СДС

Съ2ласен съм, kъм решенuеmо за "Пapkcmpoii"-EOOД ще

бъgаm nрнбаВенн cmouнocmнme за ДМА.

Об,цuнсku съ6еm - Варна npue cл.egнume

РЕШЕНИЯ: 

2015-4-1. На осноВанне чл. 21, ал. 1, m . 8 om ЗМСМА 11

ВъВ Връзkа с решенпе N 1949-3-1/17.03.1999 2., Общннсkн съВеm -

Варна решава намаляВанеmо на ДМА om "Июkсmроiiннженерпн2" -

ЕООД ga бъgе за cмemka на gоnълнпmелннmе резерВu. 

2015-4-2. Общпнсkн съВеm - Варна gоnълВа сВое решенне

N 1949-3-1(40)/17.03.1999 2. kakmo слеgВа:

1. ПочнВна база В м. "фнчоза" - зона "Прнбоi:i", състояща

се om 12 бр. бун2ала t1 mрн kъщt1 "Внолеmа" с обща застроена nлощ

370 kВ.м. със cmoiiнocm на ДМА 2 060 344 лВ. 

2. Ваkанцuонно селнще "Бабя Алнно" със cmoU.нocm на

ДМА 54 954 558 лВ. 
- Разхоgн за nрнgобнВане на ДМА - ВоgоснабgяВане "Баба

Алнно" - 179 563 лВ. 
- Земя на Ваkанцнонно селнще "Баба Алнно" 2 790 000 лВ.

/за - 33, npomнB - О, Възgържалн се - 9/

i ! 

2016-4. На осноВанне чл. 21, ал. 1, m. 8 om ЗМСМА,

Общннсkн съВеm - Варна решава 

1. Намалява akmt1Bнme на "Парkсmро11"-ЕООД с 3 576 320

лВ. чрез пзВажgане на cлegнume ДМА, за cмemka на gоnълннmелннmе

резерВu: 
- разсаgннk "Налбанkа" на сmойносm 3 539 980 лВ.;

- ckлag В ж.k. "Чaiika" на сmойносm 9 600 лВ.; 

- ckлag метален н бпmоВkа В ж.k. "Чaiika" на cmoiiнocm 26

740 лВ. 
2. Слеg нзВюkgанеmо 2openocoчeнume аkmнВн npeмuнaBam

безВъзмезgно В собсmВеносm на Общuна Варна.

/за - 31, npomнB - О, Възgържалн се - 9/
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Юлuян ГЕНДОВ - СДС 
Преgла2ам на Внuманuеmо Bu gоnълнumелно nреgложенuе 

за решение Влязло за раз2ле)kgане В gнеВнuя peg на gнешноmо 
засеgанuе. То е npegлoжeнuemo на gBaмama kонmрольорt1 на 
"Пазарu"-ЕООД. CmaBa Въnрос за kaнgugamcmBaнe no сnецuалuзuран 
фонg kъм MuнucmepcmBomo на земеgелuеmо за paзBнmuemo на 
nазарннmе nлoщagka на Heмckama ннgусmрнална kамара. В момента 
om фонgа не са усВоенu cpegcmBa нukъge, осВен В СлнВен. За ga може 
ga kaнgugamcmBaмe за cpegcmBa за заВършВане на nлощаg 
"Чаmалg.Жа" н на nазарнаmа nлoщagka "Елuн Пелuн" В р-н 
"Mлagocm" се uзuckBa решенuе om Общuнсkш1 съВеm. 

Общuнсku съ6еm - Варна npue слеgноmо 

РЕШЕНИЕ: 

2017-4. Общuнсku съВеm Варна 
nро2рама на "Пазарu"-ЕООД - Варна

оgобряВа 
за 1999 2.,uнВесmнцноннаmа 

Вkлk1чВаща: 
- СМР мeponpuнmшr на nазар "Чаmалgжа" по оgобрен

apxumekmypeн npoekm om р-н "Прuморсkв" В размер на оkоло 600 000 
млн. л6.; 

- СМР меропрuяmшr на nазарна nлoщagka "Елuн Пелuн" В
размер на оkоло 500 000 млн.лВ. 

/за - 33, пpomuB - О, Възgър2kалн се - 7 / 

''11' i[ 11

! 1 
;, 1 

' 

1. 

'1 1 ; ': :: 
i 1 1'

:1. : i •, ',1 
. i'i'" 
: 1, 

i: !.1 ',. 

; !, 

: i 

!1'·'.1 

1'
' 1 

111

1 

1 

1, 

11, ",., 
1 

tf: 
: il 
1 Ji

"1 

,!!



l 
r 

t 
1 

V. 

По moчka nema O!ll gнеВнuя peg: 
Раз2леж9ане на nреgложенuе om koмucuяma no решение 

N 1908-3-7(39)/25.02.1999 2. за uзzоmВяне на nреgложенuя за 
kaнgugamu за съgебнu зacegameлu ВъВ БОС. 

Доkл.: Сл. КОНДОВ - Пpegcegarneл на kомuсшнnа 
за 11з2оm6яне на nреgло:Ження за kaнgнgamн 
за съgебнu зacegameлu ВъВ ВОС 

CлaBeiiko КОНДОВ · СДС 
Моля, koлe2u, за Вашето Внuманuе. KoмL1cuяma се nocmapa 

ga 02ранuчu бpoйkume om 2ласуВанш1 размер onpegeлeнu с nucмo на 
ВОС 45 gyuш с 10 %, koemo npaBu 50 u karno се съобразяваше с 
разnорежgан1шmа на чл. 45 om ЗСВ u нeoбxogL1мocmma om 
npegcmaBeнume pegoBнu gоkуменmн, onpegeлu 50 чоВеkа. В moBa 
Време оmхВърлuхме еgна ценна kaнgugamypa на съgебен ncuxoлo2, 
заmоВа зau1omo npocmo не беше оmбез,шо om общL1нсk11 cъBemнllk · 
Малпна Велчева п заmоВа преgла2ам ga сложuм еgна резерВа kъм 
спuсъkа. Името на kaнgugamckama е g-p Гена Геор2uеВа ДuмоВа om 
ж.k. "Mлagocm" · cneцuaлucm по ncuxuampuя, kypcoBe за нарkоманu u 
съgебна пcuxL1amp1IЯ - nреgла2ам ga я Вkлk1ч uм. 

Бла20Весm ТОДОРОВ - СДС 
Преgла2ам на мясmоmо на Веселuна Спасова om спuсъkа 

ga Вkл\очuм kaнgugamypama на g-p Гена Геор2uеВа ДuмоВа. На 
мясmоmо на еgно млаgо момиче, koemo Все още няма gосmаmъчно 
Жumei:lcku ont1m, ga слоЖuм eguн оmлнчен cneцuaлt1cn1. ТоВа ML! са 
мomuBL1me. 

Велuчkа ТОДОРОВА · СДС 
Аз съм Вноснmел на kaнgL1gamypama на ВеселL1на Спасова u 

не я оmmе2лям. Г-,kа Спасова е заВършuла nсuхоло2ш1, съgебен 
cekpemap е 6L1ла ВъВ ВРС, запозната е с процеgурu н 2ласуВанш1. 
Пpegu малkо се защumаВа qoBek-ncuxuamъp kamo необхоguм. Ako 
mря6Ва нещо ga се kopu2upa, ga се kopu2upa съсmаВа на 
nреgложенuяmа om yчumeлume. KBomama uм е nре(1uшена. 

":М. 
Дllмшnpuчka ГОСПОДИНОВА пpegcegameл РС 

лagocm" 
Моля ga npueмeme kaнgugamypama на g-p ДuмоВа, koяmo е 

Мно20 gобър cneцuaлucm пcuxuamъp ВъВ Варна, mъti kamo няма gpy2 
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npegcmaBumeл от р-н "Mлagocm". Цял жuBom е бuла ekcnepm kъм 
съgа. 

Oбщuнckume съВеmнuцu 2ласуВаха npoцegypнomo 
nреgложенuе на 2-н TogopoB - ga omnagнe om cnucъka kaнgugamypama 
на Веселина CnacoBa, m.e. на мясmоmо на N 22 om cnucъka ga бъgе 
заnuсана g-p Гена Геор2uеВа ДuмоВа. 

Процеgурното negлOJkeнue на г-н TogopoB не се прие от 
присъсп1Ва�цип1е общинсkи съВетници с резултап�и от гласуВането: за 
- 9, против - 5, Възgър;kали се- 21.

Дuан ДАСКАЛОВ - ДЛ 
ПреgосmаВен нu е cnucъk, В koiimo не са нзnuсанu EГH

mama на kaнgugamume. Няма kak ga се съобразuм u ще бъgем мно20 
заmруgненн. По-gобре е ga uмаме малkо nо-nълнн gаннн. 

СлаВейkо КОНДОВ - СДС 
Преgла2ам ga 2ласу6аме амблоk kaнgugamypume на 50 + 1 

за съgебнн зacegameлu. 

Процеgурноmо nреgложенне на 2-н Конgо6 се npue с 
peзyлmamu om 2ласуВанеmо: за - 30, npomu6 - 3, Възgържалн се- 6. 

Общ брой присъстВащи общинсkи съветници - 39 

Oбщu11cku съ6еm - Варна npue cлegнume 

РЕШЕНИЯ: 

2018-5. На осноВанuе на Нареgба N 27 на 
MtiнtrcmepcmBomo на npaBocъgнemo, Общuнсkн съВеm Варна 
npegлa2a на Общото събранне на cъgнiicktш съсmаВ на ВОС 
uзбранumе om Общuнсkuя съ6еm kaнgнgamн за съgебнt1 засеgаmелн 
Въ6 ВОС: 
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VI. 

По moчka щесmа om 9це6нuя ре9: 
Раз2лежgа11е ца nреgложенuя за решецuя om ПК 

"Apxuшekmypa u cmpoumeлcm6o" относно: промени 6 "Нареgба за 
nосmа6яне на Временни npeмecm6aeмu съоръжения за mър206uя"; 
ос6обожgа6ане на "Тьр206сku gом"-АД om makca за 
елеkmроuз2ражgане; приемане на Нареgба за ycmpoiicm6o ,1

засmрояВане на mep11mop11яma на Общuна Варна". 
Доkл.: Б. БАЛИНОВ - Пpegcegameл 

ПК "Apxнmekmypa LJ cmpo11meлcrnB0" 

Балнн БАЛИНОВ - СДС 
ПърВоmо nроеkmорешенне е сgързано с "Нареgба за 

nосmаВяне на Временни nремесmВаемн съоръжения за mър20Вш1 
масн, nаВалнонн, kабннu н gру2н, съ2ласно чл. 197, ал. 1 orn ЗТСУ, ВъВ 
Връзkа с чл. 120А orn ППЗТСУ". Беше наnраВено nреgложенuе orn 
pauoннurne kмemoBe за npoмeнll В нареgбаmа слеg karno я npllexмe u 
раз2лей<:айkL1 nреgло)kснuяша за nромснu, на пpakmuka остана само 
еgно - ornnaga rn. 2 orn ал. 3 на чл. 4. 

Пламен НА ЧКОВ - ДЛ 
КаkъВ е моmнВа? Няма размножен маmернал. ПосmаВн се 

много сернозно Въпроса ВъВ Връзkа с безрабоmllцаmа в нарасm6ане 
обема на соцналнослабн В 2paga. И В еgнн момент нне самн се 
оmрнчаме om moBa, koemo сме pewl!Лl!. КаkъВ е проблема? 

Балнн БАЛИНОВ - СДС 
Соцналнослаб не може ga бъgе еgнн чоВеk, ako е еgнолнчен 

mър20Вец. За ga nолучн nаВuлнон rnoi:i mря6Ва ga е makъB, за ga 
разВнВа mъp20Bcka gейносm. ОсВен moBa, е mpygнo ga се gokюke koti е 
соцuалнослаб се2а. 

Пламен НА ЧКОВ - ДЛ 
Соцналнослабнmе Ic02amo се pe2ucmpupam, gорн ga uма 

фuрма, ako mя не осъщесmВнВа geiiнocm, 2u kapam ga goнecam 
бележkа om Данъчното, че фuрмаmа не осъщесmВяВа gei:iнocm. 

За чacmнume сл учан неkа ga 2l! ocmaBuм на раiiонншnе 
kмemoBe ga 2,1 решат. 
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J-lпkoлati СТОЯНОВ 
Коле2u, nоgла2ам на 2ласу6ане npegлoжeнuemo на 

]сомuс11яmа. 

Общ брой присъстВащи общинсkи съВетници - 39

Общuнсku съ6еm - Варна npue слеgноmо 

РЕШЕНИЕ: 

2019-6. Общпнсkп съВеm-Варна променя "Нареgба за
nосmа6яне на 6реме11нu npeмecm6aeмu съоръженuн за m·ьр206uя 
масu, na6aлuoнu, kaбuнu u gpyzu, с·ь2ласно чл. 197, ал. 1 om ЗТСУ, 
Въ6 6ръзkа с чл. 120А om ППЗТСУ", kamo omnaga m. 2 om ал. 3 на чл. 
4. 

/за - 26, npomuB - 5, Възgър,kалu се - 8/ 

Балuн БАЛИJ-IОВ - СДС 
Моля за мненпеmо Bu по Bmopomo npegлo,keнue за 

решенпе. Tъp20Bckuяm gом е nocmpo11л mpaфonocmoBe, а makcume 
koumo се Вземат са мно20 малkа часm om moBa, koemo е Вложено В 
"Тър20Всkня gом". 

Без gоnълнumелнu gебаmп 
Общuнсku съ6еm - Варна 11pue слеgноmо 

РЕШЕНИЕ: 

2020-6. ВъВ Връзkа с peweнue N 970-3 на Общuнсku съВеm 
- Варна u на осноВанuе чл. 21, ал. 1, m. 8 om ЗМСМА u nucмo uзх. N
42/01.04.1999 2. om пзnълнпmелнпя gпpekmop на "Tъp2o(Jck11 gом" -АД,
Общuнсku съВеm - Варна осВобожgаВа om makca за
елеkmропз2рюkgане "Tъp20Bcku gом" -АД.

/за - 26, npomпB - 6, Възgържалн се - 4/ 
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Балш1 БАЛИНОВ - СДС 
Коле2н, на Вннманнеmо Вн е nреgложенаmа "Нареgба за 

ycmpoi1cm6o н засmрояВане на mepнmopшrma на Варна".

Юлнян ГЕI-IДОВ - СДС 
ПраВя cлegнume nреgложенuя: 
- om mekcma на npoekma за I-Iapegбama ga omпagнam чл.

13, ал. 6 н чл. 13, ал. 3, m. 1. 

арх. Енчо ДИМОВ H-k у-нне "Apxнmekmypa н
в „ cmpoнmeлcm о 

ПреgлоЖ.еннеmо за tiucmo Жнлнщнпmе зонн - "Брuз-7" п 
"Из2ре6-7". ТоВа беше разнсkВано н 6 kомнсшrmа, не Възразяваме 
kamo Вноснmелu, ako mря6Ва ga omnagнe moBa нещо. ТоВа беше 
eguнcmBeншr нач1ш ga бъgе защumена еgна mep11mopuя с Все още 
makuBa kaчecmBa, koumo бuха мо2лu ga бъgаm оформенн kamo makuBa 
oбekm11. Но moBa е npaBo на ОбС. 

По оmношенuе на хоmелнmе - npaBo на ОбС е ga оnреgелн 
фунkцноналннmе зонн. 

Общннсkшnе съВеmн1щ11 2ласуВаха npoцegypнume 
nреgложення на 2-н ГенgоВ за omnagaнe на mekcmoBeme по omnagнam 
чл. 13, ал. 6 11 чл. 13, ал. 3, m. 1. 

Процеgурнumе преgло;,kенuя на 2-н ГенgоВ се npuexa с 
peзyлmamu om гласуВанеmо: за - 25, nxpomuB - 4, Възgържалu се - 3. 

Общuнсku съ6еm - Варна npne слеgноmо 

РЕШЕНИЕ: 

2021-6. На осноВанuе чл. 21, ал. 1, m. 11 om ЗМСМА, 
Общuнсkн съВеm - Варна решu: 

1. Приема "Нареgба за yc1npoiicm60 u засmроя6а11е на
mepumopuяma на Варна", съgържаща схема на ycmpoйcmBeнume 
зонu, npaBuлa за nрнлаеанеmо uм, спецuфuчнн npaBuлa u нормаm11В11 за 
YcmpoйcmBo п засmрояВане н Временна kомунпkацнонно-mрансnорmна 
схема, npegB11geнa ga geikm6a go Влнзанеmо 6 сuла на ноВuя общ 
граgоусmройсmВен план с 2енерален kомунпkацuонно-mранспор1nен 
план с напраВенumе noпpaBku, съгласно прuложенuе, със cлegнt1me 
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забележku, npuemп от общпнсkumе съВеmшщu с резулmаm11 om 
2ласуВанеmо - за - 25, npom11B - 4, Възgържалu се - 3: 

- чл. 13, ал. 3, m. 1 - mekcma omnaga
- чл. 13, ал. 6 - mekcma omnaga
2. Преgла2а на М11н11сmъра на ре2uоналноmо paзB11mue L!

блa2oycmpoucmBomo: 
2.1. Да оgобр11 Hapegбama на осн0Ван11е чл. 4, ВъВ Връзkа с 

чл. 2 на Нареgба N 5 за nраВ11ла п нормаmпВ11 no mершnор11ално 11 
селищно ycmpoiicmBo, kamo 11pt1 еkс11ерmпз11ранеmо на npoekma u om 
Върховен съВеm по mepumopuaлнo 11 сел11щно ycmpoi.icmBo, 
cmpoпmeлcmBo п apxпmekmypa се onpegeляm npegcmaBeн11me ВъВ 
Варпанmн npaBuлa н нормаmнВ11 за чtrcmo жнл11щнн зонн, за 
uнmенз11Вносmmа на засmрояВане на централната 2pagcka част, за 
Вuлн11mе зонн с отложена ВъВ Времето реалuзац11я, за cpoka на 
geucmB11e на часmнчннmе нзменення на ЗРП LI за napkoBнme зонu. 

2.2. Да разnореgн необхоgнм11mе geiicmBшr по 
усъВършенсmВане на cъomBemнama нормаm11Вна уреgба, с 02леg 
съзgаВане на услоВшr за: 

а) форм11ране чрез 2pagoycmpoucmBeнume nланоВе на 
еgроразмернн nарцелн, необхоgнм11 за съзgаВане на зон11 за 
резнgенцнално обшnа6ане с Внсоk cmaнgapm; 

б) за съзgаВане на сnецнален peg за 11з2ражgане на лektr 
маломернн nocmpoukн В земu по § 4 на ПСПЗЗ, npegB11geнн no 
mернmорналноусmроuсmВеннmе 11 общнmе 2pagoycmpoucmBeнн 
nлано6е за бъgещн Вuлн11 зонн В nepнoga go съзgа6анеmо на услоВtш за 
ефеkmпВноmо нм осп2уряВане с 11нженерна 11нфpacmpykmypa LI

mpaнcnopm, съобразно нормаm11Вннmе uзнсkВаншr. 
3. ВъВ Връзkа с нeoбxoguмocmma om съхраняване на

mереннн резерВн за нужgнmе на mpaнcnopmнama, ннженернаmа u 
соцuалнаmа 11нфpacmpykmypa om общо2раgсkо значенне, u за 
запазване на Възможносmн за решаване с ноВuя Общ 
гpagoycmpoucmBeн план на общносmнumе п сmраmегнчесkп проблеми 
на 2paga: 

3.1. Възла2а на Кмета на Общпна Варна ga ВъВеgе 
cmpoumeлнa забрана, на осноВанне чл. 38 om ЗТСУ, В обх6аmа на 
mepumoptшme, обозначенtr със снньо paiie на npoekma на Схемата на 
ycmpoi.icmBeннme зонu. 

3.2. ЗаgължаВа общuнсkаmа аgмнннсmрацuя ga не 
съгласуВа nреgло,kення, kakmo u самата mя ga не npegлa2a промяна 
на nреgназначенпеmо на земеgелсkпmе земн В обх6аmа на 
mepпmopuume, обозначенн със сuньо kape на npoekma на Схемата на 
Ycmpoi.icm6eнume зонп. 
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3.3. Не разрешава paзnope,kgaнe с общuнсkа coбcrnBeнocrn 
go npueмaнemo на ноВ ОГП В обхВаmа на rnepl!mopш1rne, обозначенu с 
acmepukc /*/ kъм буkВено-цl!френшr llgeнmllфllkaцнoнeн kog на 
npoekma на Схемата на ycmpoiicrnBeннme зонl!. 

4. Намuра за необхоgl!МО ga бъgаm съзgаgенl! В
неnроgължl!mелен cpok ор2аннзацl!оннl! в pecypc0Bt1 услоВня за 
ефеkmнВно nрвла2анс на npaBuлama lI нopмamuBurne за ycmpoйcmBo u 
засmрояВане на mepl!mopuяma на Варна по rn. 1, kakmo LI за 
усkоряВане paбomarna по uзрабоmВане на ноВ ОГП в noemanнo 
uз2рюkgане на tшформацl!онна cl!cmeмa по rnepl!mopl!aлнo н селl!щно 
ycmpoйcmBo. 

С 02ле9 на moBa заgължаВа Кмета на общl!наmа: 
4.1. Към уnраВленl!е "А u Г" ga се съзgаgе оnераmнВен 

ор2ан om 5 gyшll ( omgeл ОГП): началннk omgeл, 2л. сnецналl!сm, 
mрвма сnецалвсmu, съ2ласно решенве на ОбС N 707-6-3/26.06.1996 2. 

4.2. Да Bkлloчll целево В npoekrnoбk,gжema на общl!наmа за 
1999 2. необхоgllмнmе cpegcmBa за nо-наmаmъшно обноВяВане на 
kagacmъpa на 2paga В цвфроВ Bllg lI за geticrnBaщt1me u uзрабоmВане на 
ноВн 3асmронmелн11 н рег-ула1\1.1оннн планоRе; съгласно нзнсkВанняmа 
на 2лаВа осма н npexogннme u заkлk1чнmелнн paзnopegбll на npoekma 
по m. 1. 

/за - 31, npomlIB - О, Възgържалl! се - 2/ 

Hl!koлati СТОЯНОВ - Пpegcegameл на ОбС 
За ga не нарушllм ПраВuлнukа Hll, npegлa2a ga 2ласуВаме 

nреgложенuе ga уgължl!м рабоmноmо Време на ОбС go 19.00 ч. t1 ako 
не сВършllм, ще nроgължllм рабшnаmа сн. 

Процеgурноо nреgложенl!е на 2-н СmояноВ се nptre с 
резулmаmв orn 2ласуВанеmо: за - 24 ,npomBв - О, Възgържалв се - 3. 
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vп. 

По moчka сеgма om gне6нuя peg: 
Разzлежgане 11а nре9ложе11uя за решенuя om ПК 

"Блa2oycmpoucm60 11 kомуналн11 geiiнocmu" относно: 09обря6ане 11а 
лuмumнu kanumaлн11 6ложенuя u ДМА 110 oбekmu u разgелu no 
бlogжema на Общuиа Варна за 1999 z.; uзбор на общuнсku 
съ6еmнuцu 6 koмucuяma за nро6ежgане иа koнkypc за omga6aнe на 
kонцесuя на geiiнocm "Чucmшna"; оgобря6ане на сnо209ба межgу 
кмеmа на Общuна Варна u "ЖКС"-ООД за cмemonoчucm6aнemo 
на р·н "Acnapyxo6o"; nрuемане на 11лан-смеmkа за geiiнocm 
"Чncmoma" за 1999 z.; сkлlоч6ане на 90206ор с "ЕКОИНВЕСТ-70"· 
ЕООД за nолзl!ане на geno 6 с. Езеро6о; решение за заnаз6а11е на 
paзcagнuk "НАЛБАНКА" kamo общuнсkа собсm6еносm. 

Доkл.: И2лukа КАРАИВАНОВА
Преgсеgаmел ПК "БКД" 

И2лLJka КАРАИВАНОВА- СДС 
Коле2u, mekcma no nъpBomo nреgложенuе за рещенuе Вече е 

гласуВано В npegннme koмпcuu. 
Bmopomo nреgложенне беше обс1,жgано мно20 nъmн на 

занеgанuя на koмucuяma. 

Пламен I-fA ЧКОВ - ДА 
По nреgложеннеmо oбekmu няма нumo eguн gokyмeнm 

nognucaн om лuцаmа, koLJmo са 2н nраВнлн. 
ПраВя nроцеgурно nреgложенне kamo слеgВаща moчka om 

решеннеmо ga заnuшем mekcma: "Възлага на Кмеmа на Общuна Варна 
на слеgВащоmо реgо6но засеgанне на Общuнсkuя съВеm ga nреgложн 
cnucъk на oбekmume, koumo ще се фннансuраm om фонg 
"Елеkmроuзгрюkgане" nрез 1999 2."

Дру2н kонkреmнп nреgложення за nроменu на 
npoekmomekcmoBeme не nocmъnuxa om oбщuнckume съВеmнuцu. 
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Общ брой присъстВаи,и общинсkи съВетници - 36 

Общuнсkn съ6еm - Варна npne cлegнume 

1." Е IП Е Н И Я: 

2022-7. На осноВанuе чл. 21, ал. 1, m. б om ЗМСМА, 
Общuнсkн съВеm - Варна решн: 

2022-7-1. ОgобряВа лuмпmннmе kanumaлнu Вложенuя за 
uнженерна uнфpacmpykmypa по npuлo)keнu сnпсъцu no oбekmнu В 
размер на 3 185 000 х.лВ. 

2022-7-2. ОgобряВа лuмumнume kanumaлнu Вло)kенuя н 
gъл2ompauнu маmерuалнн аkmнВп по бk,gжema на Общuна Варна по 
разgелu В размер на 7 225 000 х.лВ. 

2022-7-3. Възла2а на Кмета на Общuна Варна на 
слеgВащоmо реgоВно засеgанuе на Общннсkuя съВеm ga npegлo)kll 
cnucъk на oбekmume, koumo ще се фuнанснраm om фонg 
"Елеkmроuзгражgане" през 1999 2.

решенuе. 

/за - 28, npoшuB - О, Възgър:,!салп се - 3/ 

Иглпkа КАРАИВАНОВА- СДС 
Колегu, нямам kakBo ga gобаВя по слеgВащпя пpoekm за 

Без gоnълнumелнu geбamu, 

Общnнсkn съ6еm - Варна npne слеgноmо 

РЕJПЕНИЕ: 

2023-7. Общuнсkп съВеш - Варна прехВърля 20 млн.лВ. om 
m. 22 В ш. 3 "BogoпpoBog V зона за kB. "Брuз" по "Програмаша за
nроеkшнране п uз2ражgане на В u К мрежа В района на Общпна
Варна". Осmаналшnе необхоgнмu cpegcmBa ga бъgаш осн2уренн nрн
nреuзnълненuе на бk,gжema за 1999 2. CpegcmBaшa за нзгражgанеmо
на oбekma ga бъgаm осВобоgенu om 4 % uнBecmшnopckн kонmрол.

/за - 30, npomнB - О, Възgържалн се - 1/ 

:1 " 

1 

11 
11. 
1:,,
11 ,, 
1: 
1'. ,!! ,, ",
1 111' 

111 ' 1'1 
. 1 l·ji 

; :ii': 
11: '' 1' 

' 1 ':' 1:. 

\:;

1 

1 i 
'1 ! '' 



Иелнkа КАРАИВАНОВА · СДС 
ЧemBъpmomo вреgло,!сенне е om Кмеmа на Общuна Варна 

н om kмema на р-н "AcnapyxoBo". 

Hнkoлai.i ПЕТКОВ · ДЛ 
По вамеm врu omчema на бk)gжema за мнналаmа aoguнa 

f набраннmе cpegcmBa om makca "Смеm" бяха нзразхоgВанн на 100 %. 

И2лнkа КАРАИВАНОВА · СДС 
Не, не са. Г-н ПemkoB, 2ласуВах "npomнB" moBa 

nреgложенпе на kомнсuяmа с ар2уменmа, че omчema за npuxogume п 
paзxogume е npuem. 

Пламен НА ЧКОВ · ДЛ 
Имам няkолkо Въпроса: Колеепmе сн сnомняm npegн 

няkолkо сеспн, kozamo се обсъ,kgа Въпроса за ЖКС, еgннш1m om mезн 
koumo бяха npomuB ЖКС-mо беше самuяm kмem на "AcnapyxoBo". 
Слеg moBa om koopgннamopнme на СДС · Лk1бо РоеВ · kаза че 
фuрмаmа бнла "черВена". УчуgВам се на nъpBama часm на npoekma за 
решенне kak maka kмemъm се cno2aжga с еgна "черВена" фuрма. 

Hukoлati СТОЯНОВ 
Hнkoi.i om общннсkнmе съВеmнuцu не е kазал makoBa нещо. 

Пламен НА ЧКОВ · ДЛ 
Въnроснmе м,1 kъм 2-н ЙоВеВ са слеgннmе: 
Разnола2а лu с насрещна gоkуменmацuя за нanpaBeнume 

paзxogu om фнрма "ЖКС", защото cnopeg наnраВеноmо му 
nреgложенuе нзлuза, че нuе mрябВа ga намалнм разхоgнmе със сврямо 
заgеленнmе cpegcmBa. А реалнumе разхоgн, koumo са наnраВенu, нмаm 
лu kонmролнн npomokoлu, omkъgemo се Buжga че сумата е 319 
млн.лВ.? 

С koлko рабоmнuцu е рабоmuл 2-н ЙоВеВ н 1nозн лн е 
оkончаmелнuяm размер на санkцuпmе? Има нecъomBemcmBue на 
nъmнume лuсmн с moBa, koemo реално е оmпшло на cмemuщemo ВъВ 
Въ2лен. 

ЙоВн ЙОВЕВ. Кмеm на р-н "AcnapyxoBo" 
Има nълно неразбнране на moBa, koemo е npegлo,keнo за 

решенне. Преgло,kено е фuрма ")KI(C" ga npegc1naBu mезн gоkуменmн, 
а не аз. Имаме ежеgнеВнu npomokoлн, заnнсu, фоmо2рафнu . наg 600, 
koumo сме pe2ucmpupaлн. 
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Веселuна САВОВА - Зелена napmuя 
B1nopama moчka изцяло н gemai.iлнo с gумшnе "фаkmнчесkн 

gokaзaнu paзxogu слеg съzласуВане" uзчucmBa mозн geбam 
kаmе2орнчно. Моля ga �ласуВаме, нзцяло cme nраВн, че om 
mазн2оguшння 6k1gжem ще gageм nарн, uзцнло cme npaBu че no 
gokaзaнu paзxogu mря6Ва ga бъgе, но неkа ga 30 2ласуВаме, Вместо ga 
zубuм Време! 

ПърВоmо 2ласуВане на npoekmume за решенuя 01n ПК 
"Блa2oycmpoi.icmB0 u kомуналнu gei.iнocmu" не се npuexa om 
npucъcmBaщume общuнсku съВеmнuцп с peзyл1namu om zласуВанеmо: 
за - 24, npomuB - О, Възgър,kалн се - 1 О. 

Г-жа Веселпна САВОВА ocnopu peзyлmamume om 
zласуВанеmо. С noBmopнomo zласуВане 

Общuнсku съ6еm • Варна 11.pue cлe911.ume 

РЕШЕНИЯ: 

2024-7. Общuнсkн съ5еm - Варна решu: 

2024-7-1. ОgобряВа сkлlоченаmа om Кмета на Общнна 
Варна на 26.02.1999 2. Cnozogбa с "ЖКС"-ООД за 
смеmоnочнсmВанеmо на р-н "AcnapyxoBo" на нзВънgо20Ворна основа. 

2024· 7--2. Неuзnлаmеннmе cpegcmBa за смеmоnочнсmВане 
на р-н "AcnapyxoBo" за 1998 2. - 347 млн.лВ. ga се нзnлащаm no 
фakmu,;ecku gоkазанн paзxogu om "ЖКС"-ООД, слеg съzасуВане с 
раuоннаmа аgмuннсmрацuя на р-н "AcnapyxoBo". 

/за - 26, npomuB - О, Възgър,kалu се - 10/ 
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И2лukа КАРАИВАНОВА- СДС 
Преg Вас е nлaн-cмemkarna за geuнocrn "Чucrnorna". 

Без gоnълнumелнн разuсkВанпя u gебаmн, общннсkнmе 
съВеmннцu не nрнеха за сВое рещенне nлaн-cмernkarna за cмernrna с 
резулmаmн orn nъpBorno 2ласуВане: за - 25, npomuB - О, Възgър:,kалu се -
8. Г-:,kа Иzлнkа КаранВаноВа ocnopu peзyлmarnurne orn 2()реоnнсаноmо
2ласу8ане. Bn1opomo 2ласуВане заВършн с резулmаmн om 2ласу6анеmо: 
за - 25, npomuB - 1,у Възgър:>kалu се - 9. 

Без gоnълнumелнн нзkазВанuя, общuнсkнmе съВеmнuцн 
npuexa cлegнume 

PEiilIEHИЯ: 

2025-7. Общuнсku съВеm - Варна счнmа за целесъобразно 
заnазВанеmо на paзcagнuk "Налбанkа" kamo общннсkа собсmВеносm. 

2025-7-1. Възла2а на Кмета на Общнна Варна ga 
npegnpнeмe необхоgнмшnе geucmBuя no akmyBaнemo на земята karno 
общннсkа. 

2025-7-2. Заgъл:>kаВа Кмета на Общнна Варна ga Внесе В 
ОбС за оgобренuе nро2рама за paзBumuemo на разсаgннkа. 

/за - 32, npomuB - 1, Възgър)kалн се - 3/ 

И2лнkа KAPAИBAI-IOBA- СДС 
" Имам еgно gоnълненне kъм cegмomo преgло:,kенuе:
Възла2а на Кмета на Общнна Варна go kрая на м. аnрпл ga ckлk,чu 

go208op за nолзВане на geno ЕзероВо с "Eko пнВесm-70", kamo за 
Meceцume VIII - XII се пpegBugu сумата от 600 млн.лВ." Смисъла на 
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moBa решение u 

nолзВанеmо му".
gоnълненне1nо мu е

" ako са налице услоВuя за 

ГopeonucaJ-luяni rnekcm не се прие за решение 01n 

присъстващите общинсkи съветници с резултати от първото 

гласуване: за - 25, против - 2, възgържали се - 7. Г-;kа Караиванова 

оспори резултатите от гласуВането. И слеg Второто гласуване,

заВър�иило с резултати: за - 25, против - О, Възgържали се - 8, 

npoekmomekckma не се прие за решение.

И2лukа КАРАИВАНОВА- СДС

Коле2u, npegcmaBям Вн nocлegнomo npegлoA,eнue за

решение огi1 ПК t'Бл.a2oycmpoUcmRo u kомуналнн getiнocmu". 

ИВан ВЕЛИЧКОВ - ДЛ 
Преgла2ам mозн mekcm ga nрuемем, но ga nocлegBa

nрuемане на разnреgеленuе на цялата сума om cpegcmBa, no раiiонн за

Mopckama 2paguнa. Р-н "Ogecoc" ga се раВняВа с р-н "Прнморсku". 

СВеmлозар ЧОРБАД)КИЕВ - СДС

Пpegлo)keнuemo В koмucшrma беше мое за нзраВняВане

koeфuцueнmнme мe)kgy gBama ценmралнн paiioнu В 2р. Варна - р-н

"Ogecoc" u р-н "Прuморсkн". Но аз uмам koнkpemнo слеgноmо: не

само uзраВняВане на kоефнцненmumе, а u среgно apumмemuчнo

uзраВняВане на cpegcmBama no mях за gBama района. Р-н "Прuморсkн"

е noлoBuнama 2pag, незаВuсuмо че р-н "Ogecoc" е ценmралнш�m,

npegcmaBнmeлншrm раНон. 

И2лнkа КАРАИВАНОВА- СДС

Преgла2ам ga се заnuше gоnълненuеmо В mekcma: среgно

apumмemuчнo. 

Без gоnълнumелнu koнkpemнu npegлo)keнuя за промяна В

npoekmomekcmoBeme: 
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Oбщuucku съ6еm · Варна npue слеgноmо 

РЕШЕНИЕ: 

2026-7. Общuнсku съВеm - Варна заgъЛ)kаВа общuнсkаmа 
аgмннuсmрацня nрн нзрабоmkаmа на nлан-смеmkа за geuнocm 
"Озеленяване" ga се нзраВняш kоефuцненmнmе за р-н "Ogecoc" u р-н 
"Пpuмopcku" ( среgно арuшмешнчно ). 

/за - 27, npomuB - О, Възgържалu се - 4/ 
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VIII. 
По moчka осма om 9не6нuя ре9: 
Раз2лежgане на nреgложенuя за решенuя om ПК 

"Mлageжku geiiнocmu, cnopm, omgux u mурuзъм" относно: 
уgосmоя6ане със з6анuе "Почетен 2ражgанuн на 2р. Варна" на 
mpeньopume Сuя Heiiko6a u Емuл HeiikoB. 

Доkл.: В. ХАНДЖИЕВ - Пpegcegameл 
ПК "МДСОТ" 

Пpegcegameляm на ПК "Mлage,kkн geiiнocmн, cnopm, 
omgнx 11 mурнзъм" 2-н Весел ХАНДЖИЕВ - СДС npegcmaBн npoekma 
за решенне orn kомнсняmа. Без gопълн11mелн11 gебаmн II nреgложення 
за kонkреmнн uзменення на npoekmomekcma за решенне, 

Общ брой присьстВащи общинсkи съВетници - 32 

Общuнсku съ6еm · Варна npue слеgноmо 

РЕШЕНИЕ: 

2027-8. На осноВанuе qл. 21, ал. 1, m. 22 om ЗМСМА, 
Общuнсku съВеm - Варна ygocmoяBa със зВанuе1nо "Поqеmен 
zpюkgaнuн на Варна" обяВенumе за наii-gобрв mреньорв на 80-
лemuemo на фСфД "Черно море" Свя в Емuл I-IЕЙКОВИ. 

/за - 28, npomuB - О, Възgър,kалu се - 4/ 
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IX. 
По moчka ge6ema om gне6нш1 peg: 
Раз2леж9ане на nреgложенuя за решенuя om ПК 

"Култура" относно: nосmа6яне nамеmна плоча на роgнuя gом на 
васUА Арнауgо6; omnyckaнe на cpegcm6a за nзgа6ане на kнuzume 
"Земя u kopeнu" n "Лumepamypнa Варна". 

Доkл.: Д. СТОЙНОВА -
Пpegcegameл ПК "Култура" 

Даниела СТОЙНОВА- СДС 
Коле2u, npoekmume за решения на kомпсuяmа са npeg Вас. 

Моля за мненuеmо Bu no nърВuя om mях. 

Пламен НА ЧКОВ - ДЛ 
ТрябВаше ga nрuемем kpumepuu за nочеmен 2рюkgанuн на 

Варна. Масова npakmuka cmaBa ga се npegлa2a - нямам нuщо npomuB 
meзu gBe kaнgugamypa - но 2pagъm ще стане nочеmен epag no moзu 
peg, ako ВъrВпм. ТрябВа ga се съобразяваме с kpumeptшme, koнmo са 
npuemп. 

Петър ТРИФОНОВ - ДЛ 
KakBo собсmВеносm е c2pagama? Ako собсmВенпkъm kюke 

"не", нямаме npaBo ga nосmаВяме плоча. 

Даниела СТОЙНОВА - СДС 
Няма нukakъB nробеВ за nocmaBянemo на nлочаmа - mам е 

бuло pogнomo му място. 

Общ брой присьстВащи общинсkи сьВетниuи - 34 

Общnнсkn съ6еm - Варна npne слеgноmо 

РЕШЕНИЕ: 

2028-9. I-Ia осноВанuе чл. 21, ал. 1, m. 8 u ВъВ Връзkа с чл. 
18 om ЗМСМА, Общuнсku съВеm - Варна решава ga се nocmaBu 
nамеmна nлоча на фacagama на роgнuя gом на Васuл АрнауgоВ, 
нахоgящ се на ул. "27 !олu" N 36. 

/за - 32, npomuB - О, Възgър,kалu се - 0/ 
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Даниела СТОЙНОВА - СДС 
Коле2u, моля ga 2ласуВаме Bmopomo npegлшkeнue за 

рещенuе. Имаме фонg заgелен npu приемане на бk)gжema. 

Пламен НА ЧКОВ - ДЛ 
Получава се npakmuka на Всяkа общннсkа сеспя 

nреgложенuяmа по 6ъnpocume на kyлmypama се cBeжgam go Вземане 
на рещенuя за omnyckaнe на фuнансо6u cpegcmBa за kнu2ouзgaBaнe. 
Общuнаmа kосВено cmaBa kнu2ouзgameл на няkо20. 

Дuан ДАСКАЛОВ - ДЛ 
Преgлаzам npoekma за решение ga бъgе оmmе2лен om 

раз2лежgане на gнешноmо засеgанuе. Имаме нашu Въ1nрешнu

kpumepuu, с koпme nognoмa2aмe kнп2п-пзgанш1 сВързанu с нашпя 2pag. 
ТоВа nреgложенuе за решенuе не се ВnпсВа В наш1m1е 

nраВпла. Kнu2ama изобщо не е сВързана с псmорпяmа на 2paga. 

Г-н Hukoлati СТОЯНОВ nogлo2kп на 2ласуВане Bmopomo 
nреgложенве за решенве om ПК "Култура". ПърВоmо гласуване 
заВършн с резулmаmн om 2ласуВанеmо: за - 25, npomнB - 1, Възgържалп 
се - 5. Г-н СВеmлозар ЧорбаgжuеВ осnорн резулmаmнmе om 
2ласуВанеmо. Слеg Bmopomo 2ласу6ане, oбщuнckume съВеmннцu 
npuexa слеgноmо 

РЕШЕНИЕ: 

2029-9. На осноВанне чл. 21, ал. 1, m. 8 om ЗМСМА, 
Общпнсku съВеm - Варна omnycka сумата om 300 х.лВ. за пзgа6ане на 
kнu2ama "Земя н kopeнu" om CeBga Koc1n0Ba om "Дру2u geiiнocmu по 
kyлmypa", фунkцuя "Култура". 

/за - 26, npomuB - О, Бъзgържалu се - 8/ 
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Даниела СТОЙНОВА - СДС 
Молн ga еласуВаме mpemomo nреgложенuе за peweнue om 

I1К "Култура" относно omnyckaнe сумата от 500 х.лВ. за uзgаВане на 
сборнukа "Л11mераmурна Варна" om Л11ляна CmaBpeBa om "Друеu 
geuнocmu no kyлmypa", фунkцuя "Култура".

Д11ан ДАСКАЛОВ - ДЛ 
Bepнume часоВнuцu nokaзBam 19.02 ч. Cnopeg ПраВuлнukа 

зacegaнuemo на ОбС заВършu. 

Об,цuнсku съВеm - Варна npue cлeg11omo 

РЕШЕНИЕ: 

2030-9. На осноВанuе чл. 21, ал. 1, m. 8 om ЗМСМА, 
Общuнсku съВеm - Варна omnycka сумата от 500 х.лВ. за uзgаВане на 
сборнukа "Лншсраn-�урна Варна" om J\�нмша CmaBpeBa om "Дру2п 
geuнocmu по kyлmypa", фунkцня "Култура". 

/за - 32, npomнB - О, Възgър)kалu се - 2/ 

Hukoлai:i СТОЯНОВ 
Колеен, съгласно нашш� ПраВнлнuk, заkрuВам gнewнomo 

засеgанuе u обяВнВам nроgълженuе1nо на зacegaнuemo нu утре 
29.04.1999 2. om 09.00 ч. В Пленарната зала на Общuна Варна. 
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На 29.04.1999 2. В Пленарната зала на Общuна Варна ВъВ 
Времеmо om 09.00 go 09.45 ч. не беше усmаноВен необхоguмuя kВорум 
om общuнсku съВеmнuцu за обяВяВане om Преgсеgаmеля на Общuнсku 
съВеm - Варна на nроgълж:енuеmо на Чemнp,,gecem u nъpBomo 
засеgанпе на Общuнсkuя съВеm. 

I<.ъл, gоkул-,ентите преgа8ани 8 архив е приложен еkземпляр 
от присъстВения списъk с поло;kен.и nognucu от об�цинсkите 
съ8етници, я8или се за проgълJkение на засеgш,ието на 29.04.1999 г. 

Пpenuc om насmоящuя npomokoл ga се uзnpamu В 
Областна аgмпнпс1nрацuя - Варна. 

ПРОТОКОЛ,РАЛ:

. Zl,,j./ /Л. ИВАНОВА/
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