ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ВАРНА
П Р О Т О К О Л № 24
от заседание, проведено на 23, 24, 30.06.2010 г.
по точка първа от дневния ред
ОТНОСНО: Питания и отговори на питания.
Стелиян СЕВАСТИЯНОВ
Уважаеми съграждани, уважаеми колеги общински съветници, уважаеми г-н
Председател, уважаеми представители на община Варна. Имам питане към г-н Кмета, което е
конкретно за положение на ул. “Константин Величков”. Чета ви дословно писмо – подписка
от граждани. “Възмутени сме от обстоятелството, че тротоарът на ул. “Константин Величков”
пред новата жилищна кооперация № 61А е заграден с метални парапети, които се заключват
с катинар от служители на фирма “Монтажи”, ползваща първият етаж в сградата за офис в
сградата. Тротоарът се ползва и за паркинг на техни автомобили. Това възпрепятства
безпроблемното преминаване на живущи в съседство пешеходци - инвалиди, особено тези с
инвалидни колички, които живеят в общежитията и преминават през улицата. В края на
есента на 2009 г. дойде комисия, направи оглед, но досега няма никакъв резултат. Молим за
вашата намеса и решаване на проблема.
Въпросът ми е следният. Какви са резултатите от прегледа на комисията, която най-вероятно
е пратена от районното кметство? Защо тези резултати не са оповестени на гражданите и
защо няма никакви резултати от тази проверка? Което за мен, нормалните резултати са да се
премахнат загражденията на тротоара. В допълнение на писмото бих казал и друго:
включването на тази фирма и строежа на фирмата към инфраструктурата на община Варна
(ВиК, ЕЛ) е разбило в много лоша степен улицата и тротоара и в момента нещата там има и
големи пропадания. Фирмата, само и само да получи акт 16, навремето е извършила някакви
там, бих казал козметично-ремонтно действие, което явно е дало основание на кметството да
приеме обекта. Но в момента обаче нещата са в отчайващо положение. Писмото с подписката
аз ще оставя на г-н Председателя, но това ме кара да разширя въпроса си. Г-н Кмете, в
момента в града има множество, бих казал фирми и всякакви други юридически субекти,
които заграждат места за паркиране на уличната мрежа, собственост на Община Варна. Вие
много добре знаете, че става дума за банки, застрахователни дружества, до голяма степен в
това число влизат и игралните зали, които по същия начин запазват местата, по-големи
фирми правят същото нещо. Ако районната администрация в съответния район не е в
състояние да се пребори с тези фирми, не е ли по-добре, г-н Кмете, да вземем решение на
ОбС, и да се отдават тези места за паркиране под наем, че поне общината да има някаква
файда от цялата работа. Защото в момента те ги ползват и ако някой се опита да ползва тези
места си навлича само неприятности от охранителите. Така че ви моля да обмислите и да
направите предложение към ОбС. Това са ми питанията. Благодаря Ви.
Веселин МАРЕШКИ
Уважаеми колеги, уважаеми г-н Кмете, гости. Позволявам си, във връзка с повдигнатия
от г-н Михайлов и приетия от нас за разглеждане като втора точка въпрос, преди да стигнем
до разглеждането му, да поставя въпроса и към вас. Последните няколко месеца се говореше,
че Община Варна прави всичко възможно да си възстанови собствеността върху имотите,
които са вкарани в Спортен комплекс “Спартак”, от гледна точка на това, че се вижда, че
дори и с апортирането на многомилионна собственост в този клуб, той е докаран до фалит.
Реално, доколкото разбирам, клубът е фалирал. И освен това е изпаднал, нали се тръгва от А
група, вместо да се постигат добри резултати, той стига до В, А окръжна, и така не знам

точно какви са сценариите, но при всяко положение за издръжката на клуба, за който беше
направен до колкото разбирам той е фалирал. В тази връзка си направих труда и доколкото
разбирам, въобще не става дума за спасяване на имотите, като собственост на Община Варна,
а по-скоро за прехвърлянето им от една фирма към друга фирма. Така от разговорите ми с
обществеността и с феновете, разбирам, че тук има разногласия и при положение, че тази
фирма не е извършила това, за което е била създадена, аз питам Община Варна ще
предприеме ли действия за това да си изкара апортната вноска от това дружество. И след това
евентуално при ново разглеждане от ОбС, естествено да се види кой е клубът, който
евентуално ще наследи бившия Футболен клуб “Спартак”, който е фалирал. И да предложим
тези имоти на този клуб, за да може наистина той да постигне високите спортни майсторства
и да радва феновете, за това за което всички сме гласували.
Красимир УЗУНОВ
Аз имам две неща към г-н Кмета. Едното е свързано с едно официално мое официално
питане, на което получих отговор. От който отговор се установява, че няма никакво
закононарушение, което е най-нормално, но аз говоря за съвсем друго, сега ще разберете
точно за какво става дума. В отговора няма числа. Двама души от администрацията са
командировани по покана на южноафриканското посолство в Южна Африка. Кои са хората?
Г-н Жожев и г-н Куликов, отишли до Южна Африка за осем дена да установяват контакти.
Похарчили са около 15 хил. лв., нищо, че не го пише в отговора. За какво са ходили? Крайно
нуждаещо ли е за общината да се свързва с ЮАР, с някой град? В момент на криза и след като
имам още едно писмо от една болница, където молят за един жизненоважен уред, който
струва 20 хил. лв., дали ще имаме някакъв доклад от двамата административни служители
какво са свършили в ЮАР? За да преценим доколко е било необходимо в момент на криза да
се похарчат едни 15 хил. лв., защото, ако те поканят примерно в Ню Йорк да постоиш един
месец, ама ти да си платиш масрафа, доста ще си помислиш дали да отидеш. Тук говорим не
за юридическата страна на въпроса, а говорим за морала.
Вторият ми въпрос е... Г-н Йорданов има изключително големи оперативни възможности и
много моля, да ми каже какви мерки ще предприеме за прекъсване на този шум, който
тормози около 15 и 20 хиляди жители на Варна след 22:30 – 23:00 часа, живеещи от басейна
до Траката. И ако тази подписка, която се събира в момента, докарам всички хората тука, те
ще бъдат не по-малко от 10 хил. души и ще обградят цялата община. Г-н Кмета може да го
направи, може да се разпореди, правил го е пред мен, но някой, някъде под него не си върши
работата. Разбиратели, хората се чувстват изключително неконфортно в най-добрия град за
живеене, след 11 часа вечерта.
Ивайло МИТКОВСКИ
Уважаеми г-н Кмете, колеги. Получих вашия писмен отговор на въпроси за състоянието
и причините за това състояние на басейн “Приморски”. Надявам се на вашата ангажираност,
както сте записали в писмото, след като излезе решението на съда, да запознаете, мен и
общинските съветници, с това решение. Също така, надеждата ми е, че поне в това дело
юристите на Община Варна ще участват активно, за да защитят интересите на общината по
това дело, а именно възстановяване от фирмата, която е извършила ремонта на басейн
“Приморски”, на нанесените щети и молбата ми към вас е, в момента, в който бъде възможно,
т.е. след като минат експертизите, които се налагат по това дело, да започне възстановяването
на басейна, тъй като в това състояние, с един басейн, в момента е пред провал подготовката
на всички водни спортни клубове в града ни. Благодаря ви.
Огнян КЪЧЕВ
Уважаеми г-н Кмете, уважаеми г-н председател, колеги, съграждани, в отговор на мое
питане от предишната сесия от 19 май , относно резидбата на клони, знаете всички случаите
около ул. “Братя Миладинови” и “Македония”, падналите клони и по случайност нямаше

големи щети и от човешка гледна точка, нямаше даже и жертви. Въпросът ми беше следния,
няма ли възможност допълнително да се отпуснат средства за резитба на тези клони,
отсичане на дървета и въобще поддръжка на зелената система в града. Отговорът даден ми от
г-н Кмета Йорданов ме удовлетворява, но не напълно. Вчера бях при него, няма да скрия от
вас. Той като опитен администратор си е свършил работата, нямам претенции. Видно и от
отговора в тези райони, в рамките на средствата предвидени по договор да се извършат
всички необходими действия свързани с поддържане и изграждане на зелените площи,
резитба и отсичане на дървета. Но това в рамките на средствата предвидени по договор няма
да може да оправдае някой нещастен случай, ако се случи. И му предложих вчера, той така на
драго сърце прие идеята, да се създаде една работна група, която да инициира възможността
лишените от свобода, които са добили право да полагат извънреден безвъзмезден труд, по
заявление на районните кметства, подавани съответно до началника на варненския затвор да
се създадат такива работни групи, които могат да покрият целия град. Всеки ден могат по 10
по 15 такива мобилни групи да работят и да изчистят града от тези опасни клони. Да се
надяваме, че това ще се случи, благодаря ви.
Кирил ЙОРДАНОВ
Уважаеми г-н председател, уважаеми общински съветници, уважаеми гости на
днешната сесия, не смея да Ви назува единствено фенове на „Спартак”, вероятно е така, но
обръщам се към нашите гости на днешната сесия. Със такава агидка всеки случай, убеден
съм, оптимист съм за бъдещето на „Спартак” и с такива гол майстори, например като г-н
Марешки. Вашето изказване от тук беше посрещнато да кажем топло, горещо. Сега един по
един въпросите. Г-н Севастиянов, чух финала на вашето питане, принципно ще заявя, аз не
съм запознат с този случай, но принципно. Нетърпимост към фирми, които заграждат
общинска собственост извън обхвата на онова, което им е разрешено за извършване на
строителство, категорично. Категорично и тежки санкции. Няма никакъв спор. Тук от
трибуната разпореждам, ген. Петров, Стойчо Бакалов да проверят на място случая и да
възстановят справедливостта. В смисъл, ако има общинска територия, която е заграбена, това
е най –точната дума, да бъде възстановена на място, категорично. Последиците от
строителната дейност са тежък удар срещу града. Начинът, по който фирмите строят, начинът
по който фирмите правят разкопавания, борбата с тях е възможна по два начина, или да бъдат
заставени със свои средства да възстановят статуквото, ако това не се случи- с наши средства,
но тези фирми отиват на съд. Десетки са делата, в които сме завели дела срещу фирми, които
не желаят да отстранят последиците от своята работа. Принципно говоря, извън конкретния
случай, за който ще ви уведомя незабавно и преди следващата сесия. Паркирането. Знаете
преди години се произнесе Варненската окръжна прокуратура, че начинът, по който вие
предлагате да бъдат отдадени места за паркиране срещу заплащане на този, който ги иска и
може да плати, е незаконно. Съгласно действащите правила, заради инкасото по две места
могат да бъдат давани само на банки, поради, което пристъпихме към премахване на всички
прегради, условни или реални, фактически, с които фирми се опитват да заградят места.
Срокът на тази проверка е перманентен и в такъв случай, ако има констатации и вие можете
да бъдете полезен с конкретни места, кажете ги. Но без друго колегите трябва да минат и още
веднъж да огледат има ли такива места, извън практиката. Разбира се, че за казината, за
кината, за ВИП гости няма такива правила. Незабавно да бъдат премахнати. Това е за
паркирането.
ЖСК „Спартак”. Не по важността на въпросите, а по начина, хронологията, по които
бяха зададени. Много на кратко, знам, че ще има дискусия, тя е неизбежна. Присъствието на
толкова много хора го налага. Всъщност този проблем не е вчерашен, той отдавна стои на
вниманието на варненската спортна общественост. Припомням три неща. 2003 г., и тук в
скоби казвам, надявам се, споменаването на вечния враг, името на “Черно море” няма да
предизвика гневни реакции, затварям скобата, баскетболния отбор, за 2003 г. говорим и
футболен клуб “Спартак” бяха пред закриване. И трите дружества. В резултат на двегодишни

усилия успяхме да съхраним и “Черно море” и “Спартак” и баскетбола на Варна. Второ, с
помощта на ОбС, тогава приложихме аналогични мерки за да съхраним дружествата. Днес
можем да констатираме, че резултатите са различни, факт. Трето, на въпроса вече на г-н
Марешки, възнамерява ли Община Варна да стори нещо. От типа, който питахте, можем да
сторим, ако ОбС вземе решението за това. И ние ще го изпълним. Кои са гол майсторите,
които така водят на световното първенство в момента по отбелязани голове? Ние тук в
Общинския съвет вече с г-н Марешки влизаме в тази задочна надпревара, но предполагам
ще има и други гол майстори, които ще говорят след мен, това разбира се за да бъде понятна
темата и на футболните запалянковски. Но казвам днес в предметната компетентност на ОбС
влиза следния въпрос. Съхранена ли е базата, която тогава е била апортирана с решение на
ОбС? И продължението на въпроса на г-н Марешки разбирам така – може ли, ако тя е
съхранена и налична, тя да бъде ползвана, този път не за спасяването, а за възкресяването на
футболния клуб? И ще вземе ли ОбС това решение? Начина, по който това да бъде сторено.
Защото, връщайки се към 2003 г., има общински съветници, които си спомнят, ние решихме,
че друг начин да помогнем на нашите спортни клубове нямаме, освен със собственост на
Община Варна, която да предоставим срещу управление условно – срок и количество на
указаната поддръжка – материална от инвеститори, от спонсори. Така че, финално отговарям
на въпроса на г-н Марешки, ОбС, разбира се ще участваме в тази дискусия и аз, и моите
колеги, трябва да вземе принципно решение. Ако е съхранена тази база какво да бъде
продължението. Как тя да бъде ползвана, като единствена наша възможност да подкрепим
“Спартак”. „Спартак” трябва да го има, ние тук нямаме никакво съмнение и с удоволствие ще
се включа в продължението на тази дискусия в рамките на дневния ред на ОбС.”
Г-н Узунов, с вас говорихме за шума. За командировката не мога да ви отговоря в
момента, разбира се, трябва да се получи информация. Вие ще получите необходимата
информация.
За шума. Ние не сме компетентните хора, служители, които следят за шума. Това е РИОКОЗ.
Единствено и изцяло в тяхната компетентност, да отидат, да замерят шума и да предприемат
ефективни административни мерки. Но, така зададен въпроса, въпреки дългогодишното ни
познанство, ни кара да влезем с вас в сериозни принципни противоречия. Въпросът никак не
толкова елементарен, както вие го казвате и далеч фактически не изглежда по този начин.
Шума преди години, когато не беше разделена компетентността на органите, които се бореха
с него, беше убийствена. От мястото, където живея чувах разговорите на диско водещите.
Няма го този шум, дайте да се разберем, първо.
Второ, начина за водене на тази борба тогава беше, констатираме и без да се изчака
констатация на РИОКОЗ, затваряхме заведението за неопределено време. Подчертавам, днес
компетентни да го сторят не са общинските органи, а РИОКОЗ. Във ваше присъствие
разпоредих на Стойчо Бакалов ежедневни проверки. Това е в природата на нарушителя, за
съжаление. Проверките ще продължат, въпросът е важен, и в рамките на нашата
компетентност, колкото и малко да е това, което можем да сторим, ще го сторим. Но, моля ви,
следващия път, като ориентирате въпросите си директно, направете съответната справка и го
ориентирайте там, където той по силата на закона е ориентиран да бъде решаван. Органите
на РИОКОЗ, нека това да бъде ясно, не бягаме от своята част от отговорността, проверките
ще продължат, каквото можем да им сторим ще им го сторим, не се съмнявайте.
С три изречения ще припомня огромния интерес, който проявяваме към плувните
спортове. Това е вън от съмнение, не го оспорвате и вие, с вас се срещаме, вашето дете
спортува в басейна. 2300 деца обучаваме тази година, почти безплатно. Около 20 лв. излиза
на родителя това обучение. Със строителството и ремонтите, които сме направили в подкрепа
на плувните спортове сме доказали това отношение. Недостатъците при изграждането на
басейн “Алекси Алексиев” нежеланието и невъзможността да се стигне до компромис със
фирмата, която го е извършила първоначално ни отведоха до съда. Мина тройна експертиза
приета с определение на съда и вчера на оперативката решихме, че това определение на съда

трябва да влезе в сила, за да можем незабавно да пристъпим към ремонт на този басейн.
Незабавно. По тези съображение, за които говорихте, да съхраним възможността плувните
спортове през летния сезон да водят нормален тренировъчен процес. Причината е, трябва да
фиксираме състоянието на басейна такова каквото е, за да може успешно да защитим иска си
пред съда. Мина тройната експертиза, чакаме да влезе в сила определението на съда, влизаме,
правим го с наши средства, като няма да пропуснем да изчислим размера на щетите, да
включим и загубените количества вода, всичко онова, което ще бъде вложено за ремонта на
басейна. Надявам се час по-бързо да стане това.
Вчера, г-н Къчев, с вас се срещнахме, вие сте свидетел, разпоредено беше на ген. Петров
да извика началника на затвора, районните кметове и с общинска администрация, ако е
възможен такъв подход системен, не епизодичен,инцидентен, незабавно да се пристъпим към
тази форма, компенсаторна ще я наречем, защото тя не е регулярна като обичайната. Защо
обаче ни се налага да отделим няколко думи на тази стъпка. Процедурата по озеленяването не
е проведена и завършена в целия обем за всички райони на града. За “Младост” и
“Владиславово” има подписани договори, вчера подписах и за “Аспарухово”, но за
“Приморски” и “Одесос” въпроса с фирма – изпълнител в областта на озеленяването не е
решен и ще бъде решаван през следващите няколко месеца. Такъв ще бъде периода. Това
състояние на нещата не ни дава възможност да харчим средства за озеленяване и за резидба
на клони в това число, защото ще извършим тежко нарушение. И без друго градът ври и кипи
сега от интереси, особено в условията на икономическа и финансова криза, всеки,
включително тези, които са блокирали процедурата и са подали жалба, много внимателно
всяка сутрин, на обяд и след обяд със сигурност най-малко, ходят да гледат дали в техния
район, който те са си заплюли, някой им върши работата и усвоява някакви средства, които
според тях, принадлежат именно на тях. Тъкмо по тази причина не се извършва тази резидба,
не че няма средства. Няма изпълнител, а няма изпълнител, защото процедурата е оспорена.
Там където процедурата е приключила имаме изпълнители. Пак казвам по техен сигнал със
сигурност се извършват проверките, нищо притеснително няма в тази проверка и резултатите
са ясни, но казвам защо. Поради което приветствам вашата идея по този начин да намерим
макар и частично решение и то на най-важните моменти, свързани с безопасността на хората
и на тяхното имущество. Друго за озеленителните фирми не мога да кажа. Осветлението се
движи добре, имаме аналогична ситуация, там печелим делата. Някои от позициите на
озеленяването също така спечелихме, закона е такъв, препядства извършването на тази
дейност, за съжаление.
Мисля, че не пропуснах отговор на въпроси. Пожелавам на общинските съветници при
този дълъг и труден дневен ред, успешна работа.
Стелиян СЕВАСТИЯНОВ
Г-н Кмете, удовлетворен съм на половина от отговорът ви по моето питане. Уверен съм,
че случаят на ул. “Константин Величков” ще бъде проверен от вас, смятам, че ще има
ефективна намеса, но не ме задоволява становището, че присъединяването на новите обекти
към инфраструктурата на ВиК, на Е.ОН или пък пътищата на Община Варна, е голямо зло за
общината, защото това изказване звучи по-скоро в смисъл на невъзможността на общината да
се справи с него. Аз мисля, че това е възможно, но ми се струва, че системата, по която се
върши в момента би трябвало да бъде променена. И имам предвид следното, едно
прокопаване, за да не се отнесе една година, трябва да има там човек, който да го контролира
там постоянно. Едва ли това е възможно за общинската администрация, но ако договорите за
фирмите се сключат с гаранция поне за една година и има проверка за гаранцията след това,
нещата биха били коренно различни в гр. Варна.
Сега, бих си позволил да се намеся и по един друг въпрос, който не зададох аз, но в
подкрепа на г-н Узунов. Г-н Кмете, и аз чувах едно време от балкона си звуците на Алея
Първа, но трябва да ви кажа, че оттогава досега, вече еди колко си години, наистина не ги

чувам. Но аз за това време, така ми се промени ЕГН-то и имам известен срив в слуха и
понеже с вас сме акрани, да не би случайно и вие да сте спрели да го чувате този звук?
Шегата на страна, мисля, че трябва да има постоянни проверки, които да не са известни на
тези, които произвеждат шума, защото сега не съм далеко от мисълта, че когато става
проверка, някой им се обажда и децибелите се намаляват. След това обаче, нещата си вървят
по стария начин, благодаря ви.
Красимир УЗУНОВ
Г-н Кмете, поставям на вас въпроса за шума по простата причина, че считам, че сте един
много оперативен градоначалник. Не мога да си представя, вие, с цялата команда, която е зад
вас – Общинска полиция, зам.-кметове, второ, трето, пето и десето, казвате, че не можете да
се справите и сигурно е така, какво остава обаче за един РИОКОЗ? Те не могат да направят
нищо, разбирате ли? Едно голямо нищо. Ще отидат да замерят, ще пишат до някого, не знам,
процедурата наистина не я знам, но пък съм ходил в РИОКОЗ. Сега има нов началник, дано
да е по-оперативен, началничка, ама какво ще направят от РИОКОЗ? Вие представяте ли се за
какво става въпрос? Сигурно е така, както казвате, аз не знам реда какъв е, но понеже ви
оценявам в оперативен план изключително високо и затова вас питам. Ако трябва, г-н
Председател, следващия път да поканим шефката на РИОКОЗ да ни каже как ще реши за
около 30 - 40 хил. души във Варна този въпрос. И ако тя почне да ни разказва някакви работи,
трябва да решим нещо. Но да тормозят 30 - 40 хил. души безапелационно и кметът като се
обади три дни да има тишина и след това отново, няма да продължава така.
Кирил ЙОРДАНОВ – Кмет на община Варна
Със надеждата и още днес да продължим диалога си със г-н Севастиянов, както г-н
Севастиянов на половина е удовлетворен от моя отговор, така и аз на половина съм съгласен
с неговите констатации за ЕГН-тата. В смисъл, че ЕГН-тата са нещо обективно и то върви
паралелно и свързано, в система така да се каже, на всички присъстващи в залата. Тук съм
длъжен да добавя в интерес на истината – с различен ефект, разбира се, за всекиго поотделно.
Това за остротата на слуха, гарантирано г-н Севастиянов, няма ден, когато да не проявя
интерес към случващото се с шумовата среда в града. Категорично, заявявам го, ситуацията
не е това, което беше преди, със сигурност не е и тази, която се иска. И ме връщате към една
друга тема – що за град е Варна през лятото. Какви хора го обитават. Със сигурност наймалко три групи. Хора, които работят през деня и през нощта искат да почиват; туристите на
които разчитаме и от които печелим, които пък искат да се веселят; и бизнес, за който иначе в
предизборните си платформи, среден да го наречем и дребен, се нуждае от подкрепа при
определени правила, разбира се. Когато се опитах да огранича паркирането на този бизнес и
работното му време, помните ли в залата какво се случи? На овеселителния бизнес. Да няма
извънредни работни времена, удължени, помните ли какво се случи? Помните. Когато се
опитах да огранича паркирането в дневната част, а зареждането на магазините в центарлната
част да става нощем, помните ли какво стана? Помните. Темата е дълга и не така
фрагментарна. Напомням я, за да стане ясна нейната богатост, найния обхват и разбира се
отношението на компетентните органи към нея. Нямам нищо против да седнем и вкупом да
решим всички тези неща. Сега за шума. РИОКОЗ, съмнявате се в техните възможности? Ако
решат могат да ти съсипят и живота и бизнеса. Ако решат да си изпълняват точно
задълженията. Техните задължения и права са точно в тази сфера, поради което действително
трябва да се направи тази стъпка. Казах какви са нашите компетентности.
За прокопаванията. Пак да припомня някои неща. Ние бяхме първата община, която
наложи на тези фирми, които ползват общинско благо да плащат такси. Помните ли колко
години се съдихме, докато спечелим делото и всяка година в община Варна, в бюджета й,
постъпват тези такси, които ние извоювахме по съдебен ред. Стотици хиляди левове
постъпват, това е първото. И тази мярка най-красноречиво сочи волята за справяне с
проблема. Второ, издадена е заповед. Гаранционния срок на едно прокопаване да речем е 2

години, издадена е заповед до районните кметове да следят в рамките на гаранционния срок
за некачествено свършена работа, проверките в тази насока са системни. Тук са районните
кметове, можете да ги запитате за изпълнението на тази заповед. На всяка оперативка в
понеделник, имаме точка, в която се докладва писмено и устно за всички дефекти в
гаранционен срок, не само за прокопаванията, но за всички строителни двйности, които
Община Варна възлага и заплаща. Може такъв списък, ако желаете да се изпращат и до
председателя на ОбС, за да сте в течение, който желае от общинските съветници да зададе по
конкретен проблем-въпрос, да види дали той фигурира в обхвата на внимание на общината.
И приключвам с няколко думи, защото настроението на този етап в залата е друго и
очакванията са други. Това е пътя, г-н Севастиянов, вземат се тези мерки. Ще ви бъда
благодарен, ако както аналогично на първата констатация давате такива, е със 7 -8 служители
не можеш да пребродиш града и да констатираш всичко едновременно и съответно да го
отстраниш.
Така че, взаимна е работата ни, ще Ви бъда благодарен ако и Вие я почувствате така.
Всъщност това е така.
по точка втора от дневния ред
ОТНОСНО: Обсъждане състоянието, развитието и перспективите пред „СК СПАРТАК”АД и
на ПФК „СПАРТАК”.
Докл.: д-р Я. СТАНЕВ – зам.председател
Н. МИХАЙЛОВ – зам.председател
Общински съвет – Варна няма решения.
по точка трета от дневния ред
ОТНОСНО: Разглеждане на писмо от общинския съветник доц. Константин Трошев, вх. №
ОС 10-94-К(6)/02.06.2010 г., относно освобождаването му от длъжност „заместникпредседател на Общинския съвет – Варна”.
Докл.: доц. К. ТРОШЕВ – общински съветник
Общ брой присъстващи общински съветници – 34
Общински съвет – Варна прие следното
РЕШЕНИЕ:
2292-3. На основание чл. 24, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 7а, ал. 3, т. 1 от „Правилник за
организацията и дейността на Общинския съвет – Варна, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация”, Общински съвет – Варна освобождава
от длъжност „зам. председател на Общинския съвет – Варна” доц. Константин Трошев, по
негово искане – чрез писмено депозирана оставка в деловодството на Общинския съвет, с вх.
№ 10-94-К(6)/02.06.2010 г.
/за – 34, против – 0, въздържали се – 0/
по точка четвърта от дневния ред
ОТНОСНО: Избор на представител в Общото събрание на Националното сдружение на
общините в Република България.
Докл.: Н. АПОСТОЛОВ – Председател ОбС

Общ брой присъстващи общински съветници – 40
Общински съвет – Варна прие следните
РЕШЕНИЯ:
2293-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, във връзка с чл. 12, ал. 2 от Устава на
Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/, Общински съвет –
Варна:
1. Освобождава като делегат в Общото събрание на Националното сдружение на
общините в Република България, представителя на Общинския съвет – Борислав Гуцанов
Гуцанов, избран с решение на ОбС № 159-15(3)/14.12.2007 г.
2. Освобождава като заместник делегат в Общото събрание на Националното сдружение
на общините в Република България, представителя на Общинския съвет – д-р Янко Петров
Станев, избран с решение на ОбС № 160-15(3)/14.12.2007 г.
/резултати от поименно явно гласуване:
за – 34, против – 6, въздържали се - 0, отсъстват – 11/
2294-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, във връзка с чл. 12, ал. 2 от Устава на
Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/, Общински съвет –
Варна определя за делегат в Общото събрание на Националното сдружение на общините в
Република България представителя на Общинския съвет – Николай Николов Апостолов –
Председател на Общинския съвет - Варна.
/резултати от поименно явно гласуване:
за – 34, против – 0, въздържали се - 2, отсъстват – 15/
2295-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 ЗМСМА, във връзка с чл. 12, ал. 2 от Устава на
Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/, Общински съвет –
Варна определя за заместник делегат в Общото събрание на Националното сдружение на
общините в Република България представителя на Общинския съвет – Неделчо Михайлов
Димов – заместник-председател на Общинския съвет - Варна, който ще замества делегата
Николай Николов Апостолов - при невъзможност за участие в заседанията на Общото
събрание на Националното сдружение на общините в Република България.
/резултати от поименно явно гласуване:
за – 23, против – 4, въздържали се - 2, отсъстват – 22/
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ :
2296-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 ЗМСМА, във връзка с чл. 12, ал. 2 от Устава на
Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/, Общински съвет –
Варна определя за заместник делегат в Общото събрание на Националното сдружение на
общините в Република България представителя на Общинския съвет – Веселин Найденов
Марешки – заместник-председател на Общинския съвет - Варна, който ще замества делегата
Николай Николов Апостолов - при невъзможност за участие в заседанията на Общото
събрание на Националното сдружение на общините в Република България.
/резултати от поименно явно гласуване:
за – 14, против – 7, въздържали се - 9, отсъстват – 21/
Решението не се приема.
по точка пета от дневния ред

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ВрК „Изработване на проект за
Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация” относно:
- изменение и допълнение чл. 17, ал. 2 от „Правилник за организацията и дейността на
Общински съвет – Варна, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация”.
Докл.: Ст. СЕВАСТИЯНОВ –
Член на ВрК
Общ брой присъстващи общински съветници – 35
Общински съвет – Варна прие следните
РЕШЕНИЯ:
2297-5. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, чл.17, ал.4 и ал.5 от Правилника за
организацията и дейността на Общинския съвет – Варна, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация и по предложение на Председателя на
Общински съвет – Варна с вх..№ ОС -10-9303/31/07.06.2010 г., Общински съвет – Варна
приема изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския
съвет – Варна, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, както
следва:
1. Прекратява действието на ВрК „Наименования” т.19 от чл.17, ал.2 от действащият
Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет – Варна, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация.
2. Прекратява действието на ПК „Култура, вероизповедание, медии” т.10 от чл.17, ал.2 от
действащият Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет – Варна,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
3. Създава се нова ПК с наименование „Култура и духовно развитие”.
4. Променя се съдържанието на чл.17, ал.2 от действащия „Правилник за организацията и
дейността на Общинския съвет – Варна, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация”, както следва:
1. ПК „Финанси и бюджет”
2. ПК „Архитектура, строителство, устройство, организация и развитие на територията
на общината и населените места”
3. ПК „Благоустройство и комунални дейности”
4. ПК „Собственост и стопанство”
5. ПК „Здравеопазване”
6. ПК „Социални дейности и жилищна политика”
7. ПК „Туризъм, търговия и рекламна дейност”
8. ПК „Транспорт”
9. ПК „Обществен ред и сигурност”
10.ПК „Наука и образование”
11.ПК „Младежки дейности и спорт”
12.ПК „Европейски въпроси и международно сътрудничество”
13.ПК „Правна комисия”
14.ПК „Култура и духовно развитие”
15.ВрК „Опазване и възпроизводство на околната среда”
16.ВрК „Борба с корупцията и корупционните практики”
17.ВрК „Структури и общинска администрация”
18.ВрК „Изработване на проект на правилник за организацията и дейността на

общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация”
/за – 28, против – 4, въздържали се – 3/
по точка шеста от дневния ред
ОТНОСНО: Промени в статута, ръководствата и съставите на ПК и ВрК към Общински съвет
– Варна.
Докл.: Н. АПОСТОЛОВ –
Председател ОбС
Общ брой присъстващи общински съветници – 40
Общински съвет – Варна прие следните
РЕШЕНИЯ:
ПРОЕКТ

ЗА

РЕШЕНИЕ :

2298-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 ЗМСМА, чл.20, ал.1, т.2 от „Правилник за
организацията и дейността на Общинския съвет - Варна, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация”, Общински съвет - Варна освобождава
председателя на ПК „Финанси и бюджет” – Янко Петров Станев.
/за – 13, против – 8, въздържали се – 15/
Решението не се приема.
2299-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, чл. 19, ал. 2 от „Правилник за
организацията и дейността на Общинския съвет – Варна, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация”, Общински съвет – Варна избира за
председател на ПК „Култура и духовно развитие” общинския съветник доц. Константин
Георгиев Трошев.
/за – 28, против – 1, въздържали се – 7/
2300-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, чл. 19, ал. 2 от „Правилник за
организацията и дейността на Общинския съвет – Варна, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация”, Общински съвет – Варна приема за
членове на ПК „Култура и духовно развитие” следните общински съветници:
Председател: доц. Константин Георгиев Трошев
Членове:

Анна Миткова Радева
Евгения Александрова Александрова
Неделчо Михайлов Димов
Владимир Стоянов Трифонов
Валентин Христов Милков
Станимира Полиева Стаменова
Орлин Иванов Симеонов

/за – 36, против – 0, въздържали се – 4/
2301-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1, ЗМСМА и чл. 17, ал. 5 от „Правилник за
организацията и дейността на Общинския съвет - Варна, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация”, Общински съвет - Варна прекратява

действието на специализирана комисия „Комисия за извършване на проверка за
установяване на конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и разкриване на
конфликт на интереси” - в състав от трима члена, създадена с решение на Общинския съвет
– Варна № 1166-3 (13)/18.02.2009 г.
/за – 33, против – 2, въздържали се – 3/
2302-6. На основание чл. 21, ал.1, т. 1, чл. 48, ал. 1, чл. 49 и чл. 50 ЗМСМА и чл. 17, ал. 4 от
„Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет - Варна, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация”, чл.25, ал. 2, т. 3 от Закона за
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, Общински съвет - Варна създава
нова комисия с наименование: ПК „Предотвратяване и разкриване на конфликт на
интереси”.
/за – 35, против – 3, въздържали се – 0/
2303-6. На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА и чл. 17 от „Правилник за организацията и
дейността на Общинския съвет – Варна, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация”, Общински съвет - Варна създава нова ал. 3 в чл. 17 от
„Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет - Варна, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация”, със следния текст:
- чл. 17, ал. 3: „Общинският съвет избира от своя състав, съгласно чл. 25, ал. 2, т. 3 от Закона
за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, постоянно действаща комисия към
Общинския съвет с наименование: „ПК „Предотвратяване и разкриване на конфликт на
интереси”.”
Съществуващата ал. 3 става ал. 4, съществуващата ал. 4 става ал. 5, съществуващата ал. 5
става ал. 6, съществуващата ал. 6 става ал. 7.
/за – 29, против – 0, въздържали се – 3/
2304-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1, чл. 48, ал. 1, чл. 49 и чл. 50 ЗМСМА и чл. 17, ал. 5 и
чл. 19 от „Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет - Варна, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, Общински съвет - Варна
предлага следните общински съветници за членове на ПК „Предотвратяване и разкриване
на конфликт на интереси”:
1. Орлин Иванов Симеонов
2. Владимир Велчев Тонев
3. Цветелина Тодорова Тънмазова
/за – 28, против – 1, въздържали се –3/
2305-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19 от „Правилник за организацията и
дейността на Общинския съвет - Варна, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация”, Общински съвет - Варна предлага за председател на ПК
„Предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси” общинския съветник Цветелина
Тодорова Тънмазова.
/за – 28, против – 1, въздържали се – 3/
ПРОЕКТ

ЗА

РЕШЕНИЕ :

2306-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 ЗМСМА, чл.20, ал.1, т.2 от „Правилник за
организацията и дейността на Общинския съвет - Варна, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация”, Общински съвет - Варна освобождава
председателя на ПК „Собственост и стопанство” – Валерия Александрова Ангелова.
/Резултати от поименно явно гласуване:

за – 18, против – 15, въздържали се – 5, отсъстват - 3/
Решението не се приема.
2307-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 ЗМСМА, чл.20, ал.1, т.2 от „Правилник за
организацията и дейността на Общинския съвет - Варна, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация”, Общински съвет - Варна освобождава
председателя на ПК „Здравеопазване” – Анелия Димитрова Клисарова.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 26, против – 8, въздържали се – 2, отсъстват – 14,
не участва в гласуването – 1/
2308-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 ЗМСМА, чл.19, ал.2 от Правилника за организацията и
дейността на Общинския съвет - Варна, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, Общински съвет - Варна избира за председател на ПК
„Здравеопазване” – д-р Ивайло Христов Митковски.
/за – 27, против – 0, въздържали се – 8/
ПРОЕКТ

ЗА

РЕШЕНИЕ:

2309-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 ЗМСМА, чл.20, ал.1, т.2 от „Правилник за
организацията и дейността на Общинския съвет - Варна, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация”, Общински съвет - Варна освобождава
председателя на ПК „Социални дейности и жилищна политика” – Анна Миткова Радева.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 23, против – 3, въздържали се – 8, отсъстват - 17/
Решението не се приема.
2310-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 ЗМСМА,чл.20, ал.1, т.2 от „Правилник за
организацията и дейността на Общинския съвет - Варна, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация”, Общински съвет - Варна Общински
съвет - Варна освобождава председателя на ПК „Младежки дейности и спорт” – Тодор
Иванов Мутафов.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 27, против – 2, въздържали се – 7, отсъстват - 15/
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ :
2311-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 ЗМСМА, чл.19, ал.2 от Правилника за организацията
и дейността на Общинския съвет - Варна, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация Общински съвет - Варна избира за председател на ПК
„Младежки дейности и спорт” – Павел Алексеев Христов.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 25, против – 2, въздържали се – 7, отсъстват - 17/
Решението не се приема.
2312-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 ЗМСМА, чл.19, ал.2 от Правилника за организацията
и дейността на Общинския съвет - Варна, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация Общински съвет - Варна избира за председател на ПК
„Младежки дейности и спорт” Николай Купенов Пашов.
/за – 29, против – 0, въздържали се – 1/

2313-6. На основание чл. 54, ал. 2 от „Правилник за организацията и дейността на
Общинския съвет - Варна, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация”, Общинският съвет – Варна прекъсва работата на Двадесет и четвъртото
заседание на Общинския съвет и решава същото да продължи на 24 юни 2010 г. от 09.00 ч. в
Пленарна зала на Община Варна, с останалите точки от приетия дневен ред.
/за - 32, против - 0, въздържали се - 0/
по точка седма от дневния ред
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК „Собственост и стопанство”
относно:
- одобряване на пазарна оценка изготвена от оценител на имоти, с която е определена пазарна
стойност във връзка с реализиране на разпоредителна сделка на основание чл. 35, ал. 3 от
ЗОС, а именно: продажба на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ
35.50 м2 ид. части от ПИ № 10135.3512.11, идентичен с УПИ V –общ.обсл. целия с площ
1 118.00 м2, с административен гр. Варна, ж.к. „Младост” І м.р., кв. 2 на ЕТ „Лоренцо
Пламен Стефанов”;
- одобряване на пазарна оценка изготвена от оценител на имоти, с която е определена пазарна
стойност във връзка с реализиране на разпоредителна сделка на основание чл. 35, ал. 3 от
ЗОС, а именно: продажба на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ
75.00 м2 ид. части от ПИ № 10135.3512.11, идентичен с УПИ V –общ.обсл. целия с площ
1 118.00 м2, с административен гр. Варна, ж.к. „Младост” І м.р., кв. 2 на ЕТ „Лоренцо
Пламен Стефанов”;
- одобряване на пазарна оценка изготвена от оценител на имоти, с която е определена пазарна
стойност във връзка с реализиране на разпоредителна сделка на основание чл. 35, ал. 3 от
ЗОС, а именно: продажба на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ
35.50 м2 ид. части от ПИ № 10135.3512.11, идентичен с УПИ V –общ.обсл. целия с площ
1 118.00 м2, с административен гр. Варна, ж.к. „Младост” І м.р., кв. 2 на Валентин
Йорданов Йорданов;
- одобряване на пазарна оценка изготвена от оценител на имоти, с която е определена пазарна
стойност във връзка с реализиране на разпоредителна сделка на основание чл. 35, ал. 3 от
ЗОС, а именно: продажба на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ
45.00 м2 ид. части от ПИ № 10135.3512.11, идентичен с УПИ V –общ.обсл. целия с площ
1 118.00 м2, с административен гр. Варна, ж.к. „Младост” І м.р., кв. 2 на ЕТ „БАНЧЕВ –
СТЕФАН БАНЧЕВ”;
- одобряване на пазарна оценка изготвена от оценител на имоти, с която е определена пазарна
стойност във връзка с реализиране на разпоредителна сделка на основание чл. 35, ал. 3 от
ЗОС, а именно: продажба на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ
44.00 м2 ид. части от ПИ № 10135.3512.11, идентичен с УПИ V –общ.обсл. целия с площ
1 118.00 м2, с административен гр. Варна, ж.к. „Младост” І м.р., кв. 2 на ЕТ „САВАДАН –
ВАЛЕНТИН ЙОРДАНОВ”;
- одобряване на пазарна оценка изготвена от оценител на имоти, с която е определена пазарна
стойност във връзка с реализиране на разпоредителна сделка на основание чл. 35, ал. 3 от
ЗОС, а именно: продажба на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ
ПИ № 10135.3515.137 с площ 171 м2, с административен гр. Варна, ул. „Вярност” № 8
(осем) на Томислав Антонов Иванов (47.24 ид. части/171), Вяра Томиславова Антонова –
Кръстева (61.88 ид. части/171) и Георги Томиславов Антонов (61.88 ид. части/171);
- одобряване на пазарна оценка изготвена от оценител на имоти, с която е определена пазарна
стойност и във връзка с прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на Община

Варна, представляваща 494.00 м2 идеални части от УПИ ХХХІІІ-424 целия с площ 1174.00
м2, находящ се в гр. Варна, с.о „Пчелина”, кв. 18;
- приемане на годишния финансов отчет, баланс и отчет за приходи и разходи за 2008 и
2009 г., освобождаване от отговорност на управители, членове на съвети на директори и
контрольори и избиране на одитори за 2009 и 2010 г. на:
* Специализирана болница по очни болести за активно лечение – Варна”
ЕООД;
* “Амбулатория групова практика за специализирана медицинска помощ
център за психично здраве – Варна” ЕООД;
* “Диагностично-консултативен център ІV - Варна” ЕООД;
* “Диагностично консултативен център V Варна – “Света Екатерина” ЕООД;
* “Дезинфекционна станция - Варна” ЕАД;
- възлагане на Кмета на Община Варна изготвяне на правен, финансово-икономически и
социален анализ, програма за необходимостта от съществуването на всички здравни
търговски дружества собственост на Община Варна;
- приемане на годишния финансов отчет, баланс и отчет за приходи и разходи за 2009 г.,
освобождаване от отговорност на управители, членове на съвети на директори и
контрольори и избиране на одитори за 2010 г. на:
* “Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно лечение
“Проф. д-р Д. Стаматов” – Варна” ЕООД;
* “Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – “д-р
Марко Антонов Марков” – Варна” ЕООД;
* “Диагностично консултативен център І – “Света Клементина” – Варна”
ЕООД;
- проведена процедура за предоставяне на концесия за строителство – даване на разрешение
за изграждане и извършване на дейност за задоволяване на обществени потребности
посредством съответните форми на стопанска експлоатация в сграда представляваща
подземен паркинг-гараж в незастроен недвижим имот – публична общински собственост,
находящ се в град Варна, ул. “Братя Миладинови”, представляващ УПИ ІІ – за подземен
паркинг – гараж, подрайон: 1, кв. 440 с площ 3 650 м2, съгласно АОС № 4981/14.05.2008 г.;
- провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от имотипублична общинска собственост, представляващи зъболекарски кабинети за срок от 5 (пет)
години при стартови месечни наемни цени, определена съгласно чл. 3 от “Методика за
определяне на стартови базисни цени при обявяване на публичен търг или публично
оповестен конкурс за отдаване под наем на нежилищни имоти и вещи – общинска
собственост”;
- одобряване на пазарна оценка изготвена от оценител на имоти и продажба на имот-частна
общинска собственост, представляващ УПИ ХІІІ-633, целият с площ 440,00 кв.м., кв.30,
с.Тополи, Община Варна, ул.”Тракийска”№28;
- одобряване на пазарна оценка изготвена от оценител на имоти и провеждане на публичен
търг с явно наддаване за продажба на имот-частна общинска собственост, представляващ
УПИ VІ-общ., с площ 730,00 кв.м., кв.24, с.Звездица, Община Варна, при граници: улица по
регулация, УПИ V-206, УПИ VІІ-общ., улица по регулация;
- одобряване на пазарна оценка изготвена от оценител на имоти и провеждани на публичен
търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ

Урегулиран поземлен имот УПИ Х с площ 518.00 м2, находящ се в с. Тополи, ул. „Д-р
Липов”, кв. 19, при граници: УПИ ІХ-741, ул. „Д-р Липов”, УПИ ХІ, УПИ ХVІІІ и УПИ
ХІХ-725;
- одобряване на пазарна оценка изготвена от оценител на имоти и прекратяване на
съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна, 57.00 м2 идеални части от ПИ с
идентификатор № 10135.3513.381 целия с площ 129.00 м2, с административен адрес, гр.
Варна, ул. „Чинар” № 30;
- одобряване на пазарна оценка изготвена от оценител на имоти и прекратяване на
съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна, 58.00 м2 идеални части от ПИ
10135.2510.669 целия с площ 613.00 м2, с административен адрес гр. Варна, местност
„Добрева чешма”;
- одобряване на пазарна оценка изготвена от оценител на имоти и прекратяване на
съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна, 312.00 м2 идеални части от ПИ
10135.5403.120 целия с площ 1 312.00 м2, с административен адрес гр. Варна, кв. Галата,
местност „Боровец-юг”;
- одобряване на пазарна оценка изготвена от оценител на имоти и прекратяване на
съсобственост чрез продажба на частта на Община Варна, представляваща 277.00 м2 ид.
части от ПИ с идентификатор 10135.2515.24 целия с площ 3 327.00 м2, с административен
адрес гр. Варна, с.о „Ален мак”;
- изменение на “Наредба за реда, за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество”;
- бракуване на ДМА собственост на „Диагностично консултативен център V – Варна –
„Света Екатерина” ЕООД;
- учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно читалище “Явин” - гр. Варна
върху част от имот-частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Хъшове” № 2
ъгъла с ул. „Мануш войвода”, 12-ти, п.р. по плана на гр. Варна, кв. 189, за срок от 10 години;
- одобряване на пазарна оценка изготвена от оценител на имоти и провеждане на публичен
търг с явно наддаване за продажба на имот-частна общинска собственост, представляващ
УПИ ІV-общ., с площ 889,00 кв.м., кв.34, с.Каменар, Община Варна, при граници: улица,
улица, УПИ V-349, УПИ ІІІ-351;
- одобряване на пазарна оценка изготвена от оценител на имоти и продажба на имот-частна
общинска собственост, представляващ 32,08 кв.м. ид.ч. от ПИ №10135.5502.46, целият с
площ 394,00 кв.м., гр.Варна, ул.”Белгород”№7;
- приемане на годишния финансов отчет, баланс и отчет за приходи и разходи за 2009 г.,
освобождаване от отговорност на управители, членове на съвети на директори и контрольори
и избиране на одитори за 2010 г. на:
* “Диагностично консултативен център ІІІ – Варна” ЕООД
- приемане на годишния финансов отчет, баланс и отчет за приходи и разходи за 2009 г.,
освобождаване от отговорност на управители, членове на съвети на директори и контрольори
и избиране на одитори за 2010 г. на:
* “Пазари” ЕАД – Варна;
*“Диагностично консултативен център “Свети Иван Рилски” – Аспарухово - Варна”
ЕООД;
* “Общинска охранителна фирма” ЕАД;
- приемане на годишния >финансов отчет, баланс и отчет за приходи и разходи за 2009 г.,

освобождаване от отговорност на управители, членове на съвети на директори и контрольори
и избиране на одитори за 2010 г. на:
* “Дворец на културата и спорта” ЕАД за 2009 г.
* “Дентален център І Варна” ЕООД за 2009 г.
* “Диагностично консултативен център “Чайка” ЕООД за 2009 г.
* “Медицински център за рехабилитация и спортна медицина І – Варна” ЕООД за 2009
г.
* “Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар”
ЕООД за 2009 г.;
- приемане на годишния финансов отчет, баланс и отчет за приходи и разходи за 2009 г.,
освобождаване от отговорност на управители, членове на съвети на директори и контрольори
и избиране на одитори за 2010 г. на:
* “Обреди” ЕООД;
* “Жилфонд” ЕООД – Варна;
* “Стопанска и спомагателна дейност” ЕАД;
* “Ученическо и столово хранене” ЕАД;
* “Дезинфекционна станция - Варна” ЕАД;
* “Паркинги и гаражи – Варна” ЕАД;
* “Градски транспорт” ЕАД.
- одобряване на пазарна оценка изготвена от оценител на имоти и продажба на имот-частна
общинска собственост, представляващ 72,17кв.м. ид.ч. от ПИ №10135.5505.364, целият с
площ 381,00кв.м., кв.Аспарухово, гр.Варна, ул.”Мара Гидик” № 63;
- одобряване на пазарна оценка изготвена от оценител на имоти и продажба на 625,00 кв.м.
ид.ч. от имот-частна общинска собственост, представляващ УПИ ХІ-общ., целият с площ 1
310,00 кв.м., кв.6а, с.Звездица, Община Варна, ул.”Еридан”№21;
- увеличаване и одобряване на пазарна оценка изготвена от оценител на имоти и продажба на
частта на Община Варна, 50.00 м2 идеални части от ПИ 10135.2510.486 целия с площ
559.00 м2, с административен адрес гр. Варна, с.о „Добрева чешма”;
- одобряване на пазарната оценка изготвена от оценител на имоти и прекратяване на
съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна, представляваща 223,00кв.м. ид.ч.
от ПИ №10135.5549.1416, с площ 2 226,00 кв.м., с.о.”Прибой”, гр.Варна, при граници: ПИ
№5012.46, ПИ №5549.1417, ПИ №5549.2286, ПИ №5549.9547, ПИ №5549.1415;
- отмяна на Решения на Общински съвет - Варна №№ 1616-5 и 1617-5 по Протокол
№17/13,14.10.09 г., одобряване на пазарна оценка изготвена от оценител на имоти и
прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна, представляваща
125,00 кв.м. ид.ч. от ПИ №10135.3515.1769, целият с площ 265,00 кв.м., ул.”Фантазия”40,
м/у бл.77 и бл.78, ж.к.”Трошево”, гр.Варна, при граници:ПИ №3515.392, ПИ №3515.594;
- увеличаване и одобряване на пазарна оценка изготвена от оценител на имоти и
прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна, представляваща
95,00 кв.м. ид.ч. от ПИ №10135.2623.4208, с площ 773,00 кв.м., с.о. “Горна Трака”,
гр.Варна, при граници: ПИ №2623.770, ПИ № 2623.4150, ПИ №2623.4152, ПИ №2623.9522,
ПИ №2623.8862;
- увеличаване и одобряване на пазарна оценка изготвена от оценител на имоти и
прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна, представляваща

90,00кв.м. ид.ч. от ПИ №10135.2515.3344, с площ 630,00кв.м., м-ст”Ален мак”, гр.Варна,
при граници: ПИ №2515.728, ПИ №2515.9553, ПИ №2515.727, ПИ №2515.9672, ПИ
№2515.9536;
- учредяване на безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Искра”-гр.Варна
върху имот-частна общинска собственост, самостоятелен обект – Народно читалище „Искра”
с идентификатор № 10135.3517.446.1.1 със застроена площ 202,60 кв.м., находящ се на І-ви
етаж от жилищна сграда, изградена в имот с идентификатор № 10135.3517.446 (стар парцел
ІV), ул. „Капитан Райчо” № 103, по плана на 15-ти п.р. на гр. Варна. Безвъзмездното право на
ползване се учредява на Народно читалище „Искра”-гр. Варна за срок от 10 (десет) години.
- възлагане на Кмета на Община Варна извършване на анализ и преценка от бъдеща
възможност за преобразуване на “Жилфонд” ЕООД – Варна от Търговско дружество в
Общинско предприятие, както и определяне обема и предмета на дейност на предприятието.
- възлагане на Кмета на Община Варна извършване на анализ и преценка от бъдеща
възможност за преобразуване на “Дезинфекционна станция” ЕАД от Търговско дружество
в Общинско предприятие, както и определяне обема и предмета на дейност на
предприятието.
Докл.: В. АНГЕЛОВА – Председател ПК
Общ брой присъстващи общински съветници – 36 /23 и 24.06.2010 г/.
Общински съвет – Варна прие следните
РЕШЕНИЯ:
2315-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, пред. 2 във връзка с чл. 22,
ал. 3 от ЗОС и във връзка с реализиране на разпоредителна сделка на основание чл. 35, ал. 3
от ЗОС, а именно: продажба на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ
35.50 (тридесет и пет цяло и петдесет стотни) м2 ид. части от Поземлен имот с
идентификатор № 10135.3512.11(десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и
дванадесет.единадесет), идентичен с УПИ V –общ.обсл. целия с площ 1 118.00 (хиляда сто и
осемнадесет) м2, с административен гр. Варна, ж.к. „Младост” І м.р., кв. 2 на ЕТ
„Лоренцо Пламен Стефанов”, представлявано и управлявано от Пламен Йорданов Стефанов,
ЕГН ........... и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО 39785/23.02.2010 г.,
Общински съвет – Варна одобрява пазарна оценка изготвена от оценител на имоти, с която е
определена пазарна стойност на гореописания имот в размер на 12 250.00 (дванадесет хиляди
двеста и петдесет) лева, без ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) м2 345.07 (триста
четиридесет и четири лева и седемдесет и девет стотинки) лева.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 31, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 20/
2316-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, пред. 2 във връзка с чл. 22,
ал. 3 от ЗОС и във връзка с реализиране на разпоредителна сделка на основание чл. 35, ал. 3
от ЗОС, а именно: продажба на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ
75.00 (седемдесет и пет) м2 ид. части от Поземлен имот с идентификатор №
10135.3512.11(десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и
дванадесет.единадесет), идентичен с УПИ V –общ.обсл. целия с площ 1 118.00 (хиляда сто и
осемнадесет) м2, с административен гр. Варна, ж.к. „Младост” І м.р., кв. 2 на ЕТ
„Лоренцо Пламен Стефанов”, представлявано и управлявано от Пламен Йорданов Стефанов,
ЕГН ....................и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО 39782/23.02.2010
г., Общински съвет – Варна одобрява пазарна оценка изготвена от оценител на имоти, с която
е определена пазарна стойност на гореописания имот в размер на 25 875.00 (двадесет и пет
хиляди осемстотин седемдесет и пет) лева, без ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) м2
345.00(триста четиридесет и пет) лева.

/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 32, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 19/
2317-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, пред. 2 във връзка с чл. 22,
ал. 3 от ЗОС и във връзка с реализиране на разпоредителна сделка на основание чл. 35, ал. 3
от ЗОС, а именно: продажба на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ
35.50 (тридесет и пет цяло и петдесет стотни) м2 ид. части от Поземлен имот с
идентификатор № 10135.3512.11(десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и
дванадесет.единадесет), идентичен с УПИ V –общ.обсл. целия с площ 1 118.00 (хиляда сто и
осемнадесет) м2, с административен гр. Варна, ж.к. „Младост” І м.р., кв. 2 на Валентин
Йорданов Йорданов и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО
39610/23.02.2010 г., Общински съвет – Варна одобрява пазарна оценка изготвена от оценител
на имоти, с която е определена пазарна стойност на гореописания имот в размер на 12 240.00
(дванадесет хиляди двеста и четиридесет) лева, без ДДС, при пазарна стойност на 1 (един)
м2 344.79 (триста четиридесет и четири лева и седемдесет и девет стотинки) лева.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 32, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 19/
2318-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, пред. 2 във връзка с чл. 22,
ал. 3 от ЗОС и във връзка с реализиране на разпоредителна сделка на основание чл. 35, ал. 3
от ЗОС, а именно: продажба на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ
45.00 (четиридесет и пет) м2 ид. части от Поземлен имот с идентификатор №
10135.3512.11(десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и
дванадесет.единадесет), идентичен с УПИ V –общ.обсл. целия с площ 1 118.00 (хиляда сто и
осемнадесет) м2, с административен гр. Варна, ж.к. „Младост” І м.р., кв. 2 на ЕТ
„БАНЧЕВ – СТЕФАН БАНЧЕВ”, представлявано и управлявано от Стефан Йосифов
Банчев, ЕГН ................. и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО
39889/07.10.09 г., Общински съвет – Варна одобрява пазарна оценка изготвена от оценител на
имоти, с която е определена пазарна стойност на гореописания имот в размер на 15 530.00
(петнадесет хиляди петстотин и тридесет) лева, без ДДС, при пазарна стойност на 1 (един)
м2 345.11 (триста четиридесет и пет лева и единадесет стотинки) лева.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 31, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 20/
2319-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, пред. 2 във връзка с чл. 22,
ал. 3 от ЗОС и във връзка с реализиране на разпоредителна сделка на основание чл. 35, ал. 3
от ЗОС, а именно: продажба на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ
44.00 (четиридесет и четири) м2 ид. части от Поземлен имот с идентификатор №
10135.3512.11(десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и
дванадесет.единадесет), идентичен с УПИ V –общ.обсл. целия с площ 1 118.00 (хиляда сто
и осемнадесет) м2, с административен гр. Варна, ж.к. „Младост” І м.р., кв. 2 на ЕТ
„САВАДАН – ВАЛЕНТИН ЙОРДАНОВ”, представлявана от Валентин Йорданов
Йорданов, ЕГН ...................и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. №
39603/23.02.2010 г., Общински съвет – Варна одобрява пазарна оценка изготвена от оценител
на имоти, с която е определена пазарна стойност на гореописания имот в размер на 15 180.00
(петнадесет хиляди сто и осемдесет) лева, без ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) м2
345.00 (триста четиридесет и пет) лева.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 31, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 20/
2320-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, пред. 2 във връзка с чл. 22,
ал. 3 от ЗОС и във връзка с реализиране на разпоредителна сделка на основание чл. 35, ал. 3

от ЗОС, а именно: продажба на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ
Поземлен имот с идентификатор № 10135.3515.137(десет хиляди сто тридесет и пет.три
хиляди петстотин и петнадесет.сто тридесет и седем) с площ 171 (сто седемдесет и едно) м2,
с административен гр. Варна, ул. „Вярност” № 8 (осем) на Томислав Антонов Иванов
(47.24 ид. части/171), Вяра Томиславова Антонова – Кръстева (61.88 ид. части/171) и Георги
Томиславов Антонов (61.88 ид. части/171) и по предложение на Кмета на Община Варна с
вх. № ЗАО49263/23.02.2010 г. Общински съвет – Варна одобрява пазарна оценка изготвена
от оценител на имоти, с която е определена пазарна стойност на гореописания имот в размер
на 84 759.00 (осемдесет и четири хиляди седемстотин петдесет и девет) лева, без ДДС, при
пазарна стойност на 1 (един) м2 495.67 (четиристотин деветдесет и пет лева и шестдесет и
седем стотинки) лева.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 31, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 20/
2321-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 22, ал. 3 от
ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО 13577/23.02.2010 г.,
Общински съвет – Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим експерт
оценител, във връзка с прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на Община
Варна, 494.00 (четиристотин деветдесет и четири) м2 идеални части от УПИ ХХХІІІ-424
(тридесет и три-четиристотин двадесет и четири) целия с площ 1174.00 (хиляда сто
седемдесет и четири) м2, с административен адрес, гр. Варна, с.о „Пчелина”, кв. 18, в
размер на 27 080.00 (двадесет и седем хиляди и седемдесет) лева, без включено ДДС.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 27, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 24/
2322-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл. 33, предл. 2 и
по реда на чл. 34 от НРПУРОИ на Община Варна и по предложение на Кмета на Община
Варна с вх. № ЗАО 13577/23.02.2010 г., Общински съвет – Варна реши да прекрати
съсобствеността между Община Варна, от една страна, и от друга страна Стефан Илиев
Панайотов, ЕГН.............., л.к. № 111793980 издадена на 16.01.2002 г. от МВР Варна, чрез
продажба на имот-частна общинска собственост, с административен адрес гр. Варна, гр.
Варна, с.о „Пчелина”, кв. 18 представляващ 494.00 (четиристотин деветдесет и четири) м2
идеални части от УПИ ХХХІІІ-424 (тридесет и три-четиристотин двадесет и четири) целия с
площ 1174.00 (хиляда сто седемдесет и четири) м2, при граници на имота:УПИ ХХХV- „за
общ. обслужващи и социални дейности”, (тридесет и пет за общ. обслужващи и социални
дейности”), УПИ ХХХІV (тридесет и четири) – „тр.т”, улица по регулация, УПИ ХХХІІ
(тридесет и две) – „за озеленяване”, улица по регулация на съсобственика Стефан Илиев
Панайотов, ЕГН ...............
За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска собственост № 4733/30.10.2007
г.
Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, за сумата от 27 080.00
(двадесет и седем хиляди и седемдесет) лева, без включено ДДС.
Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на всички
дейности, необходими за правилното и законосъобразно извършване на разпоредителната
сделка.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 26, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 25/
2323-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 147,
ал. 2 от ТЗ, Общински съвет - Варна приема годишния финансов отчет, заверен от

регистриран одитор, и годишен доклад за дейността на “Специализирана болница по очни
болести за активно лечение – Варна” ЕООД, ЕИК 000091879, за 2009 г.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 29, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 23/
2323-7-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 147,
ал. 2 от ТЗ, Общински съвет - Варна освобождава от отговорност д-р Руслан Тошев –
управител на “Специализирана болница по очни болести за активно лечение – Варна”
ЕООД за 2009 г.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 29, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 23/
2323-7-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 144, ал. 1 и чл. 145 от ТЗ,
Общински съвет - Варна освобождава от отговорност контрольора на “Специализирана
болница по очни болести за активно лечение – Варна” ЕООД д-р Красимир Костадинов
за периода 01.01.09 г. до 31.12.09 г.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 29, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 23/
2323-7-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 от ТЗ, Общински
съвет - Варна избира “ТУРЕКСПЕРТ” ООД – ВАРНА за извършване на одиторски контрол на
“Специализирана болница по очни болести за активно лечение – Варна” ЕООД за 2010
г.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 29, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 23/
2324-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 36 от „Правилник за
организацията и дейността на Общинския съвет - Варна, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация”, Общински съвет – Варна решава
проекта за решение от ПК „Собственост и стопанство” относно възлагане на Кмета на
Община Варна изготвяне на правен, финансово-икономически и социален анализ, програма
за необходимостта от съществуването на всички здравни търговски дружества собственост на
Община Варна, да отпадне от разглеждане от дневния ред.
/за – 14, против - 1, въздържали се – 11/
2325-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 147,
ал. 2 от ТЗ и чл. 40 от Закона за счетоводството, Общински съвет - Варна приема годишния
финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен доклад за дейността на
“Амбулатория групова практика за специализирана медицинска помощ център за
психично здраве – Варна” ЕООД, ЕИК 813154839, за 2009 г.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 29, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 23/
>2325-7-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 147,
ал. 2 от ТЗ, Общински съвет - Варна освобождава от отговорност д-р Цветелина Търпоманова
– управител на “Амбулатория групова практика за специализирана медицинска помощ
център за психично здраве – Варна” ЕООД за 2009 г.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 29, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 23/
2325-7-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 144, ал. 1 и чл. 145 от ТЗ,

Общински съвет - Варна освобождава от отговорност контрольора на “Амбулатория
групова практика за специализирана медицинска помощ център за психично здраве –
Варна” ЕООД Румяна Вълчева за периода 01.01.09 г. до 31.12.09 г.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 29, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 23/
2325-7-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 от ТЗ, Общински
съвет - Варна избира “Ай Си Ар” ЕООД, представлявано от д.е.с Светослав Петров
Станиславов за извършване на одиторски контрол на “Амбулатория групова практика за
специализирана медицинска помощ център за психично здраве – Варна” ЕООД за 2010
г.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 29, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 23/
2326-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 147,
ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна одобрява годишния финансов отчет, заверен от
регистриран одитор, и годишен доклад за дейността на “Диагностично-консултативен
център ІV - Варна” ЕООД, ЕИК 813116984, за 2009 г.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 29, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 22/
2326-7-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 147,
ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност д-р Соня Цекова управител на “Диагностично-консултативен център ІV - Варна” ЕООД, за 2009 г.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 29, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 22/
2326-7-3. На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 144, ал. 1 и чл. 145 от ТЗ, Общински
съвет – Варна освобождава от отговорност контрольора на “Диагностично-консултативен
център ІV - Варна” ЕООД д-р Светослав Калчев Калевски за периода 01.01.09 г. до 31.12.09
г.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 29, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 22/
2326-7-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 от ТЗ, Общински
съвет - Варна избира “АКТИВ” ООД, представлявано от Надя Енчева Костова – управител, за
извършване на одиторски контрол на “Диагностично-консултативен център ІV - Варна”
ЕООД за 2010 г.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 29, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 22/
2327-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 147,
ал. 2 от ТЗ, Общински съвет - Варна приема годишния финансов отчет, заверен от
регистриран одитор, и годишен доклад за дейността на “Диагностично консултативен
център V Варна – “Света Екатерина” ЕООД, ЕИК 813152934, за 2009 г.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 27, против - 0, въздържали се – 2, отсъстват – 22/
2327-7-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 147,
ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност д-р Галинка Павлова -

управител на “Диагностично консултативен център V Варна – „Света Екатерина” ЕООД
за 2009 г.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 27, против - 0, въздържали се – 2, отсъстват – 22/
2327-7-3. На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 144, ал. 1 и чл. 145 от ТЗ, Общински
съвет – Варна освобождава от отговорност контрольора на “Диагностично консултативен
център V Варна – „Света Екатерина” ЕООД Ивелина Стоянова за периода 01.01.09 г. до
31.12.09 г.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 27, против - 0, въздържали се – 2, отсъстват – 22/
2327-7-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 от ТЗ, Общински
съвет - Варна избира “Ай Си Ар” ЕООД, представлявано от д.е.с Светослав Петров
Станиславов – управител, за извършване на одиторски контрол на “Диагностично
консултативен център V Варна – „Света Екатерина” ЕООД за 2010 г.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 27, против - 0, въздържали се – 2, отсъстват – 22/
2328-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 7 от ТЗ, Общински съвет –
Варна одобрява годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор, и годишен доклад
за дейността на “Дезинфекционна станция - Варна” ЕАД, ЕИК 200830126, /заличен
търговец/, за 2008 г.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 30, против - 0, въздържали се – 1, отсъстват – 20/
2328-7-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 10 от ТЗ, Общински съвет –
Варна освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на
“Дезинфекционна станция - Варна” ЕАД в състав: Виржиния Николова Живкова, Димитър
Светлинов Стоянов, Максим Николов Иванов, за периода от 01.01.2008 г. до 31.12.2008 г.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 30, против - 0, въздържали се – 1, отсъстват – 20/
2328-7-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 221, т. 6 от ТЗ, Общински
съвет – Варна избира доц. Никола Бакалов за извършване на одиторски контрол на
“Дезинфекционна станция - Варна” ЕАД за 2009 г.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 30, против - 0, въздържали се – 1, отсъстват – 20/
2329-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 147,
ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна одобрява годишния финансов отчет, заверен от
регистриран одитор, и годишен доклад за дейността на “Специализирана болница по
акушерство и гинекология за активно лечение “проф. д-р Д. Стаматов” – Варна” ЕООД,
ЕИК 000090065, за 2009 г.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 30, против - 1, въздържали се – 0, отсъстват – 20/
2329-7-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 147,
ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност д-р Петър Атанасов –
управител на “Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно

лечение “проф. д-р Д. Стаматов” – Варна” ЕООД за 2009 г.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 32, против - 1, въздържали се – 0, отсъстват – 18/
2329-7-3. На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 144, ал. 1 и чл. 145 от ТЗ, Общински
съвет – Варна освобождава от отговорност контрольора на “Специализирана болница по
акушерство и гинекология за активно лечение “проф. д-р Д. Стаматов” – Варна” ЕООД
д-р Цветанка Асенова Негрева - Коцева за периода 01.01.09 г. до 31.12.09 г.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 32, против - 1, въздържали се – 0, отсъстват – 18/
2329-7-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 от ТЗ, Общински
съвет - Варна избира “Турексперт” ООД, представлявано от Пенка Кирилова Жекова –
управител, за извършване на одиторски контрол на “Специализирана болница по
акушерство и гинекология за активно лечение “проф. д-р Д. Стаматов” – Варна” ЕООД
за 2010 г.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 32, против - 1, въздържали се – 0, отсъстват – 18/
2330-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 147,
ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна одобрява годишния финансов отчет, заверен от
регистриран одитор, и годишен доклад за дейността на “Междуобластен диспансер за
онкологични заболявания със стационар – “д-р Марко Антонов Марков” – Варна”
ЕООД, ЕИК 000090154, за 2009 г.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 27, против - 1, въздържали се – 3, отсъстват – 20/
2330-7-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 147,
ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност д-р Господин Радков
Игнатов – управител на “Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със
стационар – “д-р Марко Антонов Марков” – Варна” ЕООД за 2009 г.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 27, против - 1, въздържали се – 3, отсъстват – 20/
2330-7-3. На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 144, ал. 1 и чл. 145 от ТЗ,
Общински съвет – Варна освобождава от отговорност контрольора на “Междуобластен
диспансер за онкологични заболявания със стационар – “д-р Марко Антонов Марков” –
Варна” ЕООД Христо Бойчев Боев за периода 01.01.09 г. до 31.12.09 г.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 27, против - 1, въздържали се – 3, отсъстват – 20/
2330-7-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 от ТЗ, Общински
съвет - Варна избира доц. Никола Милев Бакалов за извършване на одиторски контрол на
“Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – “д-р Марко
Антонов Марков” – Варна” ЕООД за 2010 г.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 27, против - 1, въздържали се – 3, отсъстват – 20/
2331-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 147,
ал. 2 от ТЗ, Общински съвет - Варна приема годишния финансов отчет, заверен от

регистриран одитор и годишен доклад за дейността на “Диагностично консултативен
център І – “Света Клементина” – Варна” ЕООД, ЕИК 000090026, за 2009 г.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 29, против - 0, въздържали се – 3, отсъстват – 19/
2331-7-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 147,
ал. 2 от ТЗ, Общински съвет - Варна освобождава от отговорност д-р Иван Иванов Иванов управител на “Диагностично консултативен център І – “Света Клементина” – Варна”
ЕООД за 2009 г.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 29, против - 0, въздържали се – 3, отсъстват – 19/
2331-7-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 144, ал. 1 и чл. 145 от ТЗ,
Общински съвет - Варна освобождава от отговорност контрольора на “Диагностично
консултативен център І – “Света Клементина” – Варна” ЕООД Красен Колев Матев за
периода 01.01.09 г. до 31.12.09 г.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 29, против - 0, въздържали се – 3, отсъстват – 19/
2331-7-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 от ТЗ, Общински
съвет - Варна избира д-р Надя Енчева Костова – управител на “АКТИВ” ООД, за извършване
на одиторски контрол на “Диагностично консултативен център І – “Света Клементина” –
Варна” ЕООД за 2010 г.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 29, против - 0, въздържали се – 3, отсъстват – 19/
ПРОЕКТ

ЗА

РЕШЕНИЕ:

2332-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 58, ал.1 и ал.2, т.1 и чл. 59, ал.1, т.2
от Закона за концесиите, чл.87 от Правилника за прилагане на закона за концесиите,
проведена процедура на 07.04.2010г. от комисия назначена със заповед №0388/23.02.2010г. на
Кмета на Община Варна, изготвен протокол и мотивиран доклад, Общинският съвет – гр.
Варна решава:
1. Определя за концесионер на общинска концесия за строителство – даване на разрешение за
изграждане и извършване на дейност за задоволяване на обществени потребности
посредством съответни форми на стопанска експлоатация в сграда, представляваща подземен
паркинг – гараж в незастроен недвижим имот – публична общинска собственост находящ се
в гр. Варна, ул. „Братя Миладинови”, представляващ УПИ ІІ – „за подземен паркинг –
гараж”, подрайон: 1, кв. 440 с площ 3 650 м2, съгласно АОС№ 4981/14.05.2008 год.,
спечелилият процедурата кандидат „Реалис Кънстракшън” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, бул. „Джеймс Баучер” №76А, ет.8, ЕИК 175049756, управлявано и
представлявано от Асен Благоев Ангелов и Ваня Йорданова Атанасова, заедно и поотделно,
при следните условия:
І. Описание на сградата
Обектът представлява подземен етажен паркинг на 4 нива - 3 подземни и едно на терен.
На ниво терен се осигуряват 92 паркоместа, като 4 от тях са за хора с увреждания. Ще има
входна и изходна секция с двупосочен режим на ползване, осигуряващи пропусквателен
режим за моторно-превозни средства /МПС/, съгласно изискванията. Предвижда се контрол
на достъп чрез автоматични бариери, чип-карти, билети и стикери. На входа се планира
регистарционно устройство за МПС както и касов пост.

На подземните нива се разполагат общо 309 паркоместа, 16 от които за хора с увреждания,
така че за целия етажен паркинг са общо 401 паркоместа.Вертикалното обслужване на
паркинга се осъществява посредством спираловидни рампи, разположени една под друга,
които ще се проектират и изградят в съответсвие с нормативите за безконфликтно движение
и паркиране на автомобили и МПС с повишена проходимост. Вертикалните комуникации за
пешеходци са осигурени от 2 стълбищни клетки с 2 асансьора за по 13 души (1 тон) с 4
спирки, общодостъпни за хора с увреждания. Предвиждат се битови помещения за персонал
и технически помещения по нива.
1. Архитектурно-конструктивни решения
Фундирането ще бъде изпълнено на обща фундаментна плоча, като изкопните работи ще се
изпълняват в съответствие с разработения проект, като стриктно ще се спазват нормите за
безопасност. Предвижда се изпълнение на хидроизолационна вана, обхващаща основите и
стените на сградата до кота терен, като ще се използват най-съвремените материали и
технически решения, прилагани в големи инфраструктурни проекти,/ тунели, метростанции,
летища/, които имат в пъти по-дълъг живот от масово използваните, което от своя страна ще
доведе до по- ниски експлоатационни разходи през годините. Подпочвените води ще се
отведат чрез дренажна водопонижаваща система и ще се изполват за поливане на зелените
площи.
Конструкцията на сградата се предвижда да е монолитна стоманобетонова. Етажните плочи
са безгредови и наклонени с цел отводняване. При разработването на конструктивните и
архитектурени проекти ще се спази изискването за 2.30 метра светла височина от кота готов
под до най- ниската точка на тавана. Покривната плоча на ниво терен е с по-голям наклон от
етажните с цел по-добро отвеждане на дъждовни води. Предвижда се топлоизолационен слой
върху покривната плоча с цел избягване на температурни деформации, както и да изпълнява
ролята на термомост. Топлоизолационният слой ще бъде покрит съответно с армирана
замазка, хидроизолационна мембрана, като на местата определини за тревни площи ще бъде
подсилена и с пласт противокоренчова хидроизолация. За финишно покритие на открития
паркинг предвиждаме изпълнение на настилка от бетонови блокчета, тип „Бехатон" на
пясъчна възглавница, тъй като този тип настилка позволява бърз и лесен достъп за ревизия
под нея и не се нарушава естетичния й вид- при ремонтни работи възстановяването е пълно,
без да има снадки.
Всички хоризонтални бетонови повърхности ще се вибрират и полират. Финишното
покритие се предвижда да бъде хидроизолиращо, износоустойчиво и противоплъзгащо, с
висока абразивна и химическа устойчивост. Технологията на полагане е такава, че отсъстват
шевове и снадки, което от своя страна позволява по-добро почистване на биологични, солни
и други замърсявания. Предвижда се полагане на вертикална и хоризонтална пътна
маркировка. Стените и колоните ще се шпакловат и боядисат. Вътрешните стени на
стълбищните клетки също ще са шпакловани и боядисани с латекс, а стъпалата и площадките
ще се оформят с гранитогрес. Към стълбищната клетка се образуват пожарозащитни
преддверия с две последователни димоуплътнени пожароустойчиви врати.
2. Инсталации
На всички подземни нива ще се изпълни автоматична пожарогасителна инсталация със
съответните технически помещения към нея, а на кота терен се предвижда изграждането на
пожарни хидранти, чиито брой и местоположение ще е съгласно нормите.
Предвижда се смукателна и нагнетателна вентилационни системи с датчици за контрол на
нивото на вредните газове. При разработването й ще бъде следван принципа за използване на
съвременни енергоспестяващи системи и съоръжения.
Отводняването на подземните нива ще се изпълни с припомпване, ще се осигури кало-масло
уловител.

Електрическата инсталация ще бъде проектирана и изпълнена в съответствие с изискванията
на наредбите за проектиране. Осветлението на подземните етажи ще бъде изпълнено с
енергоспестяващи, влагозащитени тела, като се предвижда възможност да се включват
посредством сензори за движение с опресняване с цел икономия на електрическа енергия. За
обезпечаване евакуирането при отпадане на ел. захранването на определени места/ съгласно
изискванията/ ще се предвидят автономни самозареждащи се осветителни тела с вградени в
тях батерии.
Материалите, които ще се използват при строителството и интериорните решения са
негорими или трудно горими, съобразени с допустимата степен на пожароустойчивост.
Почистването им е лесно с подходящи машини или на ръка с вода и препарати.
Предвижда се денонощна охрана от по 5 /пет/ човека, по един на всяко ниво и един на
касовия пункт.
3. Вертикална планировка
Настилката на кота терен се предвижда да бъде от бетонови блокчета тип „Бехатон" на
пясъчна възглавница, както и нужната маркировка. Пешеходните зони ще бъдат решени в
различен цвят от зоната за паркиране.
Зелените площи ще бъдат оформени с градински бордюри, като се предвижда и поливна
система, снабдена с датчици за отчитане на влажността. Озеленяването ще бъде изпълнено в
унисон със заобикалящата среда като се предвижват местни растителни видове, устойчиви на
климатичните условия. Предвижда се и алейно осветление, пейки, информационни табели,
съдове за смет и т.н.. Присъединяването към външната инженерна инфраструктура ще се
изпълнява в съответствие с проектната документация, изискванията на експлоатационните
дружества и нормативната уредба.
4. Технически показатели на сградата
НИВО:
1.
2.
3.
4.

ПЛОЩ (м2):

Сутерен 3Сутерен 2Сутерен 1 Терен-

ОБЩО:

БРОЙ КОЛИ:

3050 м23050 м23050 м22644 м211 794 м2

103
103
103
92
401

ІІ. Размер на инвестицията
На база архитектурните, конструктивните и инсталационните решения, които се предлагат
размера на инвестицията е:
1. Проектиране, разрешение за строеж,

270 000 лв.

разрешение за ползване
2. Изместване на подземни комуникации,

235 000 лв.

временно строителство
3. Груб строеж, включително, изолации
3 077 000 лв.
4. Довършителни работи, вкл. маркировки
5. Инсталации - сградни и външни

814 000 лв.
1 580 000 лв.

6. Паркинг система

260 000 лв.

7. Асансьорни уредби

202 000 лв.

8.Открит паркинг – настилки, алейно осветление, алеи
озеленяване, поливна система

276 000 лв.

9. Административни разходи

900 000 лв.

10. Непредвидени разходи 5%/пет процента/

380 700 лв.

Обща стойност: 7 994 700 лева /седем милиона деветстотин деветдесет и четири хиляди
и седемстотин лева/ без включен Данък добавена стойност.
Стойността на инвестицията е определена на база средни пазарни цени и фирмен опит от
изпълнени обекти със сходно предназначение.
Предвид високите технологии, които се залагат в изграждането на проекта и тясната
специализация на персонала, която се изисква за изпълнение на част от строителномонтажните работи се планира, част от работите по изграждането на сградата да бъдат
възложени на подизпълнители. Предвиденият размер на строително-монтажните работи,
които ще се възложат на подизпълнители възлиза ориентировъчно на 30% /тридесет/
процента, като дружествата подизпълнители ще се избират по реда на чл.53 ал.2 от Закона за
Концесиите.
Срокът на изпълнение на проекта е 30/ тридесет/ месеца – съгласно приложения график.
ІІІ. Разходи за управление, поддръжка и експлоатация за целия период на концесията
Високотехнологичното решение при изграждането на паркинга, което е залегнало в
концепцията, европейското качество на услугата, която ще предоставя съоръжението и не на
последно место безопасността на ползвателите са и основните показатели, които оказват своя
ефект и върху годишните разходи за управление, поддръжка и експлоатация на паркинггаража. Те имат следната структура и размер на годишна база:
1. Административни, включващи разходи за наетия персонал, офис консумативи, поддръжка
на битови и санитарно-хигиенни помещения и други – 79 400 лв.
2. Отчисления към държавния бюджет, включващи осигуровки, здравни вноски, данъци на
персонала и други бюджетни плащания – 35 400 лв.
3. Експлоатационни разходи, включващи разходи за ел. енергия, разходи за вода, горивносмазочни материали, почистващи препарати и консумативи – 66 600 лв.
4. Външни услуги, включващи охрана, трудова медицина, поддръжка асансьори, поддръжка
озеленяване, сметоизвозване, снегопочистване, дератизация, дезинсекция, дезакаризация и
други – 257 600 лв.
5. Разходи за ремонти /планирани и аварийни/ - 101 000 лв.
6. Застраховки – 5 000 лв.
Общият размер на разходите възлиза приблизително на: 544 700 /петстотин четиридесет
и четири хиляди и седемстотин/ лева годишно.
ІV. Приходи от експлоатация на паркинга
Управлението на паркинг се свързва с различни програми и мерки, които да допринасят за
по-ефективното използване на ресурсите на паркинга. Целта е да се проведе политика за
максимално използване на капацитета на паркинга през цялото време. Паркингът ще работи
на денонощен режим, като освен почасово паркиране на автомобили ще се предлагат
фирмени абонаменти за служители и клиенти на компании с офиси в централната градска
част, месечен абонамент за престой от 19.00 до 07.00 на автомобили.
Предвид водещият ни мотив за максимално усвояване капацитета на съоръжението и
разработените сценарии за брутни годишни приходи, които възлизат на 2 766 240.00 /два

милиона седемстотин шестдесет и шест хиляди и двеста и четиридесет/ лева., т.е. размера на
концесионното плащане възлиза на 55 325 /петдесет и пет хиляди триста двадесет и пет /
лева.
V. Концесионно плащане
Основавайки се на детайлното изложение и обосновка на проекта предложението е следното:
Размер на годишното концесионно плащане 2,00 % /два процента/ от брутните приходи, но не
по-малко от 55 325 /петдесет и пет хиляди триста двадесет и пет / лева годишно.
На база обвързващото предложение на участника в процедурата, критериите за оценка и
относителната им тежест са както следва:
К1-„размер на инвестициите” – 7 994 700 лева /седем милиона деветстотин деветдесет и
четири хиляди и седемстотин лева/ без включен Данък добавена стойност – 35 точки
К2-„размер на концесионното плащане” – годишното концесионно плащане 2,00 % /два
процента/ от брутните приходи, но не по-малко от 55 325 /петдесет и пет хиляди триста
двадесет и пет / лева годишно – 40 точки
К3-„Комплексен план за развитие и експлоатация на концесионния обект, включващ и
поддръжка на озеленената част от обекта, както и рехабилитация на подходите към паркинга,
за концесионния срок - 10 точки
К= 35+40+10 = 85 точки.
2. Възлага на Кмета на Община Варна, след изтичане на срока за обжалване по чл.58, ал.3, да
сключи договор за концесия с определения за спечелил проведената процедура за
предоставяне на общинска концесия за строителство – даване на разрешение за изграждане и
извършване на дейност за задоволяване на обществени потребности посредством съответни
форми на стопанска експлоатация в сграда, представляваща подземен паркинг – гараж в
незастроен недвижим имот – публична общинска собственост находящ се в гр. Варна, ул.
„Братя Миладинови”, представляващ УПИ ІІ – „за подземен паркинг – гараж”, подрайон: 1,
кв. 440 с площ 3 650 м2, съгласно АОС№ 4981/14.05.2008 год. участник – „Реалис
Кънстракшън” ООД
3. Общински съвет – Варна определя три месечен срок за подписване на договора за
концесия.
Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна извършването на всички
действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 19, против - 4, въздържали се – 8, отсъстват – 20/
Решението не се приема.
2333-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, съгласно чл. 14, ал. 7 от ЗОС, във връзка с
раздел ІІ, глава V от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-109302/39/06.04.2010 г., Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да
проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от имоти-публична
общинска собственост, представляващи зъболекарски кабинети за срок от 5 (пет) години при
стартови месечни наемни цени, определена съгласно чл. 3 от “Методика за определяне на
стартови базисни цени при обявяване на публичен търг или публично оповестен конкурс за
отдаване под наем на нежилищни имоти и вещи – общинска собственост”, както следва:
№

Местоположение на имота

АОС

Стартова
месечна
наемна

Стартова
месечна

цена без
ДДС

наемна цена
с ДДС

1.

Зъболекарски кабинет с обща площ 23,79 кв.м.,
разположен в топла връзка с идентификатор №
10135.2563.321.5, свързваща основен учебен
корпус с физкултурен салон на ІV Езикова
гимназия „Фр. Жолио Кюри”, изградена в ПИ с
идентификатор №10135.2563.321, сп. „Почивка”,
по плана на 21 п.р. на гр. Варна

1922/
2001г.

112,50 лв.

135,00 лв.

2.

Зъболекарски кабинет с обща площ 32,96 кв.м.,
1881/
разположен на І-ви етаж в административен
2000г.
корпус с идентификатор № 10135.3512.158.5 на ,,
СОУ „Гео Милев”, изградено в ПИ с
идентификатор №10135.3512.158, ж.к. „Младост”,
бул. „Република” № 124А, гр. Варна

139,10 лв.

166,92 лв.

3.

Зъболекарски кабинет с обща площ 26,93 кв.м.,
разположен на І-ви етаж от блок „Г” от сградата
на Второ основно училище (ОУ „Никола
Вапцаров”), ж.к. „Възраждане”, ІІ-ри м.р., гр.
Варна

2292/
2002г.

105,61 лв.

126,73 лв.

4.

Зъболекарски кабинет с обща площ 50,00 кв.м.,
1252/
разположен на І-ви етаж от основната сграда с
1999г.
идентификатор № 10135.1506.33.1 на СОУ
„Димчо Дебелянов”, изградено в ПИ с
идентификатор №10135.1506.33, ул. „Русе”№2, кв.
136, по плана на 7-ми п.р. на гр. Варна

203,00 лв.

243,60 лв.

За всеки от обектите се кандидатства с отделен комплект конкурсна документация.
Конкурсни условия:
1. Право на участие в конкурса имат участници, които отговарят на следните критерии:
1.1. нямат задължения по данъчно-осигурителната сметка в Националната агенция по
приходите;
1.2. нямат задължения за публични вземания към Община Варна - Дирекция “Местни
данъци”;
1.3. нямат задължения към Община Варна;
1.4. да обслужват само ученици и служители на съответното училище;
1.5. оборудването на кабинета за извънболнична дентална помощ (ИДП) е за сметка на
наемателя-лекар по дентална медицина;
1.6. лекарят по дентална медицина има сключен договор с РЗОК;
1.7. да извършва втори безплатен профилактичен преглед в рамките на учебната година;
1.8. извършваните дейности да бъдат в рамките на пакета за ИДП, посочен в действащия

Национален рамков договор за 2010 година;
1.9. отдадените под наем помещения-общинска собственост не могат да се ползват за
регистриране на първична извънболнична дентална помощ (ПИДП) или специализирана
извънболнична дентална помощ (СИДП);
1.10 да води актуална здравна просвета сред учениците и родителите, не по-малко от два
часа месечно, съгласувана с училищното ръководство;
1.11. два пъти в годината (след приключване на учебния срок) лекарят по дентална медицина
представя в дирекция „Здравно развитие” на Община Варна информация за резултатите от
извършената профилактика, лечебна и здравно-просветна дейност в съответния кабинет.
2. За участие в конкурса са необходими следните документи:
1. заявление за участие по образец, представен към комплекта конкурсни документи.
2.2. актуално удостоверение за съдебна регистрация (оригинал);
2.3. съдебно удостоверение, че кандидата не е обявен в несъстоятелност или в производство
за обявяване в несъстоятелност или се намира в ликвидация – за еднолични търговци и
юридически лица (оригинал);
2.4. служебна бележка от Съдебно-изпълнителната служба при съответния районен съд за
липса на образувани изпълнителни дела срещу физически лица и лицата, управляващи и
представляващи едноличните търговци и юридическите лица, както и за самите еднолични
търговци и юридически лица, участващи в конкурса (оригинал);
2.5. свидетелство за съдимост за лицата, управляващи и представляващи едноличните
търговци и юридическите лица /оригинал/;
2.6. удостоверение за липса на задължения по данъчно-осигурителната сметка от съответното
подразделение на Националната агенция по приходите (оригинал);
2.7. удостоверение за липса на задължения за публични вземания към Община Варна от
Дирекция “Местни данъци”/оригинал/;
2.8. служебна бележка за недължими общински вземания към Община Варна /оригинал/;
2.9. удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ от Агенция по вписванията за еднолични
търговци и юридически лица /оригинал/;
2.10. диплом за завършено висше образование по дентална медицина, както и други
документи за придобита специализация и квалификация (копие, заверено от участника);
2.11. Договор, сключен с РЗОК (копие, заверено от участника);
2.12. Документ за регистрация на ПИДП в РЦЗ (копие, заверено от участника);
2.13. декларация, приложена в конкурсните документи за получаване и запознаване с
конкурсните условия;
2.14. декларация за неразгласа на информацията, предоставена във връзка с участието в
конкурса, приложена към комплекта конкурсни документи;
2.15. декларация за извършен оглед на обекта, предоставена във връзка с участието в
конкурса, приложена към комплекта конкурсни документи;
2.16. декларация, приложена към комплекта конкурсни документи за обслужване само на
ученици и служители на съответното училище;
2.17. декларация, приложена към комплекта конкурсни документи за оборудване на кабинета
за ИДП е за сметка на наемателя - лекар по дентална медицина;
2.18. декларация, приложена към комплекта конкурсни документи за извършване на втори

безплатен профилактичен преглед в рамките на учебната година;
2.19. декларация, приложена към комплекта конкурсни документи за извършване на
дейности в рамките на пакета за ИДП, посочен в действащия Национален рамков договор за
2010 година;
2.20. декларация, приложена към комплекта конкурсни документи, че отдадените под наем
помещения-общинска собственост няма да се ползват за регистриране на първична
извънболнична дентална помощ (ПИДП) или специализирана извънболнична дентална
помощ (СИДП);
2.21. декларация, приложена към комплекта конкурсни документи за водене на актуална
здравна просвета сред учениците и родителите, не по-малко от два часа месечно, съгласувана
с училищното ръководство;
2.22. декларация, приложена към комплекта конкурсни документи, че два пъти в годината
(след приключване на учебния срок) лекарят по дентална медицина представя в дирекция
„Здравно развитие” на Община Варна информация за резултатите от извършената
профилактика, лечебна и здравно-просветна дейност в съответния кабинет;
2.23. платежен документ за внесен депозит, платим по IBAN BG36 CECB 9790 3362 1500 00,
при «Централна кооперативна банка»АД, клон Варна, BIC CECBBGSF на Община Варна;
2.24. платежен документ за закупена конкурсна документация, в размер на 150.00лв. /сто/
лева, платими по IBAN BG49 CECB 9790 8462 1500 00, код за вид плащане 447 000, при
«Централна кооперативна банка»АД, клон Варна, BIC CECBBGSF на Община Варна.
Документите за участие в публично оповестения конкурс да са издадени в срока от
публикуване на обявата за провеждане на конкурса до датата за подаване на
конкурсните документи.
Компоненти на оценката на предложенията:
К1 – месечна наемна цена – 80 /осемдесет/ %, но не по-ниска от първоначална конкурсна
цена .
К2 – срок за въвеждане в експлоатация на обекта, не по-дълъг от 30 дни – 20 /двадесет/ %
Формула за оценка на предложенията
К = К1 + К2, където:
К1 = (Ц участник/ Ц мах)х 80%
Ц участника – офертна цена в лева;
Ц мах – най-висока предложена цена.
К2 = (СВЕ min /СВЕ участник )х 20%
СВЕ min–минимален срок за въвеждане в експлоатация на обекта
СВЕ участник – срок за въвеждане в експлоатация на обекта
3.Утвърждава конкурсна документация, съдържаща следните документи:
3.1. Заявление за участие;
3.2. Заповед за подготовка, организация и провеждане на конкурса;
3.3.Декларация за неразгласа на информация;
3.4.Проекто-договор за наем;
3.5.Декларация за получаване и запознаване с конкурсните условия;

3.6.Декларация за извършен оглед на обекта;
3.7. декларация за обслужване само на ученици и служители на съответното училище;
3.8. декларация за оборудване на кабинета за ИДП е за сметка на наемателя - лекар по
дентална медицина;
3.9. декларация за извършване на втори безплатен профилактичен преглед в рамките на
учебната година;
3.10. декларация за извършване на дейности в рамките на пакета за ИДП, посочен в
действащия Национален рамков договор за 2010 година;
3.11. декларация, че отдадените под наем помещения-общинска собственост няма да се
ползват за регистриране на първична извънболнична дентална помощ (ПИДП) или
специализирана извънболнична дентална помощ (СИДП);
3.12. декларация за водене на актуална здравна просвета сред учениците и родителите, не
по-малко от два часа месечно, съгласувана с училищното ръководство;
3.13. декларация, че два пъти в годината (след приключване на учебния срок) лекарят по
дентална медицина представя в дирекция „Здравно развитие” на Община Варна информация
за резултатите от извършената профилактика, лечебна и здравно-просветна дейност в
съответния кабинет;
3.14. Офертен лист;
3.15. Копие от акт за общинска собственост на имота;
3.16. Скица на имота;
3.17. Голям и малък плик.
В конкурсната комисия да бъдат включени представители на съответното училище.
Общински съвет – варна възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на всички
действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 33, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 18/
2334-7. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2, предложение 2 от ЗОС, във
връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС и реализиране на разпоредителна сделка на основание чл.35, ал.3
от ЗОС, а именно: продажба на имот-частна общинска собственост, представляващ УПИ
ХІІІ-633, целият с площ 440,00(четиристотин и четиридесет) кв.м., кв.30, с.Тополи, Община
Варна, ул. „Тракийска” №28, на Анастасия Николова Кънева и Веселина Николова Кънева,
собственици на законно построена в имота жилищна сграда и по предложение на Кмета на
Община Варна с вх. № ЗАО 31212/23.02.2010 г., Общински съвет – Варна одобрява пазарната
оценка в размер на 32 000 (тридесет и две хиляди)лева без вкл. ДДС, изготвена от оценител
на имоти, при пазарна стойност на 1(един)кв.м. – 72,73(седемдесет и два лева и седемдесет и
три стотинки)лева, при квоти:
- Анастасия Николова Кънева – за 220,00(двеста и двадесет)кв.м. ид.ч. – 16 000(шестнадесет
хиляди)лева без вкл. ДДС;
- Веселина Николова Кънева – за 220(двеста и двадесет)кв.м. ид.ч. – 16 000(шестнадесет
хиляди)лева без вкл. ДДС.
За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №5778/05.08.2009 г.
Общински съвет - Варна възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на всички
дейности, необходими за правилното и законосъобразно извършване на разпоредителната
сделка.

/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 33, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 18/
2335-7. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС и
по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОБС-9-9303/311/19.04.2010 г., Общински
съвет – Варна одобрява пазарната оценка, изготвена във връзка с провеждане на публичен
търг с явно наддаване за продажба на имот-частна общинска собственост, представляващ
УПИ VІ-общ., с площ 730,00 кв.м., кв.24, с.Звездица, Община Варна, при граници: улица по
регулация, УПИ V-206, УПИ VІІ-общ., улица по регулация, в размер на 25480,00 лева без
ДДС.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 31, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 20/
2336-7. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, във връзка с чл.28, ал.2
от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОБС-99303/311/19.04.2010 г., Общински съвет – Варна решава да се проведе публичен търг с явно
наддаване за продажба на имот-частна общинска собственост, представляващ УПИ VІ-общ.,
с площ 730,00 кв.м., кв.24, с.Звездица, Община Варна, при граници: улица по регулация,
УПИ V-206, УПИ VІІ-общ., улица по регулация, по одобрената по решение на Общинския
съвет – Варна № 2335-7(24)/23, 24, 30.06.2010 г.пазарна цена.
За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 5089/01.09.2008 г.
Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно наддаване при начална
тръжна цена 25480,00 (двадесет и пет хиляди четиристотин и осемдесет)лева без ДДС.
Общински съвет-Варна утвърждава стъпка за наддаване 10% от началната тръжна цена в
размер на 2548,00 лева при следните
Т Р Ъ Ж Н И У С Л О В И Я:
1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични търговци и юридически лица,
които:
1.1.нямат задължения по данъчно–осигурителната сметка в Националната агенция за
приходите;
1.2. нямат задължения към Община Варна;
2. За участие в търга са необходими следните документи:
2.1. заявление за участие по образец, представен към комплекта тръжни документи;
2.2. удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по вписвания за вписване на
едноличните търговци и юридическите лица /оригинал/, а за фирмите, които не са
пререгистрирани в Търговския регистър – актуално удостоверение за съдебна регистрация
/оригинал/ или заверено от участника – физическо лице, копие от лична карта;
2.3. съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в производство за
обявяване в несъстоятелност или се намира в ликвидация – за еднолични търговци и
юридически лица /оригинал/;
2.4. служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при съответния районен съд за
липса на образувани изпълнителни дела срещу физически лица и лицата, управляващи и
представляващи едноличните търговци и юридическите лица, както и за самите еднолични
търговци и юридически лица /оригинал/;
2.5. свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, управляващи и представляващи
едноличните търговци и юридическите лица – оригинал;

2.6. удостоверение за липса на задължения по данъчно–осигурителната сметка от
съответното подразделение на Националната агенция за приходите – оригинал;
2.7. удостоверение за липса на задължения за публични вземания към Община Варна от
дирекция “Местни данъци” – оригинал;
2.8. служебна бележка за недължими общински вземания към Община Варна–оригинал;
2.9. удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ от Агенция по вписванията за фирмите,
които нямат регистрация в Търговския регистър /оригинал/;
2.10. декларация за липса на просрочени парични задължения към работниците и
служителите, на които кандидатът е работодател – за еднолични търговци и юридически
лица;
2.11. декларация, приложена към комплекта тръжни документи, за получаване и запознаване
с тръжните условия;
2.12. декларация за неразгласа на информацията, предоставена във връзка с участието в
търга, приложена към комплекта тръжни документи;
2.13. декларация, приложена към комплекта тръжни документи за извършен оглед на имота;
2.14. платежен документ за внесен депозит в размер на 2548,00лв., платими по IBAN:
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при «Централна кооперативна банка» АД –
клон Варна;
2.15. платежен документ за закупена тръжна документация, която се получава в стая 1207 на
ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу сумата от 200,00лв., платима по IBAN:
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при
«Централна кооперативна банка» АД – клон Варна.
Документите за участие в търга да са издадени в срока от публикуване на обявата за
провеждане на търга до датата за подаване на тръжните документи.
Общински съвет- Варна възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на всички
дейности, необходими за правилното и законосъобразно провеждане на публичния търг, като
въз основа на резултатите от търга издаде заповед и сключи договор със спечелилия
участник.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 31, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 20/
2337-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 22, ал. 3 от
ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОБС-9-9303/309/15.04.2010 г.,
Общински съвет – Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим експерт
оценител на имоти, във връзка с провеждани на публичен търг с явно наддаване за продажба
на имот – частна общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот УПИ Х
(десет) с площ 518.00 (петстотин и осемнадесет) м2, находящ се в с. Тополи, ул. „Д-р
Липов”, кв. 19, при граници: УПИ ІХ-741 (девет-седемстотин четиридесет и едно), ул. „Д-р
Липов”, УПИ ХІ (единадесет), УПИ ХVІІІ (осемнадесет) и УПИ ХІХ-725 (деветнадесетседемстотин двадесет и пет) в размер на 38 300,00 (тридесет и осем хиляди и триста), без
включено ДДС.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 28, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 23/
2338-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 28 от
НРПУРОИ на Община Варна и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОБС-99303/309/15.04.2010 г., Общински съвет - Варна решава да се проведе публичен търг с явно

наддаване за продажба на имот частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул.
„Д-р Липов”, кв. 19, Урегулиран поземлен имот УПИ Х (десет) с площ 518.00 (петстотин и
осемнадесет) м2 при граници: УПИ ІХ-741 (девет-седемстотин четиридесет и едно), ул. „Д-р
Липов”, УПИ ХІ (единадесет), УПИ ХVІІІ (осемнадесет) и УПИ ХІХ-725 (деветнадесетседемстотин двадесет и пет).
За имота е съставен акт за частна общинска собственост № 5798/17.08.2009 г.
Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно наддаване при начална
тръжна цена 38 300,00 (тридесет и осем хиляди и триста), без включено ДДС. Стъпка на
наддаване – 10 % от началната тръжна цена в размер на 3 830,00 (три хиляди осемстотин и
тридесет ) лева.
Общински съвет – Варна утвърждава следните:
ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ:
1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични търговци и юридически лица,
които:
1.1. нямат задължения по данъчно–осигурителната сметка в Националната агенция за
приходите;
1.2. нямат задължения към Община Варна;
2. За участие в търга са необходими следните документи:
2.1. заявление за участие по образец, представен към комплекта тръжни документи;
2.2. удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по вписвания за вписване на
едноличните търговци и юридическите лица /оригинал/, а за фирмите, които не са
пререгистрирани в Търговския регистър – актуално удостоверение за съдебна регистрация
/оригинал/ или заверено от участника – физическо лице, копие от лична карта;
2.3. съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в производство за
обявяване в несъстоятелност или се намира в ликвидация – за еднолични търговци и
юридически лица /оригинал/;
2.4. служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при съответния районен съд за
липса на образувани изпълнителни дела срещу физически лица и лицата, управляващи и
представляващи едноличните търговци и юридическите лица, както и за самите еднолични
търговци и юридически лица /оригинал/;
2.5. свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, управляващи и представляващи
едноличните търговци и юридическите лица – оригинал;
2.6. удостоверение за липса на задължения по данъчно–осигурителната сметка от
съответното подразделение на Националната агенция за приходите – оригинал;
2.7. удостоверение за липса на задължения за публични вземания към Община Варна от
дирекция “Местни данъци” – оригинал;
2.8. служебна бележка за недължими общински вземания към Община Варна–оригинал;
2.9. удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ от Агенция по вписванията за фирмите,
които нямат регистрация в Търговския регистър /оригинал/;
2.10. декларация за липса на просрочени парични задължения към работниците и
служителите, на които кандидатът е работодател – за еднолични търговци и юридически
лица;
2.11. декларация, приложена към комплекта тръжни документи, за получаване и запознаване
с тръжните условия;

2.12. декларация за неразгласа на информацията, предоставена във връзка с участието в
търга, приложена към комплекта тръжни документи;
2.13. декларация, приложена към комплекта тръжни документи, за извършен оглед на имота;
2.14. платежен документ за внесен депозит в размер на 3 830,00 (три хиляди осемстотин и
тридесет) лева, платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при
«Централна кооперативна банка» АД – клон Варна;
2.15. платежен документ за закупена тръжна документация, която се получава в стая 1207 на
ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу сумата от 500,00лв., платима по IBAN:
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при
«Централна кооперативна банка» АД – клон Варна.
* Документите за участие в търга да са издадени в срока от публикуване на обявата за
провеждане на търга до датата за подаване на тръжните документи.
Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на всички
дейности, необходими за правилното и законосъобразно провеждане на публичния търг, като
въз основа на резултатите от търга издаде заповед и сключи договор със спечелилия
участник.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 28, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 22/
2339-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 22, ал. 3 от
ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО 49874/01.04.2010 г.,
Общински съвет – Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим експерт
оценител, във връзка с прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на Община
Варна, 57.00 (петдесет и седем) м2 идеални части от ПИ с идентификатор №
10135.3513.381(десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и тринадесет.триста
осемдесет и едно) целия с площ 129.00 (сто двадесет и девет) м2, с административен адрес,
гр. Варна, ул. „Чинар” № 30, в размер на 13 980.00 (тринадесет хиляди деветстотин и
осемдесет) лева, без включено ДДС.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 27, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 24/
2340-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 49 и чл. 50 от ЗМСМА и във връзка с
чл. 36 от „Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет – Варна, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, Общински съвет – Варна
решава предложението от Кмета на Община Варна относно общинска концесия за
строителство – даване на разрешение за изграждане и извършване на дейност за
задоволяване на обществени потребности посредством съответни форми на стопанска
експлоатация в сграда, представляваща подземен паркинг – гараж в незастроен недвижим
имот – публична общинска собственост находящ се в гр. Варна, ул. „Братя Миладинови”,
представляващ УПИ ІІ – „за подземен паркинг – гараж”, подрайон: 1, кв. 440 с площ 3 650
м2, съгласно АОС № 4981/14.05.2008 год., да се оттегли за повторно подробно разглеждане в
ПК „Собственост и стопанство” и след уточняване на окончателните параметри, да се включи
в дневния ред на следващото заседание на Общинския съвет – Варна.
/за – 29, против – 0, въздържали се – 2/
2341-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл. 33, предл. 2 и
по реда на чл. 34 от НРПУРОИ на Община Варна и по предложение на Кмета на Община
Варна с вх. № ЗАО 49874/01.04.2010 г., Общински съвет – Варна реши да прекрати
съсобствеността между Община Варна, от една страна, и от друга страна Петър Петров
Петров, ЕГН.................., л.к. № 111089079 издадена на 15.10.2001 г. от МВР Варна, чрез

продажба на имот-частна общинска собственост, с административен адрес гр. Варна, ул.
„Чинар” № 30 представляващ 57.00 (петдесет и седем) м2 идеални части от ПИ с
идентификатор № 10135.3513.381(десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и
тринадесет.триста осемдесет и едно) целия с площ 129.00 (сто двадесет и девет) м2 , при
граници на имота:ПИ № 10135.3513.333 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди
петстотин и тринадесет.триста тридесет и три), ПИ № 10135.3513.378 (десет хиляди сто
тридесет и пет.три хиляди петстотин и тринадесет.триста седемдесет и осем), ПИ №
10135.3513.385 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и тринадесет.триста
осемдесет и пет), ПИ № 10135.3513.384 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди
петстотин и тринадесет.триста осемдесет и четири), ПИ № 10135.3513.382 (десет хиляди сто
тридесет и пет.три хиляди петстотин и тринадесет.триста осемдесет и два) на съсобственика
Петър Петров Петров, ЕГН ....................
За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска собственост № 5714/18.06.2009
г.
Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, за сумата от 13 980.00
(тринадесет хиляди деветстотин и осемдесет) лева, без включено ДДС.
Общински съвет възлага на кмета на Община Варна осъществяването на всички дейности,
необходими за правилното и законосъобразно извършване на разпоредителната сделка.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 33, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 18/
2342-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 22, ал. 3 от
ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО 6493/01.04.2010 г., Общински
съвет – Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим експерт оценител, във
връзка с прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна, 58.00
(петдесет и осем) м2 идеални части от ПИ 10135.2510.669 (десет хиляди сто тридесет и
пет.две хиляди петстотин и десет.шестстотин шестдесет и девет) целия с площ 613.00
(шестстотин и тринадесет) м2, с административен адрес гр. Варна, местност „Добрева
чешма” в размер на 4 100.00 (четири хиляди и сто) лева, без включено ДДС.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 34, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 17/
2343-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл. 33, предл. 2 и
по реда на чл. 34 от НРПУРОИ на Община Варна и по предложение на Кмета на Община
Варна с вх. № ЗАО 6493/01.04.2010 г., Общински съвет - Варна реши да прекрати
съсобствеността между Община Варна, от една страна, и от друга страна Никола Атанасов
Маждраков, ЕГН................., чрез продажба на имот-частна общинска собственост, с
административен адрес гр. Варна, местност „Добрева чешма”, представляващ 58.00
(петдесет и осем) м2 идеални части от ПИ с идентификатор № 10135.2510.669 (десет хиляди
сто тридесет и пет.две хиляди петстотин и десет.шестстотин шестдесет и девет) целия с
площ 613.00 (шестстотин и тринадесет) м2, при граници на имота: ПИ № 10135.2510.9086
(десет хиляди сто тридесет и пет. две хиляди петстотин и десет. девет хиляди и осемдесет и
шест), ПИ № 10135.2510.670 (десет хиляди сто тридесет и пет. две хиляди петстотин и
десет.шестстотин и десет), ПИ № 10135.2510.684 (десет хиляди сто тридесет и пет. две
хиляди петстотин и десет.шестстотин осемдесет и четири), ПИ № 10135.2510.685 (десет
хиляди сто тридесет и пет. две хиляди петстотин и десет.шестстотин осемдесет и пет), ПИ №
10135.2510.686 (десет хиляди сто тридесет и пет. две хиляди петстотин и десет.шестстотин
осемдесет и шест), ПИ № 10135.2510.668 (десет хиляди сто тридесет и пет. две хиляди
петстотин и десет.шестстотин шестдесет и осем) на съсобственика Никола Атанасов
Маждраков, ЕГН.....................

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска собственост № 5853/19.10.2009
г.
Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, за сумата от на 4 100.00
(четири хиляди и сто) лева, без включено ДДС.
Общински съвет възлага на кмета на Община Варна осъществяването на всички дейности,
необходими за правилното и законосъобразно извършване на разпоредителната сделка.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 33, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 18/
2344-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 22, ал. 3 от
ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО 1329/15.04.2010 г., Общински
съвет – Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим експерт оценител, във
връзка с прекратяване на съсобственост, между Община Варна, от една страна и Иво
Кирилов Илиев – от друга, чрез продажба на частта на Община Варна, от 312.00 (триста и
дванадесет) м2 идеални части от ПИ 10135.5403.120(десет хиляди сто тридесет и пет.пет
хиляди четиристотин и три.сто и двадесет) целия с площ 1312.00 (хиляда триста и
дванадесет) м2, с административен адрес гр. Варна, кв. Галата, местност „Боровец-юг,” в
размер на 11 400.00 (единадесет хиляди и четиристотин) лева, без включено ДДС.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 33, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 18/
2345-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл. 33, предл. 2 и
по реда на чл. 34 от НРПУРОИ на Община Варна и по предложение на Кмета на Община
Варна с вх. № ЗАО 1329/15.04.2010 г., Общински съвет - Варна реши да прекрати
съсобствеността между Община Варна, от една страна, и от друга страна Иво Кирилов
Илиев, ЕГН............., чрез продажба на имот-частна общинска собственост, с
административен адрес гр. Варна, кв. Галата, местност „Боровец – юг”, представляващ
312.00 (триста и дванадесет) м2 идеални части от ПИ 10135.5403.120(десет хиляди сто
тридесет и пет.пет хиляди четиристотин и три.сто и двадесет) целия с площ 1312.00 (хиляда
триста и дванадесет) м2, при граници на имота: ПИ № 10135.5403.117 (десет хиляди сто
тридесет и пет.пет хиляди четиристотин и три. сто и седемнадесет), ПИ № 10135.5403.4670
(десет хиляди сто тридесет и пет. пет хиляди четиристотин и три. четири хиляди шестстотин
и седемдесет); ПИ № 10135.5403.3942 (десет хиляди сто тридесет и пет. пет хиляди
четиристотин и три. три хиляди деветстотин четиридесет и два); ПИ № 10135.5403.119
(десет хиляди сто тридесет и пет. пет хиляди четиристотин и три. сто и деветнадесет); ПИ №
10135.5403.9609 (десет хиляди сто тридесет и пет. пет хиляди четиристотин и три. девет
хиляди шестстотин и девет); на съсобственика Иво Кирилов Илиев, ЕГН........................
За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска собственост № 5846/15.10.2009
г.
Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, за сумата от на 11 400.00
(единадесет хиляди и четиристотин), без включено ДДС.
Общински съвет възлага на кмета на Община Варна осъществяването на всички дейности,
необходими за правилното и законосъобразно извършване на разпоредителната сделка.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 34, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 17/
2346-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 22, ал. 3 от
ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО 4486/20.04.2010 г., Общински
съвет – Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим експерт оценител, във

връзка с прекратяване на съсобственост между Община Варна, от една страна и „КЛУБ
МАГЕЛАН” ООД, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията по ф.д №
1624/2006 310, със седалище и адрес на управление, гр. Варна, ул. „Братя Бъкстон”№ 29, ет.
4, ап. 8 , ЕИК 148027086, чрез продажба на частта на Община Варна, представляваща 277.00
(двеста седемдесет и седем) м2 ид. части от ПИ с идентификатор 10135.2515.24 (десет
хиляди сто тридесет и пет. две хиляди петстотин и петнадесет.двадесет и четири) целия с
площ 3 327.00 (три хиляди триста двадесет и седем) м2, с административен адрес гр. Варна,
с.о „Ален мак”, в размер на оценката 25 000 (двадесет и пет хиляди) лева, без включено
ДДС.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 33, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 18/
2347-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл. 33, предл. 2 и
по реда на чл. 34 от НРПУРОИ на Община Варна и по предложение на Кмета на Община
Варна с вх. № ЗАО 4486/20.04.2010 г., Общински съвет - Варна реши да прекрати
съсобствеността между Община Варна, от една страна, и от друга страна „КЛУБ
МАГЕЛАН” ООД, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията по ф.д №
1624/2006 310, със седалище и адрес на управление, гр. Варна, ул. „Братя Бъкстон”№ 29, ет.
4, ап. 8 , ЕИК 148027086, чрез продажба на имот-частна общинска собственост, с
административен адрес гр. Варна, с.о „Ален мак”, представляващ 277.00 (двеста седемдесет
и седем) м2 ид. части от ПИ с идентификатор 10135.2515.24 (десет хиляди сто тридесет и
пет. две хиляди петстотин и петнадесет.двадесет и четири) целия с площ 3 327.00 (три
хиляди триста двадесет и седем) м2, при граници на имота: ПИ № 10135.2464.8 (десет
хиляди сто тридесет и пет.две хиляди четиристотин шестдесет и четири.осем), ПИ №
10135.2464.28 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди четиристотин шестдесет и
четири. двадесет и осем), ПИ № 10135.2464.25 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди
четиристотин шестдесет и четири. двадесет и пет), ПИ № 10135.2515.9514 (десет хиляди сто
тридесет и пет.две хиляди петстотин и петнадесет. девет хиляди петстотин и четиринадесет)
За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска собственост № 6032/12.03.2010
г..
Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, за сумата от 25 000
(двадесет и пет хиляди) лева, без включено ДДС.
Общински съвет възлага на кмета на Община Варна осъществяването на всички дейности,
необходими за правилното и законосъобразно извършване на разпоредителната сделка.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 34, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 17/
2348-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1, т. 2, чл.22, ал. 3 и чл. 41, ал. 2
от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОС-10-9302/66/07.04.2010 г.
Общински съвет – Варна приема изменение в чл. 28, ал. 2, глава ІV, раздел ІІ от НРПУРОИ,
приета с решение № 1054-15/11/09,11.12.2008 г. на Общински съвет – Варна, както следва:
Изменя чл. 28, ал. 2, глава ІV, раздел ІІ от НРПУРОИ, като след изменението става със
следния текст: “Предложенията за продажбата на имоти – частна общинска собственост се
внасят от Кмета на общината въз основа на пазарната оценка, изготвена на основание чл. 41,
ал. 2 и по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС и чл. 27 от НРПУРОИ, градоустройствен и правен
анализ, комплектовани от Директора на Дирекция “Общинска собственост”.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 32, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 19/
2349-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, във връзка с чл. 17, ал. 1 НРУПСОВЧКТД и

по повод на докладна записка вх. № ОС-10-9903/4/22.03.2010 год. от д-р Галинка Павлова –
управител на „Диагностично консултативен център V– Варна – „Света Екатерина”
ЕООД и приложените към същата 4/четири/броя/ копия от констативни протоколи,
Общински съвет – Варна дава съгласие да бъдат бракувани ДМА с нулева балансова
стойност към 31.12.2009 г., собственост на дружеството, както следва:
1.
2.
3.
4.

ехограф с фабричен № 2040609;
електрокардиограф picker с фабричен № 2040611;
колпоскоп с фабричен № 2041117;
копирна машина “Canon” p6010 с фабричен № 2041107;

Общински съвет – Варна възлага на управителят на „Диагностично консултативен център
V – Варна – „Света Екатерина” ЕООД да предприеме всички необходими действия по
изпълнение на решението.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 34, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 17/
ПРОЕКТ

ЗА

РЕШЕНИЕ :

2350-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, съгласно чл. 39, ал.4 от ЗОС, във връзка с
чл.48, ал 1, т.2 от НРПУРОИ и по предложение Кмета на Община Варна с вх. № РД-97300/29/05.03.2010 г., Общински съвет – Варна учредява безвъзмездно право на ползване на
Народно читалище “Явин” - гр. Варна върху част от имот-частна общинска собственост,
находящ се в гр. Варна, ул. „Хъшове” № 2 ъгъла с ул. „Мануш войвода”, 12-ти, п.р. по плана
на гр. Варна, кв. 189, представляващ едноетажна сграда-клуб със застроена площ 309 кв.м., а
именно: голяма зала със сцена, входен вестибюл и сервизни помещения с обща застроена
площ 180,25 кв.м. Граници на имота: ул. „Хъшове”, ул. „Мануш войвода”, двор на ел.
подстанция.
За имота има съставен акт за частна общинска собственост № 1963/19.04.2001 г.
Безвъзмездното право на ползване се учредява на Народно читалище “Явин” - гр. Варна за
срок от 10 (десет) години.
Възлага на Кмета на Община Варна издаването на заповед и сключването на договор за
безвъзмездно право на ползване върху описания имот, като се заложи условие - Народно
читалище „Явин” да извърши ремонт за своя сметка съобразно изготвена количествено
стойностна сметка на помещенията в срок от две години. след подписване на договора.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 27, против – 0, въздържали се – 3, отсъстват – 21/
Решението не се приема.
2351-7. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС и
по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОБС-9-1000/438/19.05.2010 г., Общински
съвет – Варна одобрява пазарната оценка, изготвена във връзка с провеждане на публичен
търг с явно наддаване за продажба на имот-частна общинска собственост, представляващ
УПИ ІV-общ., с площ 889,00 кв.м., кв.34, с.Каменар, Община Варна, при граници: улица,
улица, УПИ V-349, УПИ ІІІ-351, в размер на 25500,00 лева без вкл. ДДС.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 30, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 21/
2352-7. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, във връзка с чл. 28, ал. 1
и ал. 2 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОБС-91000/438/19.05.2010 г., Общински съвет-Варна решава да се проведе публичен търг с явно

наддаване за продажба на имот-частна общинска собственост, представляващ УПИ ІV-общ., с
площ 889,00 кв.м., кв.34, с.Каменар, Община Варна, при граници: улица, улица, УПИ V-349,
УПИ ІІІ-351.
За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №5833/29.09.2009 г.
Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно наддаване при начална
тръжна цена 25500,00(двадесет и пет хиляди и петстотин)лева без ДДС.
Общински съвет-Варна утвърждава стъпка за наддаване 10% от началната тръжна цена в
размер на 2550,00 лева при следните
Т Р Ъ Ж Н И У С Л О В И Я:
1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични търговци и юридически лица,
които:
1.1. нямат задължения по данъчно–осигурителната сметка в Националната агенция за
приходите;
1.2. нямат задължения към Община Варна;
2. За участие в търга са необходими следните документи:
2.1. заявление за участие по образец, представен към комплекта тръжни документи;
2.2. удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по вписвания за вписване на
едноличните търговци и юридическите лица /оригинал/, а за фирмите, които не са
пререгистрирани в Търговския регистър – актуално удостоверение за съдебна регистрация
/оригинал/ или заверено от участника – физическо лице, копие от лична карта;
2.3. съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в производство за
обявяване в несъстоятелност или се намира в ликвидация – за еднолични търговци и
юридически лица /оригинал/;
2.4. служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при съответния районен съд за
липса на образувани изпълнителни дела срещу физически лица и лицата, управляващи и
представляващи едноличните търговци и юридическите лица, както и за самите еднолични
търговци и юридически лица /оригинал/;
2.5. свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, управляващи и представляващи
едноличните търговци и юридическите лица – оригинал;
2.6. удостоверение за липса на задължения по данъчно–осигурителната сметка от
съответното подразделение на Националната агенция за приходите – оригинал;
2.7. удостоверение за липса на задължения за публични вземания към Община Варна от
дирекция “Местни данъци” – оригинал;
2.8. служебна бележка за недължими общински вземания към Община Варна–оригинал;
2.9. удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ от Агенция по вписванията за фирмите,
които нямат регистрация в Търговския регистър /оригинал/;
2.10. декларация за липса на просрочени парични задължения към работниците и
служителите, на които кандидатът е работодател – за еднолични търговци и юридически
лица;
2.11. декларация, приложена към комплекта тръжни документи, за получаване и запознаване
с тръжните условия;
2.12. декларация за неразгласа на информацията, предоставена във връзка с участието в
търга, приложена към комплекта тръжни документи;

2.13. декларация, приложена към комплекта тръжни документи за извършен оглед на имота;
2.14. платежен документ за внесен депозит в размер на 2550,00лв., платими по IBAN:
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при «Централна кооперативна банка» АД –
клон Варна;
2.15. платежен документ за закупена тръжна документация, която се получава в стая 1207 на
ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу сумата от 100,00лв., платима по IBAN:
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при
«Централна кооперативна банка» АД – клон Варна.
* Документите за участие в търга да са издадени в срока от публикуване на обявата за
провеждане на търга до датата за подаване на тръжните документи.
Общински съвет - Варна възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на всички
дейности, необходими за правилното и законосъобразно провеждане на публичния търг, като
въз основа на резултатите от търга издаде заповед и сключи договор със спечелилия
участник.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 33, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 18/
2353-7. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2, предложение 2 от ЗОС, във
връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС и реализиране на разпоредителна сделка на основание чл.35, ал.3
от ЗОС, а именно: продажба на имот- частна общинска собственост, представляващ
32,08(тридесет и две цяло и осем)кв.м. ид.ч. от ПИ №10135.5502.46, целият с площ
394,00(триста деветдесет и четири) кв.м., гр.Варна, ул.”Белгород”№7, на Кристияна
Живкова Димитрова, собственик на ид.ч. от втори етаж на законно построената в имота
жилищна сграда и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО 11698/12.03.2010
г., Общински съвет – Варна одобрява пазарната оценка в размер на 7185,00(седем хиляди сто
осемдесет и пет) лева без вкл. ДДС, при пазарна стойност на 1(един)кв.м. – 224(двеста
двадесет и четири)лева.
За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №5382/26.11.2008 г.
Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на всички
дейности, необходими за правилното и законосъобразно извършване на разпоредителната
сделка.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 34, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 17/
2354-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 147,
ал. 2 от ТЗ, Общински съвет - Варна приема годишния финансов отчет, заверен от
регистриран одитор, и годишен доклад за дейността на “Диагностично консултативен
център ІІІ – Варна” ЕООД, ЕИК 813154554, за 2009 г.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 34, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 17/
2354-7-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 147,
ал. 2 от ТЗ, Общински съвет - Варна освобождава от отговорност д-р Ивелина Стойкова
Василева - управител на “Диагностично консултативен център ІІІ – Варна” ЕООД за
2009 г.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 34, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 17/

2354-7-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет Варна освобождава от отговорност контрольора на “Диагностично консултативен център
ІІІ – Варна” ЕООД Веселина Влайкова Христова за периода 01.01.09 г. до 31.12.09 г.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 34, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 17/
2354-7-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 от ТЗ, Общински
съвет - Варна избира д-р Надя Енчева Костова – управител на “АКТИВ” ООД за извършване
на одиторски контрол на “Диагностично консултативен център ІІІ – Варна” ЕООД за
2010 г.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 34, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 17/
2355-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 7 от ТЗ и чл. 40 от Закона за
счетоводството, Общински съвет – Варна одобрява годишния финансов отчет, заверен от
регистриран одитор, и годишен доклад за дейността на “Пазари” ЕАД – Варна, ЕИК
148089508, за 2009 г.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 33, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 17,
не участвува в гласуването - 1/
ПРОЕКТ

ЗА

РЕШЕНИЕ :

2355-7-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 10 от ТЗ, Общински съвет –
Варна освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на “Пазари” ЕАД Варна в състав: Юлиана Добрева Трифонова, Атанас Кирилов Тихчев, Веселин Йорданов
Кунчев, Гено Дачев Генов, Тошко Вълчев Грудев, за периода от 01.01.2009 г. до 31.12.2009 г.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 14, против – 17, въздържали се – 2, отсъстват – 18/
Решението не се приема.
2355-7-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 221, т. 6 от ТЗ, Общински съвет –
Варна избира проф. д-р ик.н Калю Донев за извършване на одиторски контрол на “Пазари”
ЕАД - Варна за 2010 г.
/за – 20, против – 6, въздържали се – 4/
2356-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 147,
ал. 2 от ТЗ, Общински съвет - Варна приема годишния финансов отчет, заверен от
регистриран одитор, и годишен доклад за дейността на “Диагностично консултативен
център “Свети Иван Рилски” – Аспарухово - Варна” ЕООД, ЕИК 103517178, за 2009 г.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 32, против – 1, въздържали се – 0, отсъстват – 18/
2356-7-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 147,
ал. 2 от ТЗ, Общински съвет - Варна освобождава от отговорност д-р Свилен Стойчев
Андонов – управител на “Диагностично консултативен център “Свети Иван Рилски” –
Аспарухово - Варна” ЕООД за периода 09.02.2009 г. до 08.06.2009 г., включително
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 32, против – 1, въздържали се – 0, отсъстват – 18/

2356-7-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 147,
ал. 2 от ТЗ, Общински съвет - Варна освобождава от отговорност д-р Татяна Колева
Аврамова – управител на “Диагностично консултативен център “Свети Иван Рилски” –
Аспарухово - Варна” ЕООД за периода 08.06.2009 г. до 31.12.2009 г. включително
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 32, против – 1, въздържали се – 0, отсъстват – 18/
2356-7-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет –
Варна освобождава от отговорност контрольора на “Диагностично консултативен център
“Свети Иван Рилски” – Аспарухово - Варна” ЕООД д-рРосен Русев за периода 01.01.09 г.
до 31.12.09 г.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 32, против – 1, въздържали се – 0, отсъстват – 18/
2356-7-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 от ТЗ, Общински
съвет - Варна избира д-р Надя Енчева Костова – управител на “АКТИВ АДВАЙС” ЕООД за
извършване на одиторски контрол на “Диагностично консултативен център “Свети Иван
Рилски” – Аспарухово - Варна” ЕООД за 2010 г.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 32, против – 1, въздържали се – 0, отсъстват – 18/
2357-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 7 от ТЗ, Общински съвет –
Варна одобрява годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен доклад
за дейността на “Общинска охранителна фирма” ЕАД, ЕИК 103305200, за 2009 г.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 27, против – 0, въздържали се – 7, отсъстват – 17/
2357-7-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 10 от ТЗ, Общински съвет –
Варна освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на “Общинска
охранителна фирма” ЕАД в състав: Димитричка Василева Атанасова, Мило Цветанов
Милов, за периода от 01.01.2009 г. до 06.01.2009 г., включително.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 27, против – 0, въздържали се – 7, отсъстват – 17/
2357-7-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 10 от ТЗ, Общински съвет –
Варна освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на “Общинска
охранителна фирма” ЕАД в състав: Димитър Иванов Чутурков, Свилен Бойчев Камбуров и
Хаик Онник Ованезов,за периода от 01.01.2009 г. до 31.12.2009 г., включително.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 27, против – 0, въздържали се – 7, отсъстват – 17/
2357-7-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 221, т. 6 от ТЗ, Общински
съвет – Варна избира Илия Неделчев Илиев – управител на “Приморска одиторска компания”
ООД, за извършване на одиторски контрол на “Общинска охранителна фирма” ЕАД за
2010 г.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 27, против – 0, въздържали се – 7, отсъстват – 17/
2358-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 7 от ТЗ, Общински съвет –
Варна одобрява годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор, и годишен доклад

за дейността на “Дворец на културата и спорта” ЕАД, ЕИК 103156991, за 2009 г.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 31, против – 4, въздържали се – 0, отсъстват – 16/
2358-7-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 10 от ТЗ, Общински съвет –
Варна освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на “Дворец на
културата и спорта” ЕАД в състав: Борислав Василев Люцканов, Ерджан Себайтин Ебатин,
Стефан Стайков Хрелев, Надежда Викторовна Дончева и Благой Кузманов Калфов, за
периода от 01.01.2009 г. до 31.12.2009 г.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 31, против – 4, въздържали се – 0, отсъстват – 16/
2358-7-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 221, т. 6 от ТЗ, Общински
съвет – Варна избира “АКТИВ” ООД, представлявано от д-р Надя Енчева Костова –
управител, за извършване на одиторски контрол на “Дворец на културата и спорта” ЕАД
за 2010 г.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 31, против – 4, въздържали се – 0, отсъстват – 16/
2359-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 147,
ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна одобрява годишния финансов отчет, заверен от
регистриран одитор, и годишен доклад за дейността на “Дентален център І Варна” ЕООД,
ЕИК 000090186, за 2009 г.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 36, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 15/
2359-7-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 147,
ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност д-р Слава Стефанова
Даковска – управител на “Дентален център І Варна” ЕООД за 2009 г.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 36, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 15/
2359-7-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет –
Варна освобождава от отговорност контрольора на “Дентален център І Варна” ЕООД д-р
Петър Липчев за периода 01.01.09 г. до 31.12.09 г.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 36, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 15/
2359-7-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 от ТЗ, Общински
съвет - Варна избира “Приморска одиторска компания” ООД, представлявано от Илия Илиев
и Анелия Люцканова – управители, за извършване на одиторски контрол на “Дентален
център І Варна” ЕООД за 2010 г.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 36, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 15/
2360-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 147,
ал. 2 от ТЗ, Общински съвет - Варна приема годишния финансов отчет, заверен от
регистриран одитор и годишен доклад за дейността на “Диагностично консултативен
център “Чайка” ЕООД, ЕИК 103514755, за 2009 г.
/Резултати от поименно явно гласуване:

за – 33, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 18/
2360-7-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 147,
ал. 2 от ТЗ, Общински съвет - Варна освобождава от отговорност д-р Юлияна Атанасова
Йоргова-Иванова - управител на “Диагностично консултативен център “Чайка” ЕООД за
периода 01.01.2009-27.05.2009 г., включително.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 33, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 18/
2360-7-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 147,
ал. 2 от ТЗ, Общински съвет - Варна освобождава от отговорност д-р Гален Димитров
Шиваров – управител на “Диагностично консултативен център “Чайка” ЕООД за
периода 27.05.2009-31.12.2009 г., включително.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 33, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 18/
2360-7-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет Варна освобождава от отговорност контрольора на “Диагностично консултативен център
“Чайка” ЕООД д-рЛюдмил Цветков за периода 01.01.09 г. до 31.12.09 г.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 33, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 18/
2360-7-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 от ТЗ, Общински
съвет - Варна избира д-р Надя Енчева Костова – управител на “АКТИВ” ООД, за извършване
на одиторски контрол на “Диагностично консултативен център “Чайка” ЕООД за 2010 г.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 33, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 18/
2361-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 147,
ал. 2 от ТЗ, Общински съвет - Варна приема годишния финансов отчет, заверен от
регистриран одитор и годишен доклад за дейността на “Медицински център за
рехабилитация и спортна медицина І – Варна” ЕООД, ЕИК 000090161, за 2009 г.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 31, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 20/
2361-7-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 147,
ал. 2 от ТЗ, Общински съвет - Варна освобождава от отговорност д-р Лазар Пашков –
управител на “Медицински център за рехабилитация и спортна медицина І – Варна”
ЕООД за 2009 г.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 31, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 20/
2361-7-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет Варна освобождава от отговорност контрольора на “Медицински център за рехабилитация
и спортна медицина І – Варна” ЕООД Йордан Руменов Йорданов за периода 01.01.09 г. до
31.12.09 г.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 31, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 20/
2361-7-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 от ТЗ, Общински
съвет - Варна избира “Ай Си Ар” ЕООД, представлявано от д.е.с Светослав Петров

Станиславов, за извършване на одиторски контрол на “Медицински център за
рехабилитация и спортна медицина І – Варна” ЕООД за 2010 г.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 31, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 20/
ПРОЕКТ

ЗА РЕШЕНИЕ:

2362-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 147,
ал. 2 от ТЗ, Общински съвет - Варна освобождава от отговорност д-р Иван Йорданов
Митишев – управител на “Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със
стационар” ЕООД ЕИК 000090147, за периода от 01.01.2009 г. – 25.05.2009 г., включително.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 1, против – 28, въздържали се – 4, отсъстват – 18/
Решението не се приема.
2362-7-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 147,
ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна одобрява годишния финансов отчет, заверен от
регистриран одитор, и годишен доклад за дейността на “Областен диспансер за пневмофтизиатрични заболявания със стационар” ЕООД, ЕИК 000090147, за 2009 г.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 32, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 19/
2362-7-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 147,
ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност д-р Петър Стефанов
Генов – управител на “Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със
стационар” ЕООД за периода от 26.05.2009 г. – 31.12.2009 г., включително.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 32, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 19/
2362-7-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет –
Варна освобождава от отговорност контрольора на “Областен диспансер за пневмофтизиатрични заболявания със стационар” ЕООД д-р Валентин Кършаков за периода
01.01.09 г. до 31.12.09 г.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 32, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 19/
2362-7-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 от ТЗ, Общински
съвет - Варна избира доц. Никола Милев Бакалов за извършване на одиторски контрол на
“Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар” ЕООД за
2010 г.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 32, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 19/
2363-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 147,
ал. 2 от ТЗ и чл. 40 от Закона за счетоводството, Общински съвет – Варна приема годишния
финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен доклад за дейността на “Обреди”
ЕООД, ЕИК 813106564, за 2009 г.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 33, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 18/

2363-7-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 147,
ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност Любчо Иванов Любчев –
управител на “Обреди” ЕООД, за 2009 г.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 33, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 18/
2363-7-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 144, ал. 1 и чл. 145 от ТЗ,
Общински съвет – Варна освобождава от отговорност контрольорите на “Обреди” ЕООД
Димитър Дичев, Константин Константинов и Янко Коренчев за периода 01.01.09 г. до
31.12.09 г.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 33, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 18/
2363-7-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 от ТЗ, Общински
съвет – Варна избира д.е.с. Слав Минчев Танев за извършване на одиторски контрол на
“Обреди” ЕООД за 2010 г.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 33, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 18/
2364-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, и чл. 137, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 147,
ал. 2 от ТЗ и чл. 40 от Закона за счетоводството, Общински съвет – Варна одобрява годишния
финансов отчет и годишен доклад за дейността на “Жилфонд” ЕООД – Варна, ЕИК
813109281, за 2009 г.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 33, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 18/
2364-7-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 147,
ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност Станислав Петров Антонов
– управител на “Жилфонд” ЕООД - Варна за 2009 г.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 33, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 18/
2364-7-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 144, ал. 1 и чл. 145 от ТЗ,
Общински съвет – Варна освобождава от отговорност контрольора на “Жилфонд” ЕООД Варна Жеко Маринов Георгиев за периода 01.01.09 г. до 31.12.09 г.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 33, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 18/
2364-7-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 221, т. 6 от ТЗ, Общински
съвет – Варна избира Цвета Боцановска - управител на “АНТАРЕС” ООД за извършване на
одиторски контрол на “Жилфонд” ЕООД - Варна за 2010 г.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 33, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 18/
2365-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 7 от ТЗ, Общински съвет –
Варна одобрява годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор, и годишен доклад
за дейността на “Стопанска и спомагателна дейност” ЕАД, ЕИК 103564060, за 2009 г.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 27, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 24/

2365-7-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 10 от ТЗ, Общински съвет –
Варна освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на “Стопанска и
спомагателна дейност” ЕАД в състав: Светлан Димов Стоянов, Димитър Милков Иванов и
Христо Кирилов Димитров, за периода от 01.01.2009 г. до 31.12.2009 г.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 27, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 24/
2365-7-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 221, т. 6 от ТЗ, Общински
съвет – Варна избира доц. Никола Бакалов за извършване на одиторски контрол на
“Стопанска и спомагателна дейност” ЕАД за 2010 г.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 27, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 24/
2366-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 7 от ТЗ, Общински съвет –
Варна одобрява годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор, и годишен доклад
за дейността на “Ученическо и столово хранене” ЕАД, ЕИК 103552229, за 2009 г.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 29, против – 0, въздържали се – 3, отсъстват – 19/
2366-7-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 221, т. 6 от ТЗ, Общински
съвет – Варна избира д.е.с. Слав Минчев Танев за извършване на одиторски контрол на
“Ученическо и столово хранене” ЕАД за 2010 г.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 29, против – 0, въздържали се – 3, отсъстват – 19/
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:
2366-7-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 10 от ТЗ, Общински съвет –
Варна освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на “Ученическо и
столово хранене” ЕАД в състав: Румен Иванов Пишманов, Иван Георгиев Гоцев за периода
от 01.01.2009 г. до 31.12.2009 г.; Владимир Трифонов, за периода от 01.01.2009 до 01.12.2009
г., включително; Станислав Темелков Димитров, за периода от 01.12.2009 г. до 31.12.2009 г.,
включително.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 13, против – 12, въздържали се – 7, отсъстват – 18,
не участва в гласуването - 1/
Решението не се приема.
2367-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 7 от ТЗ, Общински съвет –
Варна одобрява годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор, и годишен доклад
за дейността на “Дезинфекционна станция - Варна” ЕАД, ЕИК 200830126, за периода
01.01.2009 г. до 26.08.2009 г., включително.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 26, против – 1, въздържали се – 2, отсъстват – 22/
2367-7-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 10 от ТЗ, Общински съвет –
Варна освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на
“Дезинфекционна станция - Варна” ЕАД в състав: Виржиния Николова Живкова, Димитър
Николов и Максим Николов Иванов за периода от 01.01.2009 г. до 26.08.2009 г. включително.
/Резултати от поименно явно гласуване:

за – 26, против – 1, въздържали се – 2, отсъстват – 22/
2367-7-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 3, във връзка с чл. 147,
ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна одобрява годишния финансов отчет, заверен от
регистриран одитор, и годишен доклад за дейността на “Дезинфекционна станция - Варна”
ЕООД за периода 27.08.2009 г. до 31.12.2009 г. включително.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 26, против – 1, въздържали се – 2, отсъстват – 22/
2367-7-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 147,
ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност Николай Райчев –
управител на “Дезинфекционна станция - Варна” ЕООД за периода 27.08.2009 г. до
31.12.2009 г. включително.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 26, против – 1, въздържали се – 2, отсъстват – 22/
2367-7-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 146, ал. 3 от ТЗ, Общински
съвет – Варна избира доц. Никола Бакалов за извършване на одиторски контрол на
“Дезинфекционна станция - Варна” ЕООД за 2010 г.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 26, против – 1, въздържали се – 2, отсъстват – 22/
2368-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 7 от ТЗ, Общински съвет –
Варна одобрява годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор, и годишен доклад
за дейността на “Паркинги и гаражи – Варна” ЕАД, ЕИК 200472647, за 2009 г.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 29, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 22/
2368-7-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 10 от ТЗ, Общински съвет –
Варна освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на “Паркинги и
гаражи – Варна” ЕАД в състав: Кирил Евстатиев Еленков, Сиана Нинова МавродиноваАнгелова, Януарий Марков Вичев и Поли Стаменова Стоянова, Драгомир Ненчев Белев,
Николай Георгиев Стоянов, Борислав Светломиров Златев, за периода от 01.01.2009 г. до
31.12.2009 г.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 29, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 22/
2368-7-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 23 от ЗМСМА, чл. 221, т. 6 от ТЗ, Общински
съвет – Варна избира “ФИНАНС ОДИТ КОНСУЛТ 2002” ООД, представлявано от Фанка
Нонева – управител, за извършване на одиторски контрол на “Паркинги и гаражи – Варна”
ЕАД за 2010 г.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 29, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 22/
2369-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 7 от ТЗ и чл. 40 от Закона за
счетоводстото, Общински съвет – Варна одобрява годишния финансов отчет с
констатираните забележки, заверен от регистриран одитор и годишен доклад за дейността на
„Градски транспорт”-ЕАД, ЕИК 103003668, за 2009 г.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 28, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 23/

2369-7-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 221, т. 6 от ТЗ, Общински
съвет – Варна избира „Финанс одит консулт 2002” ООД, представлявано от Фанка Георгиева
Нонева за извършване на одиторски контрол на „Градски транспорт” ЕАД за 2010 г.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 28, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 23/
ПРОЕКТ

ЗА

РЕШЕНИЕ:

2369-7-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 10 от ТЗ, Общински съвет –
Варна освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Градски
транспорт”-ЕАД в състав: Миглена Петрова Делчева, Младен Радев Марчев, Мария Тодорова
Тодорова, Веселина Томова Захариева, Сали Мехмедов Табаков за периода от 01.01.2009 г. до
31.12.2009 г.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 4, против – 18, въздържали се – 6, отсъстват – 23/
Решението не се приема.
2370-7. На основание чл. 54, ал. 2 от „Правилник за организацията и дейността на
Общинския съвет - Варна, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация”, Общинският съвет – Варна прекъсва работата на Двадесет и четвъртото
заседание на Общинския съвет и решава същото да продължи на 30 юни 2010 г. от 09.00 ч. в
Пленарна зала на Община Варна, с останалите точки от приетия дневен ред.
/за - 26, против - 1, въздържали се - 2/
Общ брой присъстващи общински съветници – 34 /30.06.2010 г/.
Общински съвет – Варна прие следните
РЕШЕНИЯ:
2371-7. На основание чл. 25, т. 3 и т. 4 от ЗМСМА, във връзка с обективна невъзможност на
председателката на ПК „Собственост и стопанство” г-ца Валерия Ангелова да присъства на
третия заседателен ден - 30.06.2010 г., по предложение на г-н Николай Апостолов председател на Общинския съвет – Варна, Общински съвет – Варна избира г-н Орлин
Сименов – член на ПК „Собственост и стопанство” да изчете и представи на общинските
съветници останалите от дневния ред проекти за решения от ПК „Собственост и стопанство”.
/за – 30, против – 0, въздържали се – 1/
2372-7. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2, предложение 2 от ЗОС, във
връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС и реализиране на разпоредителна сделка на основание чл.35, ал.3
от ЗОС, а именно: продажба на имот- частна общинска собственост, представляващ
72,17(седемдесет и две цяло и седемнадесет)кв.м. ид.ч. от ПИ №10135.5505.364, целият с
площ 381,00(триста осемдесет и един)кв.м., кв.Аспарухово, гр.Варна, ул.”Мара Гидик” №
63, на Желю Янакиев Янакиев, собственик на ид.ч. от трети етаж на законно построената в
имота жилищна сграда и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО
12091/12.03.2010 г., Общински съвет – Варна одобрява пазарната оценка в размер на
13456,00(тринадесет хиляди четиристотин петдесет и шест)лева без вкл. ДДС, изготвена от
оценител на имоти, при пазарна стойност на 1(един)кв.м. – 186,45(сто осемдесет и шест лева
и четиридесет и пет стотинки)лева.
За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №5637/13.04.2009г.
Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на всички
дейности, необходими за правилното и законосъобразно извършване на разпоредителната
сделка.

/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 32, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 19/
2373-7. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2, предложение 2 от ЗОС, във
връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС и реализиране на разпоредителна сделка на основание чл.35, ал.3
от ЗОС, а именно: продажба на 625,00(шестстотин двадесет и пет)кв.м. ид.ч. от имот-частна
общинска собственост, представляващ УПИ ХІ-общ., целият с площ 1310,00(хиляда триста и
десет)кв.м., кв.6а, с.Звездица, Община Варна, ул.”Еридан”№21, на Мариана Илиева
Борисова и Татяна Илийчева Капричева, собственици на законно построена в имота жилищна
сграда и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО 19883/19.05.2010 г.,
Общински съвет – Варна одобрява пазарната оценка в размер на 27 400(двадесет и седем
хиляди и четиристотин)лева без вкл. ДДС, изготвена от оценител на имоти, при пазарна
стойност на 1(един)кв.м. – 43,84(четиридесет и три лева и осемдесет и четири стотинки)лева,
при следните квоти:
- Мариана Илиева Борисова – за 312,15(триста и дванадесет цяло и петнадесет)кв.м. ид.ч. –
13 700(тринадесет хиляди и седемстотин)лева без вкл. ДДС;
- Татяна Илийчева Капричева – за 312,15(триста и дванадесет цяло и петнадесет)кв.м. ид.ч. –
13 700(тринадесет хиляди и седемстотин)лева без вкл. ДДС.
За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №5711/12.06.2009г.
Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на всички
дейности, необходими за правилното и законосъобразно извършване на разпоредителната
сделка.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 32, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 19/
2374-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 22, ал. 3 от
ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО 40924/19.05.10 г., решение на
ПК “Собственост и стопанство” по Протокол № 52/28.05.2010 г. Общински съвет – Варна
увеличава размера на предложената пазарната оценка, изготвена от независим експерт
оценител, във връзка с прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на Община
Варна, 50.00 (петдесет) м2 идеални части от ПИ 10135.2510.486 (десет хиляди сто тридесет и
пет.две хиляди петстотин и десет.четиристотин осемдесет и шест) целия с площ 559.00
(петстотин петдесет и девет) м2, с административен адрес гр. Варна, с.о „Добрева чешма”
от 5 040.00 (пет хиляди и четиридесет) лева, без включен ДДС, в размер на 6 000.00 (шест
хиляди) лева, без включен ДДС.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 32, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 19/
2375-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл. 33, предл. 2 и
по реда на чл. 34 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО
40924/19.05.10 г., Общински съвет - Варна реши да прекрати съсобствеността между
Община Варна, от една страна, и от друга страна Десислав Мариянов Десев, ЕГН.................,
чрез продажба на имот-частна общинска собственост, с административен адрес гр. Варна, с.о
„Добрева чешма”, представляващ 50.00 (петдесет) м2 идеални части от ПИ с
идентификатор № 10135.2510.486 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин и
десет.четиристотин осемдесет и шест) целия с площ 559.00 (петстотин петдесет и девет) м2,
при граници на имота: ПИ № 10135.2510.782 (десет хиляди сто тридесет и пет. две хиляди
петстотин и десет. седемстотин осемдесет и две), ПИ № 10135.2510.781 (десет хиляди сто
тридесет и пет. две хиляди петстотин и десет. седемстотин осемдесет и едно), ПИ №
10135.2510.780 (десет хиляди сто тридесет и пет. две хиляди петстотин и десет. седемстотин

и осемдесет), ПИ № 10135.2510.499 (десет хиляди сто тридесет и пет. две хиляди петстотин и
десет. четиристотин деветдесет и девет), ПИ № 10135.2510.9086 (десет хиляди сто тридесет и
пет. две хиляди петстотин и десет. девет хиляди и осемдесет и шест) на съсобственика
Десислав Мариянов Десев, ЕГН .......................
За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска собственост № 5911/09.11.2009
г.
Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, за сумата от 6 000.00
(шест хиляди) лева, без включен ДДС.
Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на всички
дейности, необходими за правилното и законосъобразно извършване на разпоредителната
сделка.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 32, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 19/
2376-7. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС
и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО 12377/19.05.2010 г., Общински
съвет – Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от оценител на имоти, във връзка с
прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна, представляваща
223,00кв.м. ид.ч. от ПИ №10135.5549.1416, с площ 2226,00кв.м., с.о.”Прибой”, гр.Варна, при
граници: ПИ №5012.46, ПИ №5549.1417, ПИ №5549.2286, ПИ №5549.9547, ПИ №5549.1415,
в размер на 16713,00лева без ДДС.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 29, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 22/
2377-7. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, във връзка с чл.33,
предложение 2 и чл.34 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. №
ЗАО 12377/19.05.2010г., Общински съвет-Варна решава да се прекрати съсобствеността м/у
Община Варна и Никола Стоянов Николов, и Миглена Димова Николова, при равни квоти,
чрез продажба на имот-частна общинска собственост, представляващ 223,00кв.м. ид.ч. от ПИ
№10135.5549.1416, с площ 2226,00кв.м., с.о.„Прибой”, гр.Варна, при граници: ПИ
№5012.46, ПИ №5549.1417, ПИ №5549.2286, ПИ №5549.9547, ПИ №5549.1415. Продажбата
да се извърши по одобрената по решение на Общинския съвет – Варна № 2376-7(24)/23, 24,
30.06.2010 г. пазарна цена в размер на 16713,00лева без ДДС.
За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №5825/24.09.2009г.
Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на всички
дейности, необходими за правилното и законосъобразно извършване на разпоредителната
сделка.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 29, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 22/
2378-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и по предложение на Кмета на Община
Варна с вх.№ ЗАО 4801/19.05.2010 г., Общински съвет-Варна отменя свои Решения №№
1616-5 и 1617-5 по Протокол № 17/13, 14.10.2009 г.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 33, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 18/
2379-7. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС
и по предложение на Кмета на Община Варна с вх.№ ЗАО 4801/19.05.2010г., Общински съвет
–Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от оценител на имоти, във връзка с

прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна, представляваща
125,00кв.м. ид.ч. от ПИ №10135.3515.1769, целият с площ 265,00 кв.м., ул.”Фантазия”40,
м/у бл.77 и бл.78, ж.к.”Трошево”, гр.Варна, при граници:ПИ №3515.392, ПИ №3515.594, в
размер на 49500,00 лева без включен ДДС.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 31, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 20/
2380-7. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, във връзка с чл.33,
предложение 2 и чл.34 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх.№
ЗАО 4801/19.05.2010г., Общински съвет-Варна решава да се прекрати съсобствеността м/у
Община Варна и Христо Петров Христов, чрез продажба на имот- частна общинска
собственост, представляващ 125,00 кв.м. ид.ч. от ПИ №10135.3515.1769, целият с площ
265,00 кв.м., гр.Варна, ул.”Фантазия”40, м/у бл.77 и бл.78, ж.к. „Трошево”, гр.Варна, при
граници: ПИ №3515.392, ПИ №3515.594.
Продажбата да се извърши по одобрената по решение на Общинския съвет – Варна № 23797(24)/23, 24, 30.06.2010 г. пазарна цена в размер на 49500,00лв. без ДДС.
За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №4964/18.04.2008 г.
Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на всички
дейности, необходими за правилното и законосъобразно извършване на разпоредителната
сделка.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 31, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 20/
2381-7. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС
и по предложение на кмета на Община Варна с вх. № ЗАО 6149/19.05.2010 г., решение на ПК
“Собственост и стопанство” по Протокол № 52/28.05.2010 г. Общински съвет – Варна
увеличава размера на пазарната оценка, изготвена от оценител на имоти, във връзка с
прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна, представляваща
95,00кв.м. ид.ч. от ПИ №10135.2623.4208, с площ 773,00кв.м., с.о. „Горна Трака”, гр.Варна,
при граници: ПИ №2623.770, ПИ №2623.4150, ПИ №2623.4152, ПИ №2623.9522, ПИ
№2623.8862, от 6 256,00 /шест хиляди двеста петдесет и шест/лева без включен ДДС в
размер на 11 400,00 /единадесет хиляди и четиристотин/ лева без вкл. ДДС.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 29, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 22/
2382-7. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, във връзка с чл.33,
предложение 2 и чл.34 от НРПУРОИ и по предложение на смета на Община Варна с вх. №
ЗАО 6149/19.05.2010г., Общински съвет-Варна решава да се прекрати съсобствеността м/у
Община Варна и „БОЛГАРСТРОЙ ИНВЕСТ”ООД, представлявано от Димитър Благоев
Димитров, чрез продажба на имот-частна общинска собственост, представляващ 95,00кв.м.
ид.ч. от ПИ №10135.2623.4208, с площ 773,00кв.м., с.о. “Горна Трака”, гр.Варна, при
граници: ПИ №2623.770, ПИ №2623.4150, ПИ №2623.4152, ПИ №2623.9522, ПИ
№2623.8862. Продажбата да се извърши по одобрената по решение на Общинския съвет –
Варна № 2381-7(24)/23, 24, 30.06.2010 г., пазарна цена в размер на 11 400,00 /единадесет
хиляди и четиристотин/ лева без ДДС.
За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №5817/14.09.2009 г.
Общински съвет - Варна възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на всички
дейности, необходими за правилното и законосъобразно извършване на разпоредителната
сделка.

/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 29, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 22/
2383-7. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС
и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО 32857/12.03.2010г., решение на
ПК “Собственост и стопанство” по Протокол № 52/28.05.2010 г., Общински съвет – Варна
увеличава размера на пазарната оценка, изготвена от оценител на имоти, във връзка с
прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна, представляваща
90,00 кв.м. ид.ч. от ПИ №10135.2515.3344, с площ 630,00кв.м., м-ст”Ален мак”, гр.Варна,
при граници: ПИ №2515.728, ПИ №2515.9553, ПИ №2515.727, ПИ №2515.9672, ПИ
№2515.9536, от 8 800 /осем хиляди и осемстотин/ лева без включен ДДС, в размер на 10
800,00 /десет хиляди и осемстотин/ лева без включен ДДС.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 29, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 22/
2384-7. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, във връзка с чл.33,
предложение 2 и чл.34 от НРПУРОИ, Общински съвет-Варна решава да се прекрати
съсобствеността м/у Община Варна и Николинка Маринова Славова, чрез продажба на имотчастна общинска собственост, представляващ 90,00кв.м. ид.ч. от ПИ №10135.2515.3344, с
площ 630,00кв.м., м-ст„Ален мак”, гр.Варна, при граници: ПИ №2515.728, ПИ №2515.9553,
ПИ №2515.727, ПИ №2515.9672, ПИ №2515.9536. Продажбата да се извърши по одобрената
по решение на Общинския съвет – Варна № 2383-7(24)/23, 24, 30.06.2010 г., пазарна цена в
размер на 10 800,00 /десет хиляди и осемстотин/ лева без ДДС.
За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №5826/24.09.2009 г.
Общински съвет - Варна възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на всички
дейности, необходими за правилното и законосъобразно извършване на разпоредителната
сделка.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 29, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 22/
2385-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, съгласно чл. 39, ал.5 от ЗОС, във връзка с
чл. 48, ал. 1, т. 3 от НРПУРОИ и § 4, ал. 1 и 2 от Закона за народните читалища и по
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-10-7300/8/29.04.2010 г., Общински съвет
– Варна учредява безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Искра” - гр.
Варна върху имот - частна общинска собственост, самостоятелен обект – Народно читалище
„Искра” с идентификатор № 10135.3517.446.1.1 със застроена площ 202,60 кв.м., находящ се
на І-ви етаж от жилищна сграда, изградена в имот с идентификатор № 10135.3517.446 (стар
парцел ІV), ул. „Капитан Райчо” № 103, по плана на 15-ти п.р. на гр. Варна.
Граници на имота: №№ 10135.3517.446.1.4, 10135.3517.446.1.5, 10135.3517.446.1.2,
10135.3517.446.1.3.
За имота има съставен акт за частна общинска собственост № 5876/20.10.2009 г.
Безвъзмездното право на ползване се учредява на Народно читалище „Искра”-гр. Варна за
срок от 10 (десет) години.
Възлага на Кмета на Община Варна издаването на заповед и сключването на договор за
безвъзмездно право на ползване върху описания имот.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 34, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 17/
2386-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, чл. 64, ал. 1 от

“Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет - Варна, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация”, Общински съвет – Варна възлага на
Кмета на Община Варна извършване на анализ и преценка от бъдеща възможност за
преобразуване на “Жилфонд” ЕООД – Варна от Търговско дружество в Общинско
предприятие, както и определяне обема и предмета на дейност на предприятието.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 20, против – 3, въздържали се – 10, отсъстват – 8/
2387-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 44 ал. 1 т. 7 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна
възлага на Кмета на Община Варна извършване на анализ и преценка от бъдеща възможност
за преобразуване на “Дезинфекционна станция” ЕАД от Търговско дружество в Общинско
предприятие, както и определяне обема и предмета на дейност на предприятието.
/за – 20, против – 0, въздържали се – 10/
по точка осма от дневния ред
ОТНОСНО: Разглеждане на „Уведомление” от общинския съветник Орлин Симеонов, вх. №
ОС 10-94-О(2)/20.05.2010 г., относно освобождаването му от състава на работната група
избрана с решение на Общински съвет – Варна № 2221-5-1(23)/19.05.2010 г.
Докл.: О. СИМЕОНОВ – общински съветник
Общ брой присъстващи общински съветници – 32
Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я:
2388-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 30, ал. 4 от „Правилник за
организацията и дейността на Общинския съвет – Варна, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет – Варна освобождава от
състава на Работната група- общински съветници, представители на общинската
администрация и „Пазари” ЕАД, избрана с решение на Общински съвет – Варна № 2221-51(23)/19.05.2010 г., общински съветник Орлин Симеонов, по негово искане с вх. № ОС-10-94О(2)/20.05.2010 г.
/за - 31, против – 0, въздържали се – 0,
не участва в гласуването – 1/
2389-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 30, ал. 4 от „Правилник за
организацията и дейността на Общинския съвет – Варна, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет – Варна променя броя
на членовете на Работната група от общински съветници, представители на общинската
администрация и „Пазари” ЕАД, избрана с протокол № 23/19.05.2010 г.
/за - 31, против – 0, въздържали се – 1/
по точка девета от дневния ред
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК „Финанси и бюджет” относно:
- даване на съгласие да се запази участието на Община Варна като акционер в „Общинска
банка” АД в размер на 0,2 %, чрез закупуване на 2 020 броя акции от новата емисия на
стойност 20 200 лева;
- допълване на решение на Общински съвет – Варна № 2015-4, т. VІ от протокол №
20/17.02.2010 г. чрез допълване на утвърдения списък на длъжностите с право на
транспортни разходи за 2010 г. за д. 898, ОП „Хранителен комплекс” и „Общински приют за

безстопанствени кучета”;
- даване на съгласие печалбата за 2009 г. на „Специализирана болница по очни болести за
активно лечение - Варна” ЕООД да остане в дружеството за покриване на натрупани загуби;
- освобождаване на „Гражданско сдружение „В” от заплащане на цена на право на
разполагане за преместваем обект, разположен върху земя – общинска собственост, находяща
се в гр. Варна, ж.к. „Владислав Варненчик”, ІІІ м.р.;
- вземане на решение за отказ за отпускане на финансови средства в размер на 50 000 лв. за
дофинансиране на закупуване на подвижен ехографски апарат за нуждите на „Българска
асоциация на онкоболните и сподвижници” – гр. Варна и „Национална асоциация на жените
с онкологични заболявания”;
- опрощаване на държавни вземания;
- предвиждане при възможност на финансови средства за ремонт на гастроскоп за МБАЛ
„Св. Анна” –Варна” при актуализация на бюджет 2010 г.на община Варна;
- командироване на Даниела Тодорова – художник и един общински съветник за провеждане
на изложба „Културните традиции на Варна”, Вилнюс 2010-2011 г.;
- освобождаване от такса битови отпадъци;
- отпускане на финансови средства за Фолклорен танцов ансамбъл „Варна”;
- разглеждане на Докладна от доц. Б. Борисов – зам.кмет на Община Варна, вх. № Д-99200(1413)/22.06.2010 г., относно промяна на срока за усвояване на заема в свое решение №
2018-4(20)/17.02.2010 г.;
- разглеждане на предложение от Кмета на община Варна, вх. № РД-10-0400(51)/23.06.2010
г.относно даване на съгласие за поемане на общински дълж и упълномощаване на Кмета на
община Варна да подпише Запис на заповед в полза на Министерство на регионалното
развитие и благоустройството, във връзка с авансово плащане по договор BG161PO001/1.404/2009/003 „Укрепване на активната част на срутищата по стръмните склонови участъци на
новото трасе на ул. „Девня” в участъка от бензиностанция „Шел” до ул. „Атанас Москов”, гр.
Варна, за строеж „Укрепителни и противосвлачищни мероприятия по склонови участъци на
ул. „Девня” от т. 1750 до т. 2250 на пътна връзка с ул. „Г. Пеячевич”, гр. Варна.
Докл.: д-р Я. СТАНЕВ –
Председател ПК
Общ брой присъстващи общински съветници – 38
Общински съвет – Варна прие следните
РЕШЕНИЯ:
2390-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 9 и т. 23 от ЗМСМА, и по предложение на Кмета
на Община Варна с вх. № РД10-1700/8/06.04.2010 г., протокол № 23/23.10.2009г. от
проведено извънредно общо събрание на акционерите на “Общинска банка” АД, чл. 194, ал.
1 от ТЗ и във връзка с писмо с рег. № РД10-1700/8/15.03.2010г. от Изпълнителния директор на
“Общинска банка” АД, Общински съвет-Варна дава съгласие да се запази участието на
Община Варна като акционер в “Общинска банка” АД в размер на 0,2%, чрез закупуване на
2 020 /две хиляди и двадесет/ броя акции от новата емисия на стойност 20 200 /двадесет
хиляди и двеста/ лева.
Средствата да бъдат предвидени от §70-01 – “Разходи за придобиване на дялове, акции и
увеличаване на капитал” от бюджет 2010 г. на Община Варна
Възлага на Кмета на Община Варна да предприеме всички необходими действия по

изпълнение на решението.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 27, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 23
не участва в гласуването - 1/
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ :
2391-9-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и по предложения на Кмета на
Община Варна с вх. №№ РД10-9302/44/03.05.2010 г. и ООР-9302/3/07.06.2010 г., Общински
съвет-Варна допълва решение на Общински съвет – Варна № 2015-4, т. VІ от протокол №
20/17.02.2010г. като допълва утвърдения списък на длъжностите с право на транспортни
разходи за 2010 г. за д. 898, ОП “Хранителен комплекс” и “Общински приют за
безстопанствени кучета” по Приложение № 12 по бюджета на Община Варна за 2010 г.,
съгласно приложения в частта за следните позиции:
1. работещите в обект „Баба Алено”: изпълнител-барман – 2 бр;
2. изпълнител „Отговорник Аладжа манастир” – 1 бр.
3. ОПБК с. Каменар:
* Иван Радев – гл. експерт “Управител”
* Юлия Москова – ветеринарен лекар
* Кирил Хорозов – изпълнител “Ловец”
* Димитър Димитров - изпълнител “Ловец”
* Стоян Стоянов - изпълнител “Шофьор - ловец”
* Илиян Хорозов – изпълнител “Шофьор”
* Росен Душев - изпълнител “Шофьор”
* Георги Алатов - изпълнител “Шофьор”
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 9, против – 10, въздържали се – 16, отсъстват – 16/
Решението не се приема.
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ :
2391-9-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и по предложения на Кмета на
Община Варна с вх. №№ РД10-9302/44/03.05.2010 г. и ООР-9302/3/07.06.2010г., Общински
съвет-Варна допълва решение на Общински съвет – Варна № 2015-4, т. VІ от протокол №
20/17.02.2010 г. като допълва утвърдения списък на длъжностите с право на транспортни
разходи за 2010 г. за д. 898, ОП “Хранителен комплекс” и “Общински приют за
безстопанствени кучета” по Приложение № 12 по бюджета на Община Варна за 2010 г.,
съгласно приложения, при условие, че пътните разходи се поемат на 100 % от стойността на
автобусния билет.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 23, против – 4, въздържали се – 7, отсъстват – 17/
Решението не се приема.
2392-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 9 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския
закон, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от НРУПСЧОВКТД и по предложение на ПК “Финанси и бюджет”,
във възка с докладна записка от управителя на “СБОБАЛ – Варна” ЕООД с вх. № ОС109903/16/15.05.2010 г., Общински съвет - Варна дава съгласие печалбата за 2009 г. на

„СБОБАЛ – Варна” ЕООД да остане в дружеството за покриване на натрупани загуби.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 32, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 19/
2393-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и по предложение на ПК “Финанси
и бюджет”, във връзка с докладна записка от председателя на УС на “Гражданско
сдружение”В” с вх. № ОС10-9907/2/04.02.2010 г., Общински съвет - Варна освобождава
“Гражданско сдружение”В” от заплащане на цена на право на разполагане за преместваем
обект, разположен върху земя – общинска собственост, находяща се в гр. Варна, ж.к.
“Владислав Варненчик”, ІІІ м.р.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 26, против – 4, въздържали се – 2, отсъстват – 19/
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ :
2394-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и по предложение на ПК “Финанси и
бюджет”, във връзка с писмо от дирекция “Здравно развитие” с вх. № РД101500/26/03.05.2010 г., Общински съвет - Варна решава да бъдат отпуснати финансови
средства в размер на 50 000 лв. за дофинансиране на закупуване на подвижен ехографски
апарат за нуждите на „Българска асоциация на онкоболните и сподвижници” – гр. Варна и
„Национална асоциация на жените с онкологични заболявания”.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 4, против – 12, въздържали се – 13, отсъстват – 22/
Решението не се приема.
2395-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с писмо вх. № ОС109910/1/11.02.2010 г. от Администрацията на Президента на Република България, Общински
съвет – Варна предлага на Президента на Република България да не се опрости
задължението на ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕТРОВ от гр. Варна, ж.к. “Владислав Варненчик” бл.
401, вх. 10, ет. 2, ап. 169.
/за – 30, против – 0, въздържали се – 0/
2396-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и по предложение на ПК “Финанси
и бюджет”, във връзка с писмо от ПК “Здравеопазване” с вх. № ОС10-9303/18/01.06.2010 г.,
Общински съвет-Варна решава да бъдат предвидени при актуализацията на бюджет 2010 г. на
Община Варна при възможност финансови средства в размер на 70 442 лв. за ремонт на
гастроскоп за МБАЛ “Св. Анна” Варна”.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 36, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 15/
2397-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и във връзка с докладна записка от
Евгения Александрова-общински съветник с вх.№ ОС10-94Е/5/21.05.2010 г., Общински съвет
- Варна решава да командирова Даниела Тодорова – художник, за провеждане на изложба
“Културните традиции на Варна”, Вилнюс 2010-2011 г., Литва.
Средствата да бъдат осигурени от функция І ИЗО, дейност 123 Общински съвет, Бюджет
2010 г. на Община Варна.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 34, против – 1, въздържали се – 0, отсъстват – 16/
2398-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на

Община Варна и във връзка с молба с вх. № РД10-94.Д/159/04.05.2010 г., Общински съвет –
Варна не освобождава Добринка Павлова Йосифова от заплащане на дължимата такса за
битови отпадъци за 2010 г. за имот, находящ се в гр. Варна, ж.к. “Владислав Варненчик”, бл.
406, вх. 5, ап. 16.
/за – 35, против - 0, въздържали се – 0/
2399-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
Община Варна и във връзка с молба с вх. № ОС10-94.М/2/05.02.2010 г., Общински съвет –
Варна не освобождава Милка Стефанова Лазарова от заплащане на дължимата такса за
битови отпадъци за 2010 г. за земя парцел VІІІ-2570, кв. 6, 20 м.р., находяща се в гр. Варна,
ж.к. “Чайка”..
/за – 35, против - 0, въздържали се – 0/
2400-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
Община Варна и във връзка с молба с вх. № ОС-9-9100/57/27.11.2009 г., Общински съвет –
Варна не освобождава Калиник Аршак Торосян, действащ чрез пълномощника Флора Торком
Торосян-Нигохозова от заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 2010 г. за имот,
находящ се в гр. Варна, ул. “Кавала” № 32, ап. 13.
/за – 35, против - 0, въздържали се – 0/
2401-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
Община Варна и във връзка с молба с вх. № ОС-9-9100/57/27.11.2009 г., Общински съвет –
Варна не освобождава Флора Торком Торосян-Нигохозова от заплащане на дължимата такса
за битови отпадъци за 2010 г. за имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Кавала” № 32, ап. 9 и
гараж с офис № 5.
/за – 35, против - 0, въздържали се – 0/
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ :
2402-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и по предложение на ПК “Финанси и бюджет”,
във връзка с докладна записка от г-н Юлиян Станев - главен художествен ръководител на
фолклорен танцов ансамбъл “Варна” Общински съвет – Варна отпуска финансови средства в
размер на 40 000 лв. за самолетни билети за 10 човека от ансамбъла за участие в Световния
конгрес и фестивал на СІОFF (Световна организация за провеждане на традиционални
изкуства и занаяти към ЮНЕСКО за периода от 05.11 до 13.11. 2010 г.
Средствата да бъдат осигурени от дейност “Други дейности по културата” от Бюджет 2010 г.
на Община Варна.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 23, против – 1, въздържали се – 13, отсъстват – 23,
не участва в гласуването - 1/
Решението не се приема.
2403-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 10 от ЗМСМА, чл. 3, чл. 17, ал. 1 и чл. 19 от ЗОД,
чл. 43, ал. 2, т. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 11, ал. 1, т. 5, ал. 7 и чл. 12 от ЗОБ, Общински съвет
– Варна променя срока за усвояване на заема в свое решение № 2018-4(20)/17.02.2010 г. от
30.06.2010 г. на 31.12.2010 г.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 37, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 13/

2404-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна взема решение
за поемане на общински дълг и упълномощава Кмета на Община Варна да подпише Запис на
заповед в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройство, Договарящия
орган по ОП Регионално развитие 2007 – 2013, за стойността на авансовото плащане по чл. 4
– 299 999,99 лв. (двеста деветдесет и девет хиляди деветстотин деветдсет и девет лева и
деветдесет и девет ст.) от Договарящия орган е в размер на 999 999,99 лв. от договор за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.4-04/2009/003 „Укрепване
на активната част на срутищата по стръмните склонови участъци на новото трасе на ул.
„Девня” в участъка от бензиностанция „Шел” до ул. „Атанас Москов”, гр. Варна, за строеж
„Укрепителни и противосвлачищни мероприятия по склонови участъци на ул. „Девня” от т.
1750 до т. 2250 на пътна връзка с ул. „Г. Пеячевич”, гр. Варна, финансиран по Схема за
безвъзмедна финансова помощ „Подкрета за дребномащабна инфраструкура за
предотвратяване на свлачища в градските агломерации.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 36, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 15/
по точка десета от дневния ред
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК „Архитектура, строителство,
устройство, организация и развитие на територията на общината и населените места”
относно:
- одобряване План за региулация и застрояване на кв. „Свети Никола”, гр. Варна на база
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № Д-2-9200/671/22.02.2010 г.;
- възлагане на Кмета на Община Варна за назначаване на експертна комисия с участието на
служители от Общинската администрация и представители на Общинския съвет относно
необходимостта и начина за обновление на уличното и парково осветление на Община Варна
и за изготвяне на проект за меморандум, която Комисия да проучи, систематизира, анализира
и даде становище за възможностите за прилагане на модел на публично – частно
партньорство;
- отказ за съгласуване на План за регулация и задстрояване на УПИ ІІІ-605, 624 „за жилищно
строителство, басейн и трафопост”, кв. 20 по плана на к.к. „Златни пясъци” въз основа на
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО-46475/08.07.2009 г.;
- съгласуване на План за регулация и застрояване на урегулиран поземлен имат/УПИ/ ІV-159
“за манастир, кв. 14 план извадка от ПП на ПРЗ на к.к. “Св. Св. Константин и Елена” по
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО-19634/10.03.2010 г.;
- създаване на работна група която да проучи, да систематизира, анализира и даде становище
за възможностите да бъдат предприети мерки за отваряне на крайбрежната алея под спирка
“Писател” и движението да се направи еднопосочно.
Докл.: Вл. ТОНЕВ –
Председател ПК
Общ брой присъстващи общински съветници – 35
Общински съвет – Варна прие следните
РЕШЕНИЯ:
2405-10. 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 129, ал. 1 и чл. 16, ал.
1 от ЗУТ и Специфичните правила и норми на гр. Варна и по предложение на Кмета на
Община Варна с вх. № Д-2-9200/671/22.02.2010 г., Общински съвет - Варна одобрява План за

регулация и застрояване на кв. “Свети Никола”, гр. Варна.
2. Решението по т. 1 да се обнародва в Държавен вестник на основание чл. 129, ал. 1 от
ЗУТ.
/за – 32, против – 0, въздържали се – 0/
2406-10-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 2 и т. 6 от
ЗМСМА и чл. 30, ал. 4 от „Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Варна, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация” и във връзка
с предложениe на г-н Красимир Узунов – общински съветник с вх. № ОС-102600/5/03.02.2010 г., Общински съвет - Варна възлага на Кмета на Община Варна да назначи
експертна комисия с участието на служители от общинската администрация и представители
от Общински съвет - Варна, която да проучи, да систематизира, анализира и даде становище
относно необходимостта и начина за обновление на уличното и парково осветление на
Община Варна и изготвяне на проект за меморандум за прилагане на модел на публичночастно партньорство, в следния състав:
1. Представители и председател на експертната комисия от общинската администрация,
определени от Кмета на Община Варна
2. Членове от общинския съвет:
- Владимир Тонев - общински съветник
- Николай Джагаров – общински съветник – без право на глас
- Красимир Узунов – общински съветник – без право на глас
- Пламен Пенев - общински съветник
- Андрей Василев – общински съветник
- Димо Стоев – общински съветник
- Орлин Симеонов – общински съветник
/за - 32, против – 1, въздържали се - 0/
2406-10-2. 1. На основание чл.21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 3, т. 9, чл. 7 и чл. 8
от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, Общински съвет –
Варна решава на заседание на ПК „Предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси”
да бъде разгледан въпроса относно съществуването на конфликт на интереси на общинските
съветници проф. Николай Джагаров и Красимир Узунов в експертната комисия, създадена с
решение на Общинския съвет – Варна № 2405-10-1(24)/23, 24, 30.06.2010 г.
2. При установяване на липса на конфликт на интереси, Общински съвет – Варна да отмени
решение № 2405-10-1(24)/23, 24, 30.06.2010 г. за общинските съветници проф. Николай
Джагаров и Красимир Узунов, в частта „... – без право на глас...”
/за - 32, против – 0, въздържали се - 0/
2407-10. 1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 129, ал. 3 и чл. 16, ал.
1 от ЗУТ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО-46475/08.07.2009 г.,
Общински съвет-Варна отказва съгласуването на План за регулация и застрояване на
урегулиран поземлен имат/УПИ/ ІІІ-605, 624 “за жилищно строителство, басейн и
трафопост”, кв. 20 по плана на к.к. “Златни пясъци”.
2. Предлага на Министъра на МРРБ да не одобри Плана за регулация и застрояване на
урегулиран поземлен имат/УПИ/ ІІІ-605, 624 “за жилищно строителство, басейн и
трафопост”, кв. 20 по плана на к.к. “Златни пясъци”.
2408-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 129, ал. 3 и чл. 16, ал. 1

от ЗУТ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО-19634/10.03.2010 г.,
Общински съвет-Варна съгласува План за регулация и застрояване на урегулиран поземлен
имат/УПИ/ ІV-159 “за манастир, кв. 14 план извадка от ПП на ПРЗ на к.к. “Св. Св.
Константин и Елена”.
/за - 32, против – 0, въздържали се - 0/
2409-10-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 2 и т. 6 от ЗМСМА и
чл. 30, ал. 4 от „Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Варна,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация” и във връзка с жалба
от живущите и притежаващите недвижима собственост в м-ст „Кабакум” с вх. № РД-89100/682/27.10.2008 г., Общински съвет-Варна създава работна група която да проучи, да
систематизира, анализира и даде становище за възможностите да бъдат предприети мерки за
отваряне на крайбрежната алея под спирка “Писател” и движението да се направи
еднопосочно, в следния състав:
1. Андрей Николаев Василев - общински съветник
2. Николай Купенов Пашов - общински съветник
3. Красимир Маринов Маринов - общински съветник
4. Веселин Найденов Марешки - общински съветник
5. Стилиян Косев – адвокат довереник към Общински съвет - Варна
- Представители от община Варна, определени от Кмета на община Варна:
6. представител на на дирекция “ОООР”, отдел “Строителен контрол”
7. представител експерт по организацията на движението
/за - 35, против – 0, въздържали се - 0/
2409-10-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 30, ал. 4 от „Правилник за
организацията и дейността на Общинския съвет –Варна, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация”, Общински съвет – Варна избира за
председател на работната група създадена с решение на Общинския съвет – Варна № 240810-1(24)/23, 24, 30.06.2010 г. общинския съветник Андрей Николаев Василев.
/за - 35, против – 0, въздържали се - 0/
по точка единадесета от дневния ред
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК „Туризъм, търговия и рекламна
дейност” относно:
- изменение на „Наредба за разполагане на преместваеми обекти за търговия – маси,
павилиони, кабини и други съгласно ЗУТ” – административния ред за издаване на
разрешения за поставяне на преместваеми обекти за търговия и други в Морската градина;
- изменение и допълнение на „Наредба за реда за провеждане на търговска дейност на
територията на Община Варна”;
- изменение на „Наредба за разполагане на преместваеми обекти за търговия – маси,
павилиони, кабини и други съгласно ЗУТ” - създаване на нова ал.7 на чл.3;
- възлагане на Кмета на Община Варна да изготви схеми на 100 атрактивни позиции за
разполагане на преместваеми обекти за търговия на територията на гр.Варна, изготвяне
архитектурен проект на два примерни модула и провеждане на конкурс за фирма-изпълнител
до 31.12.2010 г.;

- промяна размера на туристическата такса в „Наредба за определянето и администрирането
на такси и цени на услуги на територията на Община Варна”.
Докл.: Кр. СИМОВ –
Председател ПК
Общ брой присъстващи общински съветници – 35
Общински съвет – Варна прие следните
РЕШЕНИЯ:
2410-11. На основание чл. 79 АПК, чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА и
по предложение на Кмета – Кирил Йорданов с вх. № РД-9-9302/122/19.11.2009 г., Общински
съвет – Варна, приема изменение на Наредбата за разполагане на преместваеми обекти за
търговия – маси, павилиони, кабини и други съгласно ЗУТ както следва:
Чл.6, ал.4. от действащата Наредба за разполагане на преместваеми обекти за търговия –
маси, павилиони, кабини и други съгласно ЗУТ „Разрешенията за поставяне на преместваеми
обекти за търговия в курортните комплекси и Морската градина се издават на името на
собственика на земята от Заместник кмета на Община Варна въз основа на решение на
нарочна комисия в състав от 3 /трима/ общински съветници определени от Председателя на
Общински съвет – Варна и 2 /двама/ представители на общинската администрация,
определени от Кмета на Община Варна” да придобие следното съдържание:
Чл.6, ал.4. Разрешенията за поставяне на преместваеми обекти за търговия и други в
Морската градина се издават от Заместник кмета на Община Варна въз основа на решение на
нарочна комисия в състав от 3 /трима/ общински съветници определени от Председателя на
Общински съвет – Варна и 2 /двама/ представители на общинската администрация,
определени от Кмета на Община Варна.
/за – 32, против – 0, въздържали се – 0/
2411-11. На основание чл. 79 АПК, чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА и
по предложение на Кмета – Кирил Йорданов с вх. № ОС-10-6200/1/10.02.2010 г., Общински
съвет – Варна, приема изменение на Наредбата за провеждане на търговска дейност на
територията на Община Варна както следва:
Раздел 2, чл.5, ал.2, т.2. става със следният текст: „Търговските обекти, които упражняват
търговска дейност в периода между 00:00 и 06:00 часа, следва да притежават Разрешение за
удължено работно време, издадено от Кмета на Община Варна или упълномощено от него
лице, и след заплащане на предвидените в НОАМТЦУТОВ цени на услуги, с изключение на
аптеките”.
/за – 32, против – 0, въздържали се – 0/
2412-11. На основание чл. 79 АПК, чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА и
по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-10-9302/17/03.02.2010 г., Общински
съвет – Варна приема изменение на Наредбата за разполагане на преместваеми обекти за
търговия – маси, павилиони, кабини и други съгласно ЗУТ както следва:
Създава се ал.7 на чл.3, а именно: ”Схемите за поставяне на преместваеми обекти в
паркове и градини се одобряват по реда на чл.62, ал.9 от ЗУТ”.
/за – 32, против – 0, въздържали се – 0/
2413-11. На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.44, ал.1, т.7 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна
възлага на Кмета на Община Варна в срок до 01.10.2010 г. да изготви схема на 100
атрактивни позиции за разполагане преместваеми обекти за търговия на територията на
гр.Варна, да изготви архитектурен проект за вида на два примерни модула по 15 кв.м. и да ги

внесе за разглеждане на заседание на Общински съвет. Възлага на Кмета на Община Варна
да проведе конкурс за фирма изпълнител на модулите в срок до 31.12.2010 г. и да предвиди в
бюджет 2011 г. стойността на обществената поръчка.
/за – 32, против – 0, въздържали се – 0/
2414-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 7 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна приема
размера на туристическата такса за 2011г., като забележката към чл. 51.(4). от Приложение №
1 към „Наредба за определянето и администрирането на такси и цени на услуги на
територията на Община Варна”, считано от 01.01.2011 г. става със следния текст:
„Забележка: Размерът на туристическата такса, която влиза в сила от 01.01.2011 г., е
както следва:
категория

Размер в лева

1-2 звезди

0.50 /1 лице/ден

3 звезди

0.60 /1 лице/ден

4 звезди

0.90 /1 лице/ден

5 звезди

1.60 /1 лице/ден

/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 33, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 18/
по точка дванадесета от дневния ред
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК „Обществен ред и сигурност”
относно:
- задължаване на Кмета на Община Варна да изготви ново предложение на проект за
„Наредба за организацията на движението на територията на Община Варна” на основание
на действащата нормативна база и съобразно със забележките приети от ПК “Обществен ред
и сигурност” на заседание, проведено на 07.06.2010 г.
Докл.: Кр. Минков МАРИНОВ –
Председател ПК
Общ брой присъстващи общински съветници – 27
Общински съвет – Варна прие следното
РЕШЕНИЕ:
2415-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА и във връзка с
предложение на Кмета на Община Варна с вх. РД10-9302/38/29.03.2010г., Общински съвет –
Варна задължава Кмета на Община Варна да изготви ново предложение на проект за
„Наредба за организацията на движението на територията на Община Варна” на основание
на действащата нормативна база и съобразно със забележките приети от ПК “Обществен ред
и сигурност” на заседание проведено на 07.06.2010г.
Срок за изпълнение 16.07.2010 г.
/за – 27, против – 0, въздържали се – 0/

по точка тринадесета от дневния ред
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК „Здравеопазване” относно:
- провеждане на конкурси за възлагане на управлението на еднолични дружества с
ограничена отговорност с общинско имущетво – лечебни заведения на територията на
Община Варна:
* „Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно лечение “Проф. д-р Д.
Стаматов”- Варна” ЕООД;
* „Диагностично-консултативен център “Чайка” ЕООД.
- даване на съгласие за провеждане на акредитационна процедура на ДКЦ I „Света
Клементина – Варна” ЕООД и съгласуване на комисия по самооценяване;
- отпускане на еднократна финансова помощ за лечение на нуждаещи се, по молби на
граждани;
- отказ за отпускане на еднократна финансова помощ за лечение, по молби на граждани.
Докл.: д-р Ив. МИТКОВСКИ –
Председател ПК
Общ брой присъстващи общински съветници – 27
Общински съвет – Варна прие следните
РЕШЕНИЯ:
2416-13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от ЗМСМА, чл. 63, ал. 3 от Закона за лечебните
заведения, Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за
възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения /ДВ бр.
55/07.07.2000 год., посл. изм. ДВ бр. 4/13.01.2006 год./, издадена от Министъра на
здравеопазването и Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху частта
на Община Варна от капитала на търговските дружества, във връзка с предложение на Кмета
на Община Варна вх. № РД10-9302/56/03.06.2010 год. и след спазване на процедурата по чл.
66 и сл. от Административно-процесуалния кодекс, Общински съвет - Варна, като
упражняващ правата на едноличен собственик на капитала в долупосоченото лечебно
заведение реши:
1. Да се проведе конкурс за възлагане управлението на еднолично дружество с ограничена
отговорност с общинско имущество- лечебно заведение- "Специализирана болница по
акушерство и гинекология за активно лечение “проф. д-р Д. Стаматов”- Варна" ЕООД.
2. Конкурсът да се проведе на три етапа, съгласно разпоредбата на чл. 2, ал. 2 от Наредба №
9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението
на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, както следва:
І етап- проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените
изисквания към кандидатите;
ІІ етап- представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността на лечебното
заведение за тригодишен период;
ІІІ етап- събеседване с кандидатите.
3. До участие в конкурса се допускат кандидати, които отговарят на следните изисквания:
а) притежават образователно- квалификационна степен "магистър" по медицина и
квалификация по здравен мениджмънт или притежават образователно- квалификационна
степен "магистър" по икономика и управление, с призната специалност по медицинска
информатика и здравен мениджмънт или по икономика на здравеопазването;

кандидатите, притежаващи образователно- квалификационна степен "магистър" по
медицина, да имат придобита основна специалност,
б) имат най-малко пет години трудов стаж като лекар или съответно икономист;
в) не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен
ако са реабилитирани.
4. В 30-дневен срок от публикуване на обявата за конкурса, кандидатите да представят в
Канцеларията на Общинския съвет, стая 308 в Община Варна, бул. "Осми приморски полк"
№ 43, при Началника на отдел "Канцелария Общински съвет" следните документи:
- заявление за участие в конкурса;
- дипломи за образователно - квалификационна степен, съгласно изискванията- оригинал или
нотариално заверено копие. Квалификация по здравен мениджмънт по смисъла на Наредба
№ 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на
управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения се удостоверява с
документите, посочени в пар. 3 от Заключителните разпоредби на посочената Наредба;
- копие от трудова книжка или друг документ, удостоверяващ трудов стаж;
- медицинско свидетелство;
- свидетелство за съдимост;
- автобиография;
- програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период.
5. Заявленията за участие в конкурса заедно с необходимите документи се подават в
непрозрачен запечатан плик, върху който се изписва името и адреса на участника и
наименованието на лечебното заведение и се завеждат в специален регистър по реда на
тяхното постъпване.
Програмата за развитието и дейността на лечебното заведение се поставя в отделен
непрозрачен запечатан плик, който се поставя в плика с документите за участие в конкурса.
За всяко подадено заявление се издава удостоверение, в което се посочват името на подателя,
деня и часа на приемане на заявлението, входящия номер и наименованието на лечебното
заведение.
6. Общински съвет - Варна задължава настоящия управител на лечебното заведение,
незабавно след публикуване на обявата за конкурса, да предостави за ползване от
кандидатите за участие в конкурса документи относно структурата, бюджета, числеността и
щатното разписание на персонала.
7. В седмодневен срок от публикуване на обявата за конкурса, кандидатите могат да получат
в Канцеларията на Общинския съвет, стая № 308 в сградата на Община Варна, бул. "Осми
приморски полк" № 43, при Началника на отдел "Канцелария Общински съвет" информация
относно темите - предмет на събеседването на ІІІ етап от конкурса, изготвени от Комисията
за организиране и провеждане на конкурса.
8. Конкурсът да се проведе в стаята на общинския съветник, на втория етаж в сградата на
Община Варна, бул. "Осми приморски полк" № 43 на следните дати и часове:
8.1. На 16.08.2010 г. Комисията за провеждане на конкурса заседава, като отваря пликовете на
участниците по реда на тяхното постъпване, в присъствието на кандидата, подал заявлението.
8.2. В срок до 18.08.2010 г. включително Комисията за провеждане на конкурса обявява
списъци на кандидатите, допуснати до втория етап на конкурса, на таблото за обяви на
Община Варна и в Интернет страницата на Община Варна.

8.3. В срок до 20.08.2010 г. включително Комисията за провеждане на конкурса отваря
пликовете с разработките на кандидатите, допуснати до втория етап на конкурса, оценява
разработките на кандидатите и обявява списъци на кандидатите, допуснати до третия етап на
конкурса, на таблото за обяви на Община Варна и в Интернет страницата на Община Варна.
8.4. Събеседването с кандидатите да се проведе в стаята на общинския съветник, на втория
етаж в сградата на Община Варна, бул. "Осми приморски полк" № 43, на 24.08.2010 год. от
09.00 часа.
9. Решението за провеждане на конкурса да бъде изпратено за публикуване в един централен
и един местен всекидневник от Дирекция “Здравно развитие” на Община Варна в
седемдневен срок от датата на приемането му, както и да бъде обявено на таблото за обяви на
Община Варна и в Интернет страницата на Община Варна.
10. В тридневен срок от провеждането на конкурса Комисията по провеждането му да
изготви и предложи за одобрение от Общински съвет- Варна решение, с което определя
кандидата, спечелил конкурса, и класирането по ред на останалите участници.
В петдневен срок от утвърждаване на решението от Общински съвет - Варна, Комисията по
провеждането на конкурса да обяви класирането на таблото за обяви на Община Варна и в
Интернет страницата на Община Варна и да уведоми участниците в конкурса за това.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 28, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 23/
2417-13-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 1 и ал. 2 и чл. 6 от Наредба
№ 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на
управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения /ДВ бр. 55/07.07.2000
год., посл. изм. ДВ бр. 4/13.01.2006 год./, издадена от Министъра на здравеопазването и във
връзка с предложение от г-н Николай Апостолов - Председател на Общински съвет-Варна с
вх. № РД10-9302/56/08.06.2010 год., Общински съвет - Варна избира за членове на комисията
за организиране и провеждане на конкурса за възлагане управлението на "Специализирана
болница по акушерство и гинекология за активно лечение “проф. д-р Д. Стаматов”Варна" ЕООД, както следва:
1. правоспособен юрист – Валентина Софрониева
2. магистър по медицина – доц. Константин Трошев - общински съветник
3. представител на Районния център по здравеопазване – Варна- д-р Веселин Балкански
4. д-р Ивайло Митковски - общински съветник
5. д-р Ивайло Бояджиев - общински съветник
/за – 26, против – 0, въздържали се – 0/
2417-13-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 1 и ал. 2 и чл. 6 от Наредба
№ 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на
управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения /ДВ бр. 55/07.07.2000
год., посл. изм. ДВ бр. 4/13.01.2006 год./, издадена от Министъра на здравеопазването и във
връзка с предложение от г-н Николай Апостолов - Председател на Общински съвет-Варна с
вх. № РД10-9302/56/08.06.2010 год., Общински съвет - Варна избира за Председател на
комисията за организиране и провеждане на конкурса за възлагане управлението на
"Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно лечение “проф. д-р Д.
Стаматов”- Варна" ЕООД доц. Константин Трошев - общински съветник.
/за – 26, против – 0, въздържали се – 0/
2417-13-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 1 и ал. 2 и чл. 6 от Наредба

№ 9/26.06.2000 г. за условията и реда на конкурси за възлагане на управлението на лечебни
заведения по Закона за лечебните заведения /ДВ бр. 55/07.07.2000 год., посл. изм. ДВ бр.
4/13.01.2006 год./, издадена от Министъра на здравеопазването и във връзка с предложение от
г-н Николай Апостолов - Председател на Общински съвет-Варна с вх. № РД109302/56/08.06.2010 год.,, Общински съвет - Варна избира за Секретар на комисията за
организиране и провеждане на конкурса за възлагане управлението на "Специализирана
болница по акушерство и гинекология за активно лечение “проф. д-р Д. Стаматов”- Варна"
ЕООД Валентина Софрониева – адвокат-довереник на Общински съвет – Варна.
/за – 26, против – 0, въздържали се – 0/
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ :
2417-13-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 1, изр. последно от Наредба
№ 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на
управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения /ДВ бр. 55/07.07.2000
год., посл. изм. ДВ бр. 4/13.01.2006 год./, издадена от Министъра на здравеопазването,
Общински съвет - Варна решава всеки от членовете на комисията за организиране и
провеждане на конкурса за възлагане управлението на "Специализирана болница по
акушерство и гинекология за активно лечение “проф. д-р Д. Стаматов”- Варна" ЕООД, да
получи възнаграждение в размер на 100 лева общо за участията си в заседанията на
Комисията.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 25, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 25/
Решението не се приема.
2418-13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от ЗМСМА, чл. 63, ал. 3 от Закона за лечебните
заведения, Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за
възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения /ДВ бр.
55/07.07.2000 год., посл. изм. ДВ бр. 4/13.01.2006 год./, издадена от Министъра на
здравеопазването и Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху частта
на Община Варна от капитала на търговските дружества, във връзка с предложение на Кмета
на Община Варна вх. № РД10-9302/56/03.06.2010 год. и след спазване на процедурата по чл.
66 и сл. от Административно-процесуалния кодекс, Общински съвет - Варна, като
упражняващ правата на едноличен собственик на капитала в долупосоченото лечебно
заведение реши:
1. Да се проведе конкурс за възлагане управлението на еднолично дружество с ограничена
отговорност с общинско имущество- лечебно заведение- "Диагностично-консултативен
център “Чайка" ЕООД.
2. Конкурсът да се проведе на три етапа, съгласно разпоредбата на чл. 2, ал. 2 от Наредба №
9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението
на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, както следва:
І етап- проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените
изисквания към кандидатите;
ІІ етап- представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността на лечебното
заведение за тригодишен период;
ІІІ етап- събеседване с кандидатите.
3. До участие в конкурса се допускат кандидати, които отговарят на следните изисквания:
а) притежават образователно- квалификационна степен "магистър" по медицина и
квалификация по здравен мениджмънт или притежават образователно- квалификационна

степен "магистър" по икономика и управление, с призната специалност по медицинска
информатика и здравен мениджмънт или по икономика на здравеопазването;
кандидатите, притежаващи образователно- квалификационна степен "магистър" по
медицина, да имат придобита основна специалност,
б) имат най-малко пет години трудов стаж като лекар или съответно икономист;
в) не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен
ако са реабилитирани.
4. В 30-дневен срок от публикуване на обявата за конкурса, кандидатите да представят в
Канцеларията на Общинския съвет, стая 308 в Община Варна, бул. "Осми приморски полк"
№ 43, при Началника на отдел "Канцелария Общински съвет" следните документи:
- заявление за участие в конкурса;
- дипломи за образователно - квалификационна степен, съгласно изискванията- оригинал или
нотариално заверено копие. Квалификация по здравен мениджмънт по смисъла на Наредба
№ 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на
управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения се удостоверява с
документите, посочени в пар. 3 от Заключителните разпоредби на посочената Наредба;
- копие от трудова книжка или друг документ, удостоверяващ трудов стаж;
- медицинско свидетелство;
- свидетелство за съдимост;
- автобиография;
- програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период.
5. Заявленията за участие в конкурса заедно с необходимите документи се подават в
непрозрачен запечатан плик, върху който се изписва името и адреса на участника и
наименованието на лечебното заведение и се завеждат в специален регистър по реда на
тяхното постъпване.
Програмата за развитието и дейността на лечебното заведение се поставя в отделен
непрозрачен запечатан плик, който се поставя в плика с документите за участие в конкурса.
За всяко подадено заявление се издава удостоверение, в което се посочват името на подателя,
деня и часа на приемане на заявлението, входящия номер и наименованието на лечебното
заведение.
6. Общински съвет- Варна задължава настоящия управител на лечебното заведение,
незабавно след публикуване на обявата за конкурса, да предостави за ползване от
кандидатите за участие в конкурса документи относно структурата, бюджета, числеността и
щатното разписание на персонала.
7. В седмодневен срок от публикуване на обявата за конкурса, кандидатите могат да получат
в Канцеларията на Общинския съвет, стая № 308 в сградата на Община Варна, бул. "Осми
приморски полк" № 43, при Началника на отдел "Канцелария Общински съвет" информация
относно темите - предмет на събеседването на ІІІ етап от конкурса, изготвени от Комисията
за организиране и провеждане на конкурса.
8. Конкурсът да се проведе в стаята на общинския съветник, на втория етаж в сградата на
Община Варна, бул. "Осми приморски полк" № 43 на следните дати и часове:
8.1. На 16.08.2010 г. Комисията за провеждане на конкурса заседава, като отваря пликовете на
участниците по реда на тяхното постъпване, в присъствието на кандидата, подал заявлението.
8.2. В срок до 18.08.2010 г. включително Комисията за провеждане на конкурса обявява

списъци на кандидатите, допуснати до втория етап на конкурса, на таблото за обяви на
Община Варна и в Интернет страницата на Община Варна.
8.3. В срок до 20.08.2010 г. включително Комисията за провеждане на конкурса отваря
пликовете с разработките на кандидатите, допуснати до втория етап на конкурса, оценява
разработките на кандидатите и обявява списъци на кандидатите, допуснати до третия етап на
конкурса, на таблото за обяви на Община Варна и в Интернет страницата на Община Варна.
8.4. Събеседването с кандидатите да се проведе в стаята на общинския съветник, на втория
етаж в сградата на Община Варна, бул. "Осми приморски полк" № 43, на 24.08.2010 г. от
14.00 часа;
9. Решението за провеждане на конкурса да бъде изпратено за публикуване в един централен
и един местен всекидневник от Дирекция “Здравно развитие” на Община Варна в
седемдневен срок от датата на приемането му, както и да бъде обявено на таблото за обяви на
Община Варна и в Интернет страницата на Община Варна.
10. В тридневен срок от провеждането на конкурса Комисията по провеждането му да
изготви и предложи за одобрение от Общински съвет- Варна решение, с което определя
кандидата, спечелил конкурса, и класирането по ред на останалите участници.
В петдневен срок от утвърждаване на решението от Общински съвет - Варна, Комисията по
провеждането на конкурса да обяви класирането на таблото за обяви на Община Варна и в
Интернет страницата на Община Варна и да уведоми участниците в конкурса за това.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 27, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 24/
2419-13-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 1 и ал. 2 и чл. 6 от Наредба
№ 9/26.06.2000 г.за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на
управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения /ДВ бр. 55/07.07.2000
год., посл. изм. ДВ бр. 4/13.01.2006 год./, издадена от Министъра на здравеопазването и във
връзка с предложение от г-н Николай Апостолов - Председател на Общински съвет-Варна с
вх. № РД10-9302/56/08.06.2010 год., Общински съвет - Варна избира за членове на комисията
за организиране и провеждане на конкурса за възлагане управлението на "Диагностичноконсултативен център “Чайка" ЕООД, както следва:
1. правоспособен юрист – Валентина Софрониева
2. магистър по медицина – доц. Константин Трошев - общински съветник
3. представител на Районния център по здравеопазване – Варна- д-р Веселин Балкански
4. д-р Ивайло Митковски - общински съветник
5. д-р Ивайло Бояджиев - общински съветник
/за – 27, против – 0, въздържали се – 0/
2419-13-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 1 и ал. 2 и чл. 6 от Наредба
№ 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на
управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения /ДВ бр. 55/07.07.2000
год., посл. изм. ДВ бр. 4/13.01.2006 год./, издадена от Министъра на здравеопазването и във
връзка с предложение от г-н Николай Апостолов - Председател на Общински съвет-Варна с
вх. № РД10-9302/56/08.06.2010 год., Общински съвет - Варна избира за Председател на
комисията за организиране и провеждане на конкурса за възлагане управлението на
"Диагностично-консултативен център “Чайка" ЕООД, доц. Константин Трошев - общински
съветник.
/за – 27, против – 0, въздържали се – 0/

2419-13-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 1 и ал. 2 и чл. 6 от Наредба
№ 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на
управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения /ДВ бр. 55/07.07.2000
год., посл. изм. ДВ бр. 4/13.01.2006 год./, издадена от Министъра на здравеопазването и във
връзка с предложение от г-н Николай Апостолов - Председател на Общински съвет-Варна с
вх. № РД10-9302/56/08.06.2010 год., Общински съвет - Варна избира за Секретар на
комисията за организиране и провеждане на конкурса за възлагане управлението на
"Диагностично-консултативен център “Чайка" ЕООД, Валентина Софрониева – адвокат
довереник на Общински съвет – Варна.
/за – 27, против – 0, въздържали се – 0/
ПРОЕКТ

ЗА

РЕШЕНИЕ :

2419-13-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 1, изр. последно от Наредба
№ 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на
управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения /ДВ бр. 55/07.07.2000
год., посл. изм. ДВ бр. 4/13.01.2006 год./, издадена от Министъра на здравеопазването,
Общински съвет - Варна решава всеки от членовете на комисията за организиране и
провеждане на конкурса за възлагане управлението на "Диагностично-консултативен център
“Чайка" ЕООД, да получи възнаграждение в размер на 100 лева общо за участията си в
заседанията на Комисията.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 25, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 24/
Решението не се приема.
2420-13. На основание на чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 86, ал. 1 от ЗЛЗ и чл. 24, ал. 1 от
Наредба №18/20.06.2005 г. за критериите, показателите и методиката за акредитация на
лечебните заведения и във връзка с докладна записка с вх. № ОС10-2600/52/31.05.2010г. от
управителя на ДКЦ I „Света Клементина – Варна” ЕООД, Общински съвет – Варна дава
съгласие за провеждане на акредитационна процедура на ДКЦ I „Света Клементина – Варна”
ЕООД и съгласува комисия по самооценяване в следния състав:
Председател: Д-р Иванка Добрева – интернист
Членове:

Сашка Козарева – главен счетоводител

Милена Великова – главна мед. сестра
Миряна Атанасова – координатор админ. дейност
инж. Мирена Маринова – инспектор здраве
1. За изготвяне на доклад за самооценка клинична лаборатория, към комисията включвам
Д-р Зоя Василева – лабораторен лекар
1. За изготвяне на доклад за самооценяване на рентгенологична лаборатория, към
комисията включвам
Д-р Захаринка Димитрова – рентгенолог
1. За изготвяне на доклад за самооценка на микробиологична лаборатория, към
комисията включвам :
Д-р Мая Григорова – микробилог
1. За изготвяне на доклад за самооценка на вирусологична лаборатория, към комисията
включвам
Доц. д-р Велина Йонкова - вирусолог

1. За изготвяне на доклад за самооценка на патоанатомична лаборатория, към комисията
включвам :
Д-р Стоян Александров – патоанатом
1. За изготвяне на доклада за самооценка на сектор „Физиотерапия и рехабилитация”,
към комисията включвам :
Д-р Румяна Дерменджиева - физиотерапевт
/за – 27, против – 0, въздържали се – 0/
2421-13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 във връзка с чл.17, ал. 1, т. 4 и чл. 52, ал. 1 от
ЗМСМА във връзка с решение на Общински съвет – Варна № 2015-4/20/17.02.2010 г. и на
база здравен статус, Общински съвет – Варна отпуска финансови средства за лечение на
лицата, посочени в приложение към настоящото решение.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 27, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 24/
2422-13. На основание чл.21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл.17, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА и на база
здравен статус, Общински съвет – Варна не отпуска финансови средства за лечение на
лицата, посочени в приложение към настоящото решение.
/за – 27, против – 0, въздържали се – 0/
по точка дванадесета от дневния ред
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК „Обществен ред и сигурност”
относно:
- задължаване на Кмета на Община Варна да изготви ново предложение на проект за
„Наредба за организацията на движението на територията на Община Варна” на основание
на действащата нормативна база и съобразно със забележките приети от ПК “Обществен ред
и сигурност” на заседание, проведено на 07.06.2010 г.
Докл.: Кр. Минков МАРИНОВ –
Председател ПК
Общ брой присъстващи общински съветници – 27
Общински съвет – Варна прие следното
РЕШЕНИЕ:
2415-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА и във връзка с
предложение на Кмета на Община Варна с вх. РД10-9302/38/29.03.2010г., Общински съвет –
Варна задължава Кмета на Община Варна да изготви ново предложение на проект за
„Наредба за организацията на движението на територията на Община Варна” на основание
на действащата нормативна база и съобразно със забележките приети от ПК “Обществен ред
и сигурност” на заседание проведено на 07.06.2010г.
Срок за изпълнение 16.07.2010 г.
/за – 27, против – 0, въздържали се – 0/
по точка тринадесета от дневния ред
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК „Здравеопазване” относно:
- провеждане на конкурси за възлагане на управлението на еднолични дружества с
ограничена отговорност с общинско имущетво – лечебни заведения на територията на

Община Варна:
* „Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно лечение “Проф. д-р Д.
Стаматов”- Варна” ЕООД;
* „Диагностично-консултативен център “Чайка” ЕООД.
- даване на съгласие за провеждане на акредитационна процедура на ДКЦ I „Света
Клементина – Варна” ЕООД и съгласуване на комисия по самооценяване;
- отпускане на еднократна финансова помощ за лечение на нуждаещи се, по молби на
граждани;
- отказ за отпускане на еднократна финансова помощ за лечение, по молби на граждани.
Докл.: д-р Ив. МИТКОВСКИ –
Председател ПК
Общ брой присъстващи общински съветници – 27
Общински съвет – Варна прие следните
РЕШЕНИЯ:
2416-13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от ЗМСМА, чл. 63, ал. 3 от Закона за лечебните
заведения, Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за
възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения /ДВ бр.
55/07.07.2000 год., посл. изм. ДВ бр. 4/13.01.2006 год./, издадена от Министъра на
здравеопазването и Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху частта
на Община Варна от капитала на търговските дружества, във връзка с предложение на Кмета
на Община Варна вх. № РД10-9302/56/03.06.2010 год. и след спазване на процедурата по чл.
66 и сл. от Административно-процесуалния кодекс, Общински съвет - Варна, като
упражняващ правата на едноличен собственик на капитала в долупосоченото лечебно
заведение реши:
1. Да се проведе конкурс за възлагане управлението на еднолично дружество с ограничена
отговорност с общинско имущество- лечебно заведение- "Специализирана болница по
акушерство и гинекология за активно лечение “проф. д-р Д. Стаматов”- Варна" ЕООД.
2. Конкурсът да се проведе на три етапа, съгласно разпоредбата на чл. 2, ал. 2 от Наредба №
9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението
на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, както следва:
І етап- проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените
изисквания към кандидатите;
ІІ етап- представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността на лечебното
заведение за тригодишен период;
ІІІ етап- събеседване с кандидатите.
3. До участие в конкурса се допускат кандидати, които отговарят на следните изисквания:
а) притежават образователно- квалификационна степен "магистър" по медицина и
квалификация по здравен мениджмънт или притежават образователно- квалификационна
степен "магистър" по икономика и управление, с призната специалност по медицинска
информатика и здравен мениджмънт или по икономика на здравеопазването;
кандидатите, притежаващи образователно- квалификационна степен "магистър" по
медицина, да имат придобита основна специалност,
б) имат най-малко пет години трудов стаж като лекар или съответно икономист;

в) не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен
ако са реабилитирани.
4. В 30-дневен срок от публикуване на обявата за конкурса, кандидатите да представят в
Канцеларията на Общинския съвет, стая 308 в Община Варна, бул. "Осми приморски полк"
№ 43, при Началника на отдел "Канцелария Общински съвет" следните документи:
- заявление за участие в конкурса;
- дипломи за образователно - квалификационна степен, съгласно изискванията- оригинал или
нотариално заверено копие. Квалификация по здравен мениджмънт по смисъла на Наредба
№ 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на
управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения се удостоверява с
документите, посочени в пар. 3 от Заключителните разпоредби на посочената Наредба;
- копие от трудова книжка или друг документ, удостоверяващ трудов стаж;
- медицинско свидетелство;
- свидетелство за съдимост;
- автобиография;
- програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период.
5. Заявленията за участие в конкурса заедно с необходимите документи се подават в
непрозрачен запечатан плик, върху който се изписва името и адреса на участника и
наименованието на лечебното заведение и се завеждат в специален регистър по реда на
тяхното постъпване.
Програмата за развитието и дейността на лечебното заведение се поставя в отделен
непрозрачен запечатан плик, който се поставя в плика с документите за участие в конкурса.
За всяко подадено заявление се издава удостоверение, в което се посочват името на подателя,
деня и часа на приемане на заявлението, входящия номер и наименованието на лечебното
заведение.
6. Общински съвет - Варна задължава настоящия управител на лечебното заведение,
незабавно след публикуване на обявата за конкурса, да предостави за ползване от
кандидатите за участие в конкурса документи относно структурата, бюджета, числеността и
щатното разписание на персонала.
7. В седмодневен срок от публикуване на обявата за конкурса, кандидатите могат да получат
в Канцеларията на Общинския съвет, стая № 308 в сградата на Община Варна, бул. "Осми
приморски полк" № 43, при Началника на отдел "Канцелария Общински съвет" информация
относно темите - предмет на събеседването на ІІІ етап от конкурса, изготвени от Комисията
за организиране и провеждане на конкурса.
8. Конкурсът да се проведе в стаята на общинския съветник, на втория етаж в сградата на
Община Варна, бул. "Осми приморски полк" № 43 на следните дати и часове:
8.1. На 16.08.2010 г. Комисията за провеждане на конкурса заседава, като отваря пликовете на
участниците по реда на тяхното постъпване, в присъствието на кандидата, подал заявлението.
8.2. В срок до 18.08.2010 г. включително Комисията за провеждане на конкурса обявява
списъци на кандидатите, допуснати до втория етап на конкурса, на таблото за обяви на
Община Варна и в Интернет страницата на Община Варна.
8.3. В срок до 20.08.2010 г. включително Комисията за провеждане на конкурса отваря
пликовете с разработките на кандидатите, допуснати до втория етап на конкурса, оценява
разработките на кандидатите и обявява списъци на кандидатите, допуснати до третия етап на
конкурса, на таблото за обяви на Община Варна и в Интернет страницата на Община Варна.

8.4. Събеседването с кандидатите да се проведе в стаята на общинския съветник, на втория
етаж в сградата на Община Варна, бул. "Осми приморски полк" № 43, на 24.08.2010 год. от
09.00 часа.
9. Решението за провеждане на конкурса да бъде изпратено за публикуване в един централен
и един местен всекидневник от Дирекция “Здравно развитие” на Община Варна в
седемдневен срок от датата на приемането му, както и да бъде обявено на таблото за обяви на
Община Варна и в Интернет страницата на Община Варна.
10. В тридневен срок от провеждането на конкурса Комисията по провеждането му да
изготви и предложи за одобрение от Общински съвет- Варна решение, с което определя
кандидата, спечелил конкурса, и класирането по ред на останалите участници.
В петдневен срок от утвърждаване на решението от Общински съвет - Варна, Комисията по
провеждането на конкурса да обяви класирането на таблото за обяви на Община Варна и в
Интернет страницата на Община Варна и да уведоми участниците в конкурса за това.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 28, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 23/
2417-13-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 1 и ал. 2 и чл. 6 от Наредба
№ 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на
управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения /ДВ бр. 55/07.07.2000
год., посл. изм. ДВ бр. 4/13.01.2006 год./, издадена от Министъра на здравеопазването и във
връзка с предложение от г-н Николай Апостолов - Председател на Общински съвет-Варна с
вх. № РД10-9302/56/08.06.2010 год., Общински съвет - Варна избира за членове на комисията
за организиране и провеждане на конкурса за възлагане управлението на "Специализирана
болница по акушерство и гинекология за активно лечение “проф. д-р Д. Стаматов”Варна" ЕООД, както следва:
1. правоспособен юрист – Валентина Софрониева
2. магистър по медицина – доц. Константин Трошев - общински съветник
3. представител на Районния център по здравеопазване – Варна- д-р Веселин Балкански
4. д-р Ивайло Митковски - общински съветник
5. д-р Ивайло Бояджиев - общински съветник
/за – 26, против – 0, въздържали се – 0/
2417-13-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 1 и ал. 2 и чл. 6 от Наредба
№ 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на
управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения /ДВ бр. 55/07.07.2000
год., посл. изм. ДВ бр. 4/13.01.2006 год./, издадена от Министъра на здравеопазването и във
връзка с предложение от г-н Николай Апостолов - Председател на Общински съвет-Варна с
вх. № РД10-9302/56/08.06.2010 год., Общински съвет - Варна избира за Председател на
комисията за организиране и провеждане на конкурса за възлагане управлението на
"Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно лечение “проф. д-р Д.
Стаматов”- Варна" ЕООД доц. Константин Трошев - общински съветник.
/за – 26, против – 0, въздържали се – 0/
2417-13-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 1 и ал. 2 и чл. 6 от Наредба
№ 9/26.06.2000 г. за условията и реда на конкурси за възлагане на управлението на лечебни
заведения по Закона за лечебните заведения /ДВ бр. 55/07.07.2000 год., посл. изм. ДВ бр.
4/13.01.2006 год./, издадена от Министъра на здравеопазването и във връзка с предложение от
г-н Николай Апостолов - Председател на Общински съвет-Варна с вх. № РД109302/56/08.06.2010 год.,, Общински съвет - Варна избира за Секретар на комисията за

организиране и провеждане на конкурса за възлагане управлението на "Специализирана
болница по акушерство и гинекология за активно лечение “проф. д-р Д. Стаматов”- Варна"
ЕООД Валентина Софрониева – адвокат-довереник на Общински съвет – Варна.
/за – 26, против – 0, въздържали се – 0/
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ :
2417-13-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 1, изр. последно от Наредба
№ 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на
управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения /ДВ бр. 55/07.07.2000
год., посл. изм. ДВ бр. 4/13.01.2006 год./, издадена от Министъра на здравеопазването,
Общински съвет - Варна решава всеки от членовете на комисията за организиране и
провеждане на конкурса за възлагане управлението на "Специализирана болница по
акушерство и гинекология за активно лечение “проф. д-р Д. Стаматов”- Варна" ЕООД, да
получи възнаграждение в размер на 100 лева общо за участията си в заседанията на
Комисията.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 25, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 25/
Решението не се приема.
2418-13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от ЗМСМА, чл. 63, ал. 3 от Закона за лечебните
заведения, Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за
възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения /ДВ бр.
55/07.07.2000 год., посл. изм. ДВ бр. 4/13.01.2006 год./, издадена от Министъра на
здравеопазването и Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху частта
на Община Варна от капитала на търговските дружества, във връзка с предложение на Кмета
на Община Варна вх. № РД10-9302/56/03.06.2010 год. и след спазване на процедурата по чл.
66 и сл. от Административно-процесуалния кодекс, Общински съвет - Варна, като
упражняващ правата на едноличен собственик на капитала в долупосоченото лечебно
заведение реши:
1. Да се проведе конкурс за възлагане управлението на еднолично дружество с ограничена
отговорност с общинско имущество- лечебно заведение- "Диагностично-консултативен
център “Чайка" ЕООД.
2. Конкурсът да се проведе на три етапа, съгласно разпоредбата на чл. 2, ал. 2 от Наредба №
9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението
на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, както следва:
І етап- проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените
изисквания към кандидатите;
ІІ етап- представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността на лечебното
заведение за тригодишен период;
ІІІ етап- събеседване с кандидатите.
3. До участие в конкурса се допускат кандидати, които отговарят на следните изисквания:
а) притежават образователно- квалификационна степен "магистър" по медицина и
квалификация по здравен мениджмънт или притежават образователно- квалификационна
степен "магистър" по икономика и управление, с призната специалност по медицинска
информатика и здравен мениджмънт или по икономика на здравеопазването;
кандидатите, притежаващи образователно- квалификационна степен "магистър" по
медицина, да имат придобита основна специалност,

б) имат най-малко пет години трудов стаж като лекар или съответно икономист;
в) не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен
ако са реабилитирани.
4. В 30-дневен срок от публикуване на обявата за конкурса, кандидатите да представят в
Канцеларията на Общинския съвет, стая 308 в Община Варна, бул. "Осми приморски полк"
№ 43, при Началника на отдел "Канцелария Общински съвет" следните документи:
- заявление за участие в конкурса;
- дипломи за образователно - квалификационна степен, съгласно изискванията- оригинал или
нотариално заверено копие. Квалификация по здравен мениджмънт по смисъла на Наредба
№ 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на
управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения се удостоверява с
документите, посочени в пар. 3 от Заключителните разпоредби на посочената Наредба;
- копие от трудова книжка или друг документ, удостоверяващ трудов стаж;
- медицинско свидетелство;
- свидетелство за съдимост;
- автобиография;
- програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период.
5. Заявленията за участие в конкурса заедно с необходимите документи се подават в
непрозрачен запечатан плик, върху който се изписва името и адреса на участника и
наименованието на лечебното заведение и се завеждат в специален регистър по реда на
тяхното постъпване.
Програмата за развитието и дейността на лечебното заведение се поставя в отделен
непрозрачен запечатан плик, който се поставя в плика с документите за участие в конкурса.
За всяко подадено заявление се издава удостоверение, в което се посочват името на подателя,
деня и часа на приемане на заявлението, входящия номер и наименованието на лечебното
заведение.
6. Общински съвет- Варна задължава настоящия управител на лечебното заведение,
незабавно след публикуване на обявата за конкурса, да предостави за ползване от
кандидатите за участие в конкурса документи относно структурата, бюджета, числеността и
щатното разписание на персонала.
7. В седмодневен срок от публикуване на обявата за конкурса, кандидатите могат да получат
в Канцеларията на Общинския съвет, стая № 308 в сградата на Община Варна, бул. "Осми
приморски полк" № 43, при Началника на отдел "Канцелария Общински съвет" информация
относно темите - предмет на събеседването на ІІІ етап от конкурса, изготвени от Комисията
за организиране и провеждане на конкурса.
8. Конкурсът да се проведе в стаята на общинския съветник, на втория етаж в сградата на
Община Варна, бул. "Осми приморски полк" № 43 на следните дати и часове:
8.1. На 16.08.2010 г. Комисията за провеждане на конкурса заседава, като отваря пликовете на
участниците по реда на тяхното постъпване, в присъствието на кандидата, подал заявлението.
8.2. В срок до 18.08.2010 г. включително Комисията за провеждане на конкурса обявява
списъци на кандидатите, допуснати до втория етап на конкурса, на таблото за обяви на
Община Варна и в Интернет страницата на Община Варна.
8.3. В срок до 20.08.2010 г. включително Комисията за провеждане на конкурса отваря
пликовете с разработките на кандидатите, допуснати до втория етап на конкурса, оценява

разработките на кандидатите и обявява списъци на кандидатите, допуснати до третия етап на
конкурса, на таблото за обяви на Община Варна и в Интернет страницата на Община Варна.
8.4. Събеседването с кандидатите да се проведе в стаята на общинския съветник, на втория
етаж в сградата на Община Варна, бул. "Осми приморски полк" № 43, на 24.08.2010 г. от
14.00 часа;
9. Решението за провеждане на конкурса да бъде изпратено за публикуване в един централен
и един местен всекидневник от Дирекция “Здравно развитие” на Община Варна в
седемдневен срок от датата на приемането му, както и да бъде обявено на таблото за обяви на
Община Варна и в Интернет страницата на Община Варна.
10. В тридневен срок от провеждането на конкурса Комисията по провеждането му да
изготви и предложи за одобрение от Общински съвет- Варна решение, с което определя
кандидата, спечелил конкурса, и класирането по ред на останалите участници.
В петдневен срок от утвърждаване на решението от Общински съвет - Варна, Комисията по
провеждането на конкурса да обяви класирането на таблото за обяви на Община Варна и в
Интернет страницата на Община Варна и да уведоми участниците в конкурса за това.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 27, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 24/
2419-13-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 1 и ал. 2 и чл. 6 от Наредба
№ 9/26.06.2000 г.за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на
управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения /ДВ бр. 55/07.07.2000
год., посл. изм. ДВ бр. 4/13.01.2006 год./, издадена от Министъра на здравеопазването и във
връзка с предложение от г-н Николай Апостолов - Председател на Общински съвет-Варна с
вх. № РД10-9302/56/08.06.2010 год., Общински съвет - Варна избира за членове на комисията
за организиране и провеждане на конкурса за възлагане управлението на "Диагностичноконсултативен център “Чайка" ЕООД, както следва:
1. правоспособен юрист – Валентина Софрониева
2. магистър по медицина – доц. Константин Трошев - общински съветник
3. представител на Районния център по здравеопазване – Варна- д-р Веселин Балкански
4. д-р Ивайло Митковски - общински съветник
5. д-р Ивайло Бояджиев - общински съветник
/за – 27, против – 0, въздържали се – 0/
2419-13-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 1 и ал. 2 и чл. 6 от Наредба
№ 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на
управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения /ДВ бр. 55/07.07.2000
год., посл. изм. ДВ бр. 4/13.01.2006 год./, издадена от Министъра на здравеопазването и във
връзка с предложение от г-н Николай Апостолов - Председател на Общински съвет-Варна с
вх. № РД10-9302/56/08.06.2010 год., Общински съвет - Варна избира за Председател на
комисията за организиране и провеждане на конкурса за възлагане управлението на
"Диагностично-консултативен център “Чайка" ЕООД, доц. Константин Трошев - общински
съветник.
/за – 27, против – 0, въздържали се – 0/
2419-13-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 1 и ал. 2 и чл. 6 от Наредба
№ 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на
управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения /ДВ бр. 55/07.07.2000
год., посл. изм. ДВ бр. 4/13.01.2006 год./, издадена от Министъра на здравеопазването и във

връзка с предложение от г-н Николай Апостолов - Председател на Общински съвет-Варна с
вх. № РД10-9302/56/08.06.2010 год., Общински съвет - Варна избира за Секретар на
комисията за организиране и провеждане на конкурса за възлагане управлението на
"Диагностично-консултативен център “Чайка" ЕООД, Валентина Софрониева – адвокат
довереник на Общински съвет – Варна.
/за – 27, против – 0, въздържали се – 0/
ПРОЕКТ

ЗА

РЕШЕНИЕ :

2419-13-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 1, изр. последно от Наредба
№ 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на
управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения /ДВ бр. 55/07.07.2000
год., посл. изм. ДВ бр. 4/13.01.2006 год./, издадена от Министъра на здравеопазването,
Общински съвет - Варна решава всеки от членовете на комисията за организиране и
провеждане на конкурса за възлагане управлението на "Диагностично-консултативен център
“Чайка" ЕООД, да получи възнаграждение в размер на 100 лева общо за участията си в
заседанията на Комисията.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 25, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 24/
Решението не се приема.
2420-13. На основание на чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 86, ал. 1 от ЗЛЗ и чл. 24, ал. 1 от
Наредба №18/20.06.2005 г. за критериите, показателите и методиката за акредитация на
лечебните заведения и във връзка с докладна записка с вх. № ОС10-2600/52/31.05.2010г. от
управителя на ДКЦ I „Света Клементина – Варна” ЕООД, Общински съвет – Варна дава
съгласие за провеждане на акредитационна процедура на ДКЦ I „Света Клементина – Варна”
ЕООД и съгласува комисия по самооценяване в следния състав:
Председател: Д-р Иванка Добрева – интернист
Членове:

Сашка Козарева – главен счетоводител
Милена Великова – главна мед. сестра
Миряна Атанасова – координатор админ. дейност
инж. Мирена Маринова – инспектор здраве

• За изготвяне на доклад за самооценка клинична лаборатория, към комисията включвам
Д-р Зоя Василева – лабораторен лекар
• За изготвяне на доклад за самооценяване на рентгенологична лаборатория, към
комисията включвам
Д-р Захаринка Димитрова – рентгенолог
• За изготвяне на доклад за самооценка на микробиологична лаборатория, към
комисията включвам :
Д-р Мая Григорова – микробилог
• За изготвяне на доклад за самооценка на вирусологична лаборатория, към комисията
включвам
Доц. д-р Велина Йонкова - вирусолог
• За изготвяне на доклад за самооценка на патоанатомична лаборатория, към комисията
включвам :

Д-р Стоян Александров – патоанатом
• За изготвяне на доклада за самооценка на сектор „Физиотерапия и рехабилитация”,
към комисията включвам :
Д-р Румяна Дерменджиева - физиотерапевт
/за – 27, против – 0, въздържали се – 0/
2421-13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 във връзка с чл.17, ал. 1, т. 4 и чл. 52, ал. 1 от
ЗМСМА във връзка с решение на Общински съвет – Варна № 2015-4/20/17.02.2010 г. и на
база здравен статус, Общински съвет – Варна отпуска финансови средства за лечение на
лицата, посочени в приложение към настоящото решение.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 27, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 24/
2422-13. На основание чл.21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл.17, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА и на база
здравен статус, Общински съвет – Варна не отпуска финансови средства за лечение на
лицата, посочени в приложение към настоящото решение.
/за – 27, против – 0, въздържали се – 0/
ПРИЛОЖЕНИЕ
КЪМ РЕШЕНИЕ № 2421-13(24)/23, 24, 30.06.2010 г.
1. Деля Петрова Филчева, гр. Варна, ж.к. "Младост", бл. 102, вх. 3, ет. 6, ап. 16, молба
вх. № РД10-94.Д/43/11.02.2010 г. - 300лв., съобразно установен здравен статус,
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
2. Веска Данаилова Христова, гр. Варна, ул. "Д-р Селименски" № 58, молба вх. №
РД10-94.В/38/11.02.2010 г. - 200 лв., съобразно установен здравен статус, подробно
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
3. Димитър Иванов Димитров, гр. Варна, ул. "Отец Паисий" № 22, ет. 6, ап. 20, молба
вх. № РД10-94.Д/48/15.02.2010 г. - 200 лв., съобразно установен здравен статус,
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
4. Иван Колев Колев, гр. Варна, кв. "Възраждане", бл. 56, вх. 1, ет. 3, ап. 8, молба вх.
№ РД10-94.И/45/18.02.2010 г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, подробно
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
5. Вели Кемал Вели, гр. Варна ул. "Доброволци" № 19, ет. 7, ап. 90, молба вх. № РД1094.В/46/19.02.2010 г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
6. Анка Любенова Симеонова, гр. Варна, ул. "Калач" № 34, молба вх. № РД1094.А/53/18.02.2010 г. - 200лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
7. Джемал Халил Ибрям, гр. Варна, ул. "Калач" № 34, молба вх. № РД1094.Д/56/18.02.2010 г. - 300 лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
8. Яна Великова Иванова, гр. Варна, кв. "Чайка", бл. 62, вх. В, ет. 3, ап. 45, молба вх.
№ РД10-94.Я/9/22.02.2010 г. - 500лв., съобразно установен здравен статус, подробно
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
9. Славчо Михайлов Демиров, гр. Варна, ул. "Дойчин войвода" № 10, молба вх. №
РД10-94.С/80/22.02.2010 г. - 400лв., съобразно установен здравен статус, подробно
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
10. Еленка Костадинова Пушевска, гр. Варна, бул."Осми Приморски полк" № 119, ет.
5, ап. 15, молба вх. № РД10-94.Е/30/22.02.2010 г. - 300лв., съобразно установен
здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената

молба.
11. Шамиле Демирова Халилова, гр. Варна, ул. "Хъшове" № 5А, молба вх. № РД1094.Ш/2/22.02.2010 г. - 200лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
12. Ирфане Кямил Мусова, гр. Варна, ж.к. "Трошево" № 83, ет. 13, ап. 63, молба вх. №
РД10-94.И/49/22.02.2010 г. - 700лв., съобразно установен здравен статус, подробно
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
13. Валентин Стоянов Христов, гр. Варна, ул. "Н. Геров" № 68 вх. Б,ет. 3 ап. 13, молба
вх. № РД10-94.В/52/23.02.2010 г. - 300лв., съобразно установен здравен статус,
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
14. Надежда Михайлова Алекова, гр. Варна, ул. "Найчо Цанов" № 44А, молба вх. №
РД10-94.Н/70/23.02.2010 г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, подробно
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
15. Яни Георгиев Петков, гр. Варна, ул. "К. Величков" № 32А, молба вх. № РД1094.Я/8/19.02.2010 г.- 300лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
16. Павли Иванов Желев, гр. Варна, ул. "Дубровник" № 19, молба вх. № РД1094.П/53/18.02.2010 г. - 500лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
17. Емилия Славчева Демирова, гр. Варна, ул. "Дойчин войвода" № 10, молба вх. №
РД10-94.Е/28/19.02.2010 г. - 200лв., съобразно установен здравен статус, подробно
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
18. Асен Живков Христов, гр. Варна, ул."Найчо Цанов" 44, молба вх. № РД1094.А/60/23.02.2010 г. - 400лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
19. Милко Василев Градев, гр. Варна, ул. "Н. Рилски" № 18, ет. 2 ап. 4, молба вх. №
РД10-94.М/62/15.02.2010 г. - 400лв., съобразно установен здравен статус, подробно
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
20. Метин Тефик Етем, гр. Варна, ул. "Дойчин войвода" № 8, молба вх. № РД1094.М/75/24.02.2010 г. - 200лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
21. Живка Куртева Бекярова, гр. Варна, ул. "Д-р Железкова", бл. 16, вх. Д, ет. 3, ап. 9,
молба вх. № РД10-94.Ж/20/24.02.2010 г. - 300лв., съобразно установен здравен статус,
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
22. Румен Ангелов Димитров, гр. Варна, ул."Новогород" № 29, молба вх. № РД1094.Р/42/24.02.2010 г. - 200лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
23. Величка Кирова Михалева, гр. Варна, ул. "Калач" № 39Б, молба вх. № РД1094.В/54/24.02.2010 г. - 200лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
24. Атче Асан Али, гр. Варна, ул. "Томас Мюнцер" № 11, молба вх. № РД1094.А/66/24.02.2010 г. - 200лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
25. Невянка Тодорова Божкова, гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик”, бл. 6, вх. 5, ет. 1,
ап.85, молба вх. № РД10-94.Н/71/23.02.2010 г. - 200 лв., съобразно установен здравен
статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
26. Борислав Иванов Ненов, гр. Варна, кв. "Чайка", бл. 30, вх. А, ет. 5, ап. 14, молба вх.
№ РД10-94.Б/18/24.02.2010 г. - 500лв., съобразно установен здравен статус, подробно
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
27. Диляна Даниелова Денева, гр. Варна, ул. "Хараламби Ангелов" № 29, молба вх. №
РД10-94.Д/65/24.02.2010 г. - 1000лв., съобразно установен здравен статус, подробно
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.

28. Снежина Иванова Йорданова, гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик”, бл. 22, вх. 15, ет. 4,
ап. 11, молба вх. № РД10-94.С/85/24.02.2010 г.- 300лв., съобразно установен здравен
статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
29. Мита Анкова Георгиева, Варна, ж.к. "Вл. Варненчик" бл. 202, вх. 2, ет. 2, ап. 35,
молба вх. № РД10-94.М/76/25.02.2010 г. - 200лв., съобразно установен здравен статус,
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
30. Иванка Тодорова Алексиева, гр. Варна, ул. "Драгоман" № 41, молба вх. № РД1094.И/53/25.02.2010 г. - 300лв. за съпруга й Алекси Йорданов Алексиев, съобразно
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на
горепосочената молба.
31. Петра Вангелова Ямандиева, гр. Варна, ж.к. "Вл. Варненчик", бл. 1, вх. 1, ет. 5, ап.
24, молба вх. № РД10-94.П/56/24.02.2010 г. - 300лв., съобразно установен здравен
статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
32. Стоянка Костадинова Димитрова, гр. Варна, кв. "Младост", бл. 103, вх. 2, ет. 5, ап.
139, молба вх. № РД10-94.С/86/24.02.2010 г.- 300лв., съобразно установен здравен
статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
33. Здравка Здравкова Данаилова, гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик”, ул. "Светослав
Минков" № 44, молба вх. № РД10-94.З/21/01.03.2010 г. - 800лв. за сина й Мартин
Здравков Данаилов, съобразно установен здравен статус, подробно описан в
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
34. Неврие Шефкет Али, гр. Варна, ул. "Горазд" № 13, молба вх . № РД1094.Н/73/26.02.2010 г. - 200лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
35. Ганка Желязкова Сургучева, гр. Варна, ул. "Дубровник", бл. 5, вх. Б, ет. 1, ап. 6,
молба вх. № РД10-94.Г/38/25.02.2010 г. - 300лв., съобразно установен здравен статус,
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
36. Елица Йосифова Момчилова, гр. Варна, ул. "Мара Гидик" № 32А, молба вх. №
РД10-94.Е/32/25.02.2010 г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, подробно
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
37. Ивайло Станев Иванов, гр. Варна, ж.к. "Вл. Варненчик" бл. 227, вх. 7, ет. 2, ап.
217, молба вх. № РД10.94.И/57/25.02.2010 г. - 800лв., съобразно установен здравен
статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
38. Зюмбюлка Михайлова Демирова, гр. Варна, ул. "Цар Иван Срацимир" № 88, молба
вх. № РД10-94.З/18/26.02.2010 г. - 300лв., съобразно установен здравен статус,
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
39. Иво Шибилев Асенов, гр. Варна, ул. "Пробуда" № 220, молба вх. № РД1094.И/58/01.03.2010 г. - 200лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
40. Сребрина Сашева Кирилова, гр. Варна, ул. "Евлоги Георгиев", бл. 23, вх. А, ет. VІ,
ап. 94, молба вх. № РД10-94.С/95/04.03.2010 г. - 5000лв. за сина й Цветомир Христов
Христов, съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката,
образувана по повод на горепосочената молба.
41. Владимир Сашев Антонов, гр. Варна, ул. "Св. Кирил и Методий" № 76, молба вх. №
РД10-94.В/65/04.03.2010 г. - 500лв., съобразно установен здравен статус, подробно
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
42. Анка Михайлова Филипова, гр. Варна, ул. "Джузепе Гарибалди" № 2 Б, молба вх.
№ РД10-94.А/80/04.03.2010 г. - 200лв., съобразно установен здравен статус, подробно
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
43. Жана Матеева Великова, гр. Варна, ж.к. "Младост", бл. 109, вх. 4, ет. 5, ап. 73,
молба вх.№ РД10-94.Ж/21/02.03.2010 г. - 2000лв., съобразно установен здравен статус,
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
44. Росен Йорданов Бозуков, гр. Варна, ул. "Петър Райчев", бл. 1, вх. А, ет. 7 ап. 19,

молба вх. № РД10-94.Р/49/12.03.2010 г. - 300лв., съобразно установен здравен статус,
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
45. Антоанета Костова Атанасова, гр. Варна, ул.” Княз Черказки" № 57, молба вх. №
РД10-94.А/83/04.03.2010 г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, подробно
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
46. Фитнат Неджибова Хасанова, гр. Варна, ул. "Крайезерна" № 4, молба вх. № РД1094.Ф/8/05.03.2010 г.- 200лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
47. Станко Апостолов Станков, гр. Варна, ж.к "Възраждане", бл. 41, вх. 3, ет. 5, ап. 60,
молба вх. № РД10-94. С/102/05.03.2010 г. - 500лв., съобразно установен здравен
статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
48. Даниела Христова Георгиева, гр. Варна, ул. "Опълченска" № 29, ет. 2, ап. 4, молба
вх. № РД10-94.Д/91/08.03.2010 г. - 800лв., съобразно установен здравен статус,
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
49. Аверно Василев Авернов, гр. Варна, ж.к. "Св. Иван Рилски" бл. 52, вх. А, ет. 1, ап.1,
молба вх. РД10-94.А/82/04.03.2010 г. - 500лв., съобразно установен здравен статус,
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
50. Надежда Екимова Сиракова-Атанасова, гр. Варна, ж.к. "Чайка", бл. 9, вх. Г, ет. 3,
ап. 29, молба вх.№ РД10-94.Н/81/09.03.2010 г. - 300лв., съобразно установен здравен
статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
51. Людмила Николаева Чакърова, гр. Варна, ул. "Бяла черква" № 14, ет. 8, ап. 29,
молба вх. № РД10-94.Л/35/10.03.2010 г. - 200лв., съобразно установен здравен статус,
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
52. Миглена Найденова Шибилова, гр. Варна, ул. "Пробуда" № 220, молба вх. № РД1094.М/103/10.03.2010 г. - 200лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
53. Цвятко Иванов Лечев, гр. Варна, ж.к. "Вл. Варненчик", бл. 26, вх. 1, ет. 10, ап. 51,
молба вх. № РД10-94.Ц/18/04.03.2010 г. - 700лв., съобразно установен здравен статус,
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
54. Петя Атанасова Иванова, гр. Варна, ул. "Любен Каравелов" № 14, ет. 1, ап. 3, молба
с вх. № РД10-94.П/65/10.03.2010 г. - 1000лв., съобразно установен здравен статус,
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
55. Христо Любенов Христов, гр. Варна, ул. "Народни Будители" бл. 19, вх. Б, ет. 3, ап.
17, молба с вх. РД10-94.Х/26/10.03.2010 г. - 300лв., съобразно установен здравен
статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
56. Велико Христов Николов, гр. Варна, ул. "Баучер" бл. 2а, ет.4, ап. 10, молба вх. №
РД10-94.В/75/10.03.2010г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, подробно
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
57. Димана Владимирова Станкова, гр. Варна, ул. "Галац" № 5, вх. А, молба вх. №
РД10-94.Д/94/10.03.2010 г. - 500лв., съобразно установен здравен статус, подробно
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
58. Евелина Никитова Маджарска, гр. Варна, ул. "Драва Соболч", бл. 1, вх. В, ет. 1, ап.
14, молба вх. № РД10-94.Е/41/11.03.2010 г. - 200лв., съобразно установен здравен
статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
59. Надежда Симеонова Попова, гр. Варна, ж.к. "Чайка", бл. 9, вх. Д, ет. ІV, ап. 43,
молба вх. № РД10-94.Н/85/11.03.2010 г. - 400лв., съобразно установен здравен статус,
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
60. Илия Костов Илиев, гр. Варна, кв. "Галата", ул. "Панорамна" № 11, молба вх. №
РД10-94.И/68/11.03.2010 г. - 500лв., съобразно установен здравен статус, подробно
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
61. Димитра Енева Костова, гр. Варна, ж.к. "Младост", бл. 148, вх. 4, ет. 1, ап. 51,
молба вх. № РД10-94.Д/96/11.03.2010 г. - 200лв., съобразно установен здравен статус,

подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
62. Стоян Атанасов Петров, гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. "Д. Дебелянов" № 19, ет. 4,
ап. 10, молба вх. № РД10-94.С/110/11.03.2010 г. - 300лв., съобразно установен здравен
статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
63. Елисавета Ненчева Абрашева, Варна, ул. " Баучер", бл. 5, ет. 2, ап. 6, молба вх. №
РД10-94.Е/42/12.03.2010 г. - 200лв, съобразно установен здравен статус, подробно
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
64.. Богдан Кирилов Марков, с. Тополи, община Варна, ул. "Н. Христов" № 26, молба с
вх. № РД10-94.Б/24/12.03.2010 г. - 800лв., съобразно установен здравен статус,
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
65. Иванка Желязкова Станчева, Варна, ж.к. "Дружба", Аспарухово бл. 4, вх. Б, ап. 10,
молба вх. № РД10-94.И/65/08.03.2010 г. - 300лв., съобразно установен здравен статус,
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
66. Мазлъм Али Хюсеин, гр. Варна, ул. "Огражден" № 4, молба вх. № РД1094.М/101/08.03.2010 г. - 300лв. за внука му/настойник/ Али Атиш Али, съобразно
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на
горепосочената молба.
67. Георги Христов Кочев, с. Каменар, община Варна, ул. "Момина сълза" № 16, молба
вх. № РД10-94.Г/49/08.03.2010 г. - 400лв., съобразно установен здравен статус,
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
68. Върбинка Илиева Кочева, с. Каменар, община Варна, ул. "Момина сълза" № 16,
молба вх. № РД10-94.В/71/08.03.2010 г. - 300 лв., съобразно установен здравен статус,
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
69. Таня Неделчева Станкова, Варна, ул.” Константин Доганов” 21, ет. 4, ап. 17, молба
с вх. № РД10-94.Т/16/15.02.2010г. - 800лв. за сина й Тодор Димитров Станков,
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по
повод на горепосочената молба.
70. Петър Симеонов Арсов, Варна, ул. “Чонгора” № 55, молба с вх.№ РД1094.П/12.01.2010г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
71. Божана Тодорова Пападопулос, гр. Варна, ул.”Карамфил” № 14, вх. Г, ет. 5, ап. 66,
молба с вх. № РД10-94.Б/33/08.04.2010г. - 350лв., съобразно установен здравен статус,
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
72. Руска Иванова Йорданова, гр. Варна, ул. "Неофит Бозвели" № 55 ет. 2, ап. 4, молба
вх. № РД10-94.Р/63/23.03.2010 г. - 700лв., съобразно установен здравен статус,
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
73. Емил Николов Маринов, гр. Варна, ж.к. "Възраждане", бл. 75, вх. А, ет. 1, ап. 2,
молба вх. № РД10-94.Е/49/30.03.2010 г. - 2000лв., съобразно установен здравен статус,
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
74. Надя Николова Иванова, гр. Варна, бул. “Сливница” № 145, ет. 5, ап. 13, молба вх.
№ РД10-94.Н/108/01.04.2010 г. - 300лв., съобразно установен здравен статус,
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
75.Златка Демирова Христова, с. Каменар, община Варна, ул. "Бреза" № 49, молба вх.
№ РД10-94.З/23/08.03.2010 г. - 200лв., съобразно установен здравен статус, подробно
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
76.Божил Тодоров Божилов, гр. Варна, ул. "Граф Игнатиев" № 6, вх. “Б”, молба вх. №
РД10-94.Б/25/15.03.2010 г. - 400лв., съобразно установен здравен статус, подробно
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
77.Маринка Йорданова Костадинова, гр. Варна, ул. "Злетово" № 26, молба вх. № РД1094.М/112/15.03.2010 г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
78.Николина Дойчева Тодорова, гр. Варна, м-т "Акчелар" № 78, молба вх. № РД10-

94.Н/89/15.03.2010 г. - 500 лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
79.Милена Начева Христова, гр. Варна, ж.к. "Младост", бл. 111, вх. 2, ет. 1, ап. 17,
молба вх. № РД10-94.М/115/16.03.2010 г. - 600лв., съобразно установен здравен статус,
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
80.Иван Александров Попов, гр. Варна, ж.к. "Вл. Варненчик", бл. 404, вх. 2, ап. 26,
молба вх. № РД10-94.И/75/16.03.2010 г. - 2000лв., съобразно установен здравен статус,
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
81.Шукри Шефкет Хюсеинов, гр. Варна, ул. "Александър Василев" № 9, молба вх. №
РД10-94.Ш/3/16.03.2010 г. - 400лв., съобразно установен здравен статус, подробно
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
82.Мария Тодорова Томова, гр. Варна, ул. "Места" № 12, ет. 1, молба вх. № РД1094.М/116/17.03.2010 г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
83.Аник Сираганова Панайотова, гр. Варна, ул. “Панайот Хитов” № 1, молба вх. №
РД10-94.А/96/18.03.2010 г. - 400лв., съобразно установен здравен статус, подробно
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
84.Събка Иванова Хинкова, гр. Варна, ул. "Петър Райчев", бл. 3, вх. "З", ет. 1, ап. 5,
молба вх. № РД10-94.С/126/18.03.2010 г. - 700лв., съобразно установен здравен статус,
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
85.Февзие Реджебова Ибрямова, гр. Варна, кв. "Аспарухово", ул. "Ропотамо" № 13,
молба вх. РД10-94.Н/96/18.03.2010 г. - 400лв., съобразно установен здравен статус,
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
86.Милена Михайлова Илиева, гр. Варна, ул "Петко Тодоров" № 33, ет. 2 ап. 4, молба
вх. № РД10-94.М/123/22.03.2010 г. - 500лв. за сина й Николай Иваилов Илиев,
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по
повод на горепосочената молба.
87.Юмие Нури Мехмедова, гр. Варна, ул. "Ангеларий" № 26, молба вх. № РД1094.Ю/16/22.03.2010 г. - 200лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
88.Петър Димитров Ангелов, гр. Варна, ул.”Христина Морфова” № 2, ет. 1, молба вх.№
РД10-94.П/104/04.05.2010г. - 500лв., съобразно установен здравен статус, подробно
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
89.Теодора Божидарова Димитрова, гр. Варна, бул.”Сливница” № 105, вх. Б, ет. 6, ап.
62, молба вх. № РД10-94.Т/64/04.05.2010г. - 1500лв. за дъщеря й Борислава Иванова
Димитрова, съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката,
образувана по повод на горепосочената молба.
90.Иван Неделчев Бъчваров, гр. Варна, бул.”Хр.Ботев” № 6 Г, молба вх. № РД1094.И/123/05.05.2010г. - 600лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
91.Златин Светлозаров Михайлов, гр. Варна, ул.”Поп Харитон” № 14, ет. 2, ап. 2, молба
вх. № РД10-94.З/43/10.05.2010г. - 20 000лв., съобразно установен здравен статус,
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
92.Йоанна Иванова Иванова, гр. Варна, бул. "Цар Освободител" № 23Б, молба вх. №
РД10-94.Й/22/18.03.2010 г. - 400лв., съобразно установен здравен статус, подробно
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
93.Красимира Димитрова Караджова-Минчева, гр. Варна, ул. “Силистра”бл. 2, вх.
“А”, ап. 2, ет. 8, молба с вх. № РД10-94.К/96/13.04.2010г. – 5 000 лв. за сина й Димитър
Митков Минчев, съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката,
образувана по повод на горепосочената молба.
ПРИЛОЖЕНИЕ

КЪМ РЕШЕНИЕ № 2422-13(24)/23, 24, 30.06.2010 г.
1.Албена Димчева Петрова, гр. Варна, ул. "Пролет" № 6, молба вх. № РД1094.А/64/24.02.2010 г. - няма основание за отпускане на средства за лечение.
2.Фикрие Алиева Алиева, гр. Варна, ул. "Александър Василев" № 1, молба вх. № РД1094.Ф/7/02.03.2010 г. - няма основание за отпускане на средства за лечение.
3.Силвия Сашева Стефанова, гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. "Рожен" № 4, молба вх. №
РД10-94.С/109/11.03.2010 г., за сина й Веселин Силвиев Стефанов - няма основание за
отпускане на средства за лечение.
4. Султанка Георгиева Коларова, гр. Варна, ж.к. "Вл. Варненчик", бл. 214, вх. 4, ет.2 ап.
103, молба вх. № РД10-94.С/114/15.03.2010 г. - няма основание за отпускане на средства за
лечение/ не е приложена имотна декларация/.
5. Минчо Пейчев Петров, гр. Варна ж.к. "Вл. Варненчик", бл. 214, вх. 3, ет. 7, ап. 86, молба
вх. № РД10-94.М/109/15.03.2010 г. - няма основание за отпускане на средства за лечение/ не е
приложена имотна декларация/.
по точка четиринадесета от дневния ред
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК „Социални дейности и жилищна
политика” относно:
- даване на съгласие за внасяне на предложение в Министерския съвет на Република
България за отпускане на персонална пенсия на децата Емине Асанова Севдалинова и Йозге
Асанова Севдалинова от гр. Варна, ул.”Доктор Селеменски” № 71 въз основа на предложение
на Кмета на Община Варна с вх. № РД-9-94.А/221/13.04.2010 г.;
- решение да не се променя текста на т. 16 „Финансиране на 50 лични асистенти за
възрастни с увреждания” от направление 2 „Социални услуги в общността с общинско
финансиране” от Социалната програма 2010 г. на Община Варна и неприемане на
предложението на Кмета на Община Варна с вх. № РД-10-9302/34/17.03.2010 г.;
- отпускане на еднократна финансова помощ за задоволяване на основни жизнени и
комунално-битови потребности на нуждаещи се, по молби на граждани;
- отказ за отпускане на еднократна финансова помощ за задоволяване на основни жизнени и
комунално-битови потребности, по молби на граждани.
Докл.: А. РАДЕВА – Председател ПК
Общ брой присъстващи общински съветници – 28
Общински съвет – Варна прие следните
РЕШЕНИЯ:
2423-14. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.92 от КСО и чл.7, ал.4, т.3 от
Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж и във връзка с предложение на Кмета на
Община Варна с вх. № РД-9-94.А/221/13.04.2010 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за
внасяне на предложение в Министерския съвет на Република България за отпускане на
персонална пенсия на децата Емине Асанова Севдалинова и Йозге Асанова Севдалинова от
гр.Варна, ул.”Доктор Селеменски” № 71.
/за – 26, против – 0, въздържали се – 0/
ПРОЕКТ

ЗА

РЕШЕНИЕ :

2424-14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна приема
предложение от Кмета на Община Варна, вх. № РД-10-9302/34/17.03.2010 г., относно промяна

в „Социална програма на Община Варна за 2010 г.”, както следва:
- текста на т. 16 от направление 2 „Социални услуги в общността с общинско финансиране”
да стане: „Финансиране на 50 „социални асистенти” за възрастни с увреждания”.
/за – 0, против – 9, въздържали се – 19/
Решението не се приема.
2425-14. На основание чл. 21, ал. 1, т.6 и т. 23 във връзка с чл.17, ал.1, т.7 и чл.52, ал.1 от
ЗМСМА, във връзка с решение на Общински съвет – Варна № 2015-4/20/17.02.2010 г. и на
база социален доклад по чл.27 ППЗСП, Общински съвет – Варна отпуска еднократна
финансова помощ за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности на
лицата, посочени в приложение към настоящото решение.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 26, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 25/
2426-14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл.17, ал.1, т.7 от ЗМСМА и на база
социален доклад по чл.27 ППЗСП, Общински съвет – Варна не отпуска еднократна
финансова помощ за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности на
лицата, посочени в приложение към настоящото решение.
/за – 27, против – 0, въздържали се – 0/
ПРИЛОЖЕНИЕ
КЪМ РЕШЕНИЕ № 2425-14(24)/23, 24, 30.06.2010 г.
1. ЮРКИЕ ЕРГУН ХАСАН – гр. Варна, ж.к. «Вл. Варненчик», ул. «Светослав Минков»
№12; молба с вх. № РД10-94.Ю/15/22.03.2010г. –200 лв. за задоволяване на основни
жизнени и комунално-битови потребности, съобразно установен социален статус,
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
2. АЛДИН АСЕНОВ ГЕБЕДЖИЕВ – гр. Варна, ж.к. «Вл. Варненчик», ул. «Св. Минков»
№ 22; молба с вх. № РД-9-94-.А/169/28.05.09г. – 200 лв. за задоволяване на основни
жизнени и комунално-битови потребности, съобразно установен социален статус,
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
3. ПЕТРАНКА КОЛЕВА МИНЧЕВА – гр. Варна, ул. “Гладстон” бл. 2, вх. Г, ет. 4, ап. 73,
молба с вх. № РД10-94.П/74/23.03.2010г. – 300 лв. за задоволяване на основни
жизнени и комунално-битови потребности съобразно установен социален статус,
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
4. НЕДЖМИЯ ШЕФКЕТ ХАСАНОВА – гр. Варна, ул. “Чонгора” № 52А, молба с вх. №
РД10-94.Н/98/23.03.2010г. – 150 лв. за задоволяване на основни жизнени и комуналнобитови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
5. ДИЯНКА ЛЮБЕНОВА МИХАЙЛОВА – гр. Варна, ж.к. «Трошево» бл. 9, вх. Б, ет. 4,
ап. 41; молба с вх. № РД10-94-Д/110/23.03.2010г. – 150 лв за задоволяване на основни
жизнени и комунално-битови потребности съобразно установен социален статус,
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
6. ЮЛИЯ НЕВЕНОВА КАМЕНОВА – гр. Варна, «Цар Самуил» № 22, ет. 2, ап. 4; молба
с вх. № РД10-94.Ю/17/22.03.2010г. – 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
7. ОВСАННА МИКАЕЛОВА БОЕВА – гр. Варна, ул. „Подвис” бл. 26, вх. Б, е 1, ап. 4;
молба с вх. № РД10-94.О/8/22.03.2010г. – 200 лв. за задоволяване на основни жизнени
и комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
8. ХРИСТИНА ИЛИЕВА ФИЛИПОВА – гр. Варна, ул. «Светослав Минков» № 12; молба

с вх. № РД10-94.Х/30/23.03.2010г. – 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
9. ТАТЯНА ХАЧИК СИМОНЯН – гр. Варна, ул. «Беласица» № 11а; молба с вх. № РД1094.Т/33/22.03.2010г. – 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комуналнобитови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
10.ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕТРОВ – гр.Варна, жк.”Владиславово” бл.401, вх.10, ап.169,
молба №РД10-94.П/71/22.03.2010г. – 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
11.ДЕМИР АНГЕЛОВ ФИЛИПОВ – гр. Варна, ул. «Ангеларий» № 11а; молба с вх. №
РД10-94.Д/109/22.03.2010г. – 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
12.РОСИЦА ТОДОРОВА АНДРЕЕВА – гр.Варна, ул.»Майор Минчо Димитриев» № 14,
молба с вх.№ РД10-94.З/62/22.03.2010 г. – 200 лв. за задоволяване на основни жизнени
и комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
13.ГЕНОВЕВА ШИДЕРОВА ИЛИЕВА – гр. Варна, ул. «Секула детенце» № 4; молба с
вх. № РД10-94.Г/63/22.03.2010г. – 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
14.АВГУСТИНА ДАМЯНОВА ГЕОРГИЕВА – гр. Варна, ул. «Балкапан» № 3, ет. 5, ап.
24; молба с вх. № РД10-94.А/100/22.03.2010г. – 200 лв. за задоволяване на основни
жизнени и комунално-битови потребности съобразно установен социален статус,
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
15.ВЕСЕЛИНКА ДИМИТРОВА ПЕНЕВА – гр. Варна, ул. «Пробуда» № 155; молба с вх.
№ РД10-94.В/90/24.03.2010г. – 100 лв. за задоволяване на основни жизнени и
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
16.ОСМАН САЛИМ ХАСАН – гр. Варна, ул. «Пробуда» № 229; молба с вх. № РД1094.О/9/24.03.2010г. – 100 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката,
образувана по повод на горепосочената молба.
17.ИЛИЯ САШЕВ ВАСИЛЕВ – гр. Варна, ул. «Пробуда» № 229; молба с вх. № РД1094.И/85/24.03.2010г. – 100 лв. за задоволяване на основни жизнени и комуналнобитови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
18.НЕЙКА ЯНКОВА ГЕОРГИЕВА – гр. Варна, ул. «Петър Райчев» бл. 3, вх.А, ап. 7;
молба с вх. № РД10-94.Н/101/24.03.2010г. – 200 лв. за задоволяване на основни
жизнени и комунално-битови потребности съобразено установен социален статус,
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
19.ЗДРАВКО ИВАНОВ КАМБУРОВ – гр. Варна, ул. «Ал. Малинов» № 7; молба с вх. №
РД10-94.З/29/23.03.2010г. – 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комуналнобитови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
20.ПЛАМЕНА ТОДОРОВА ШАЛАВЕРОВА – гр. Варна, ул. “С. Руменцев” № 15, молба
с вх. № РД10-94-П/75/23.03.2010г. – 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
21.НЕДА АЛЕКСИЕВА ХРИСТОВА – гр. Варна, ж.к. “Възраждане” бл. 13, вх. 4, ет. 4,

ап. 83, молба с вх. № РД10-94.Н/99/23.03.2010г. – 200 лв. за задоволяване на основни
жизнени и комунално-битови потребности съобразно установен социален статус,
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
22.СТОЙКО ИВАНОВ МИХАЙЛОВ – гр. Варна, ул. “Тодор Димов” № 36, ет.3, ап. 17;
молба с вх. № РД10-94-С/130/19.03.2010г. – 100 лв. за задоволяване на основни
жизнени и комунално-битови потребности съобразно установен социален статус,
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
23.СТАНКО ИВАНОВ ИВАНОВ – гр. Варна, ул. «Кракра» № 2; молба с вх. № РД1094.С/131/19.03.2010г. – 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комуналнобитови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
24.ЖАНА ДЕМИРОВА МАНОЛОВА – гр. Варна, ж.к. «Вл. Варненчик» бл. 401, вх. 10,
ет. 6, ап. 181; молба с вх. № РД10-94.Ж/28/19.03.2010г. – 250 лв. за задоволяване на
основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно установен социален
статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
25.СИЯНА ИВАНОВА РАШКОВА – гр. Вална, ул. «Свобода» № 33, ет. 3, ап. 7, молба с
вх. № РД-8-94-С/307/19.09.2008г. – 250 лв. за задоволяване на основни жизнени и
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
26.АНКА АТАНАСОВА ЧАКЪРОВА – гр. Варна, ул. «Пробуда» № 222; молба с вх. №
РД10-94.А/97/19.03.2010г. – 150 лв. за задоволяване на основни жизнени и комуналнобитови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
27.КРЕМЕНА КРЪСТЕВА НИКОЛОВА – гр. Варна, ул. «Странджа» № 16; молба с вх. №
РД10-94.К/73/16.03.2010г. – 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комуналнобитови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
28.ИВАНКА ПЕТКОВА ПАСЕВА – гр. Варна, ул. «Парижка комуна» № 33; молба с вх.
№ РД10-94.И/83/19.03.2010г. – 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
29.АННА РАДОСТИНОВА ДОНЧЕВА – гр. Варна, ж.к. «Възраждане» 2, вх. 2, ет. 2, ап.
5; молба с вх. № РД10-94.А/99/19.03.2010г. – 250 лв. за задоволяване на основни
жизнени и комунално-битови потребности съобразно установен социален статус,
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
30.КЕРАНКА ДИМИТРОВА СТЕФАНОВА – гр. Варна, ул. «Свобода» № 23а; молба с вх.
№ РД10-94.К/71/19.03.2010г. – 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
31.ГИНА ИВАНОВА НЕДЕЛЧЕВА – гр. Варна, бул. «Цар Освободител» 107, вх.А, ет.1,
ап.5; молба с вх. № РД10-94.Г/62/18.03.2010г. – 200 лв. за задоволяване на основни
жизнени и комунално-битови потребности съобразно установен социален статус,
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
32.ТОДОРКА ДИМОВА СТРАНДЖАЛИЕВА – гр. Варна, ул. «Любен Каравелов» № 67;
молба с вх. № РД10-94.Т/31/18.03.2010г. – 250 лв. за задоволяване на основни жизнени
и комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
33.ХЮСЕИН ОСМАНОВ ХЮСЕИНОВ – гр. Варна, ул. «Ангеларий» № 29; молба с вх.
№ РД10-94.Х/29/18.03.2010г. – 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
34.ДЕСПА СТОЯНОВА ПЕТКОВА –гр.Варна, жк.”Вл.Варненчик”, бл.33, вх.1, ет.2,

ап.90, молба с вх. № РД10-94.Д/107/17.03.2010г.- 200 лв. за задоволяване на основни
жизнени и комунално-битови потребности съобразно установен социален статус,
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
35.ТОДОРКА ГЕОРГИЕВА РАДИНОВА – гр.Варна, ул. “Поп Богомил” № 22, молба вх.
№ РД10-94.Т/30/17.03.2010 г. – 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
36.МИРОСЛАВА ВАЛЕНТИНОВА ЧАРИЙСКА – гр. Варна, ул. «Добротица» № 16, ет.2,
ап.2; молба с вх. № РД10-94.М/118/17.03.2010г. – 100 лв. за задоволяване на основни
жизнени и комунално-битови потребности съобразно установен социален статус,
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
37.ЯНКА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА – гр. Варна, ул. „Славянска” № 16, ет. 2, ап. 3;
молба с вх. № РД10-94.Я/16/17.03.2010г. – 200 лв. за задоволяване на основни
жизнени и комунално-битови потребности съобразно установен социален статус,
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
38.ИВАН ЦВЕТАНОВ ЦВЕТАНОВ – гр. Варна, ул. “Под.с-ия Възраждане” бл. 1а, вх. А,
ап. 19, молба с вх. № РД10-94.И/78/17.03.2010г. – 300 лв. за задоволяване на основни
жизнени и комунално-битови потребности съобразно установен социален статус,
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
39.КСЕНИЯ СТЕФАНОВА КАСАБОВА – гр. Варна, ул. «Св. Константин и Елена» № 24,
кв. Виница; молба с вх. № РД10-94.К/70/17.03.2010г. – 300 лв. за задоволяване на
основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно установен социален
статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
40.ИВАН СТОЙКОВ МИХАЙЛОВ – гр. Варна, ул. “Тодор Димов” № 36 ап. 17, молба с
вх. № РД10-94-И/79/17.03.2010г. – 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
41.МАРИНКА ПАВЛОВА ФИЛИПОВА – гр. Варна, ул. «Г. Стаматов» 1, вх.6, ет.2, ап.26;
молба с вх. № РД10-94.М/119/17.03.2010г. – 200 лв. за задоволяване на основни
жизнени и комунално-битови потребности съобразно установен социален статус,
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
42.МИРОСЛАВА ПЕНЧЕВА ЛЮЦКАНОВА – гр. Варна, ул. «Арх. Дабко Дабков» № 6,
ап. 11, молба с вх. № РД10-94-М/117/17.03.2010г. – 300 лв. за задоволяване на основни
жизнени и комунално-битови потребности съобразно установен социален статус,
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
43.КЕРА ЖЕКОВА ВЕЛКОВА – гр.Варна, ул.»Брегалница» № 60, вх.В, молба с вх.№
РД10-94.К/146/19.05.2010 г. – 250 лв. за задоволяване на основни жизнени и
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
44.ВИВИЕН МАРТИНОВА ЯНКОВА – гр.Варна, ул.”Студентска” бл.12, ап.87, молба с
вх.№ РД10-94.В/99/31.03.2010 г. – 1 000 лв. за задоволяване на основни жизнени и
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
45.ТАМЕР ЮМЕР АЛИОСМАН – гр.Варна, ул.”Самарско знаме” № 40, молба с вх.№
РД10-94.Т/45/07.04.2010 г. – 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комуналнобитови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
46.БОЖИДАР ЯНКОВ СТАНЧЕВ – гр.Варна, ул.”Г.С.Раковски” № 80, ет.3, ап.10, молба
вх.№ РД10-94.Б/35/08.04.2010 г. – 1000 лв. за задоволяване на основни жизнени и
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
47.АЛЕКСАНДЪР ДОЧЕВ КИРКОВ – гр.Варна, бул.”Сливница” № 78, вх.Б, ет.1, ап.1,

молба вх.№ РД10-94.А/135/15.04.2010 г. – 300 лв. за задоволяване на основни жизнени
и комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
48.ФАНКА ГЕОРГИЕВА ПАМБУКОВА – гр.Варна, ул.”Двадесет и седми юли” 1, вх.Б,
ет.2, ап.2, молба вх.№ РД10-94.Ф/13/12.04.2010 г. - 200 лв. за задоволяване на основни
жизнени и комунално-битови потребности съобразно установен социален статус,
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
49.ВЕЛКА БОГОМИЛОВА АЛЕКСАНДРОВА – гр.Варна, ул.”Георги Живков” № 42;
молба вх.№ РД10-94.В/164/04.06.2010 г. – 300 лв. за задоволяване на основни жизнени
и комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
50.НЕНО АНДРЕЕВ ВЕЛЕВ – гр.Варна, ул.”Петко Стайнов”3, ет.1, ап.3, молба вх.№
РД10-94-Н/145/13.05.2010 г., - 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
51.КАЛЯ СТОЯНОВА ЙОВКОВА – гр.Варна, ул.”Драган Цанков” № 15, молба вх.№
РД10-94.К/137/13.05.2010 г. – 250 лв. за задоволяване на основни жизнени и
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
52.МАРИЯ СТОЙЧЕВА РАДЕВА – гр. Варна, к-с “Чайка” бл. 67, вх. Е, ап. 117, молба с
вх. № РД10-94-М/199/04.05.2010 г. – 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
53.БОГОМИЛКА КРУМОВА МАНОЛОВА – гр.Варна, жк “Вл.Варненчик” бл.219, в.3,
ет.1, ап.65, молба вх.№ РД10-94.Б/42/20.04.2010 г. - 700 лв. за задоволяване на основни
жизнени и комунално-битови потребности съобразно установен социален статус,
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
54.МАРИЯ КОСТОВА ДИМИТРОВА – гр.Варна, ул.”Патриарх Евтимий” № 7Б; молба
вх.№ РД10-94.М/99/08.03.2010 г. – 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
55.ВЕЛКА ИВАНОВА ГОСПОДИНОВА – гр. Варна, бул. «В. Левски» № 7, вх. А, ет. 6,
ап. 62; молба с вх. № РД10-94.В/68/08.03.2010 г. – 500 лв. за задоволяване на основни
жизнени и комунално-битови потребности съобразно установен социален статус,
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
56.ВЯРКА ИЛИЕВА ТОНЕВА – гр.Варна, жк. “Чайка” 21, вх.А, ет.10, ап.54, молба вх.№
РД10-94.В/69/08.03.2010 г. – 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
57.ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА – гр.Варна, ул.”Боян Илиев” № 22, молба с
вх.№ РД10-94.В/72/08.03.2010 г. – 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
58.ЗОРНИЦА ИВАНОВА ДИМИТРОВА – гр. Варна, ул. «Георги Георгиев» № 28; молба
с вх. № РД10-94.З/24/08.03.2010 г. – 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
59.Румяна Димитрова Георгиева - гр. Варна, к-с “Изгрев” 40, вх. А, ет. 1, ап. 7, молба
вх. № РД10-94.Р/52/11.03.2010 г. - 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
60.ЗДРАВКО КРУМОВ ДИМИТРОВ – гр.Варна, ул.”Отец Паисий” № 58, ап.139, молба

вх.№ РД10-94.З/25/12.03.2010 г. – 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
61.НАЗИК КАДИР ИБРЯМ – гр. Варна, ул. “Найчо Цанов” № 81, молба с вх. № РД10-94Н/87/12.03.2010 г. – 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката,
образувана по повод на горепосочената молба.
62.ВЕСЕЛА ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВА – гр. Варна, ж.к. «Вл. Варненчик» бл. 32, вх.1,
ет.8, ап. 39, молба с вх. № РД10-94-В/79/12.03.2010 г. – 300 лв. за задоволяване на
основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно установен социален
статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
63.АЛБЕНА ИЛИЕВА ИВАНОВА – гр.Варна, ул.”Браила” № 13, молба с вх.№ РД-994.А/364/18.12.2009 г. – 400 лв. за задоволяване на основни жизнени и комуналнобитови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
64.МИРКА ИВАНОВА ЗАХАРИЕВА – гр.Варна, ул.”Тодор Влайков” № 72А, молба с вх.
№ РД10-94.М/107/11.03.2010 г. – 400 лв. за задоволяване на основни жизнени и
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
65.МАРИНКА НАЧЕВА ГЮРОВА – гр.Варна, бул.”Чаталджа” 14Б, вх.А, ет.1, ап.2,
молба вх.№ РД10-94.М/104/10.03.2010 г. – 200 лв. за задоволяване на основни
жизнени и комунално-битови потребности съобразно установен социален статус,
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
66.КИРИЛ ДИМИТРОВ КАРОВ – гр.Варна, ул.”Тодор Влайков” № 15, молба с вх.№
РД10-94.К/64/10.03.2010 г. – 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
67.ЗВЕЗДЕЛИНА ИВАНОВА ЩЕКАНЕНКО – гр.Варна, жк. “Вл.Варненчик” бл.207,
ет.2, ап.44, молба вх.№ РД10-94.З/27/17.03.2010 г. – 200 лв. за задоволяване на
основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно установен социален
статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
68.АСЯ АСЕНОВА ГЕБЕДЖЕЛИЕВА – гр.Варна, ул.”Светослав Минков” № 12, молба
вх.№ РД10-94.А/92/16.03.2010 г. – 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
69.АТАНАСКА МИЛКОВА ИВАНОВА – гр.Варна, жк.”Изгрев” № 555, молба с вх.№ РД9-94.А/366/22.12.2009 г. – 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комуналнобитови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
70.ТОДОРКА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА – гр.Варна, жк.”Вл.Варненчик” бл.203, вх.1,
ап24, молба с вх.№ РД-9-94.Т/149/21.12.2009 г. – 300 лв. за задоволяване на основни
жизнени и комунално-битови потребности съобразно установен социален статус,
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
71.МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ПОПОВА – гр.Варна, ж.к.”Дружба” бл.9, ет.1, молба с вх.№
СДЖ-9-7400/39/28.12.2009 г. – 500 лв. за задоволяване на основни жизнени и
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
72.ВЛАДИМИР ЛАЗАРОВ БУЧКОВ – гр.Варна, ул.”Иларион Макариополски” №21,
ет.1, молба с вх.№РД10-94.В/77/12.03.2010 г. – 1 000 лв. за задоволяване на основни
жизнени и комунално-битови потребности съобразно установен социален статус,
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
73.СИЙКА ВАСИЛЕВА КАСАБОВА – гр.Варна, жк.”Младост” бл.148, вх.1, ап.77, молба

с вх. № РД10-94.С/113/12.03.2010 г. – 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
74.НИКОЛИНКА ВАСИЛЕВА КРЪСТЕВА – гр.Варна, бул.”Осми Приморски полк” №
151, вх.А, ап.9, молба с вх.№ РД10-94.Н/80/08.03.2010 г. – 300 лв. за задоволяване на
основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно установен социален
статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
75.СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ ГЕРМАНСКИ – жк.”Вл.Варненчик” бл.408, вх.20, ап.12,
молба с вх.№ РД10-94.С/177/28.04.2010 г. – 400 лв. за задоволяване на основни
жизнени и комунално-битови потребности съобразно установен социален статус,
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
76.СВЕТЛА ИВАНОВА НИКОЛОВА – гр.Варна, ул.”Георги Бенковски” № 51, ап.12,
молба с вх.№ РД10-94.С/164/19.04.2010 г. – 500 лв. за задоволяване на основни
жизнени и комунално-битови потребности съобразно установен социален статус,
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
77.ГАЛИНА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА - гр.Варна, ул.”Селиолу” №12, вх.Б, молба с вх.№
РД10-94.Г/93/22.04.2010 г. – 500 лв. за задоволяване на основни жизнени и комуналнобитови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
78.ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ – гр.Варна, ул.”Царевец” № 9А, молба с вх.№ РД1094.Г/97/10.05.2010 г. – 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комуналнобитови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
79.ЖАНА ЯНЕВА КОНДОВА – гр.Варна, ул.”Железни врата” бл.33, вх.А, ап.5, молба с
вх.№ РД10 – 94.Ж/22/02.03.2010 г. – 1 000 лв. за задоволяване на основни жизнени и
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
80.САШО ОГНЯНОВ ХРИСТОВ – гр.Варна, ул."Боримечката" № 9, молба с вх.№ РД1094.С/166/21.04.2010 г. – 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комуналнобитови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
81.МИЛКА ЛЮБЕНОВА СТЕФАНОВА – гр.Варна, ул."Ясен" № 5, молба с вх.№ РД1094.М/192/29.04.2010 г. – 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комуналнобитови потребности съобразено установен социален статус, подробно описан в
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
82.ЗЛАТОМИР СЛАВОВ АСЕНОВ – гр.Варна, ул."Кракра" № 2, молба с вх.№ РД1094.З/30/25.03.2010 г. – 500 лв. за задоволяване на основни жизнени и комуналнобитови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
83.РАДКА ХРИСТОВА НИКОЛОВА – гр.Варна, жк."Дружба" бл.10, ап.12, молба с вх.№
РД10-94.Р/110/25.05.2010 г. – 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
84. ГИНКА ТОДОРОВА МАРИНОВА – гр.Варна, ул."Евлоги Георгиев" бл.9, вх.13, ап.21,
молба с вх.№ РД10-94.Г/96/30.04.2010 г. – 300 лв. за задоволяване на основни жизнени
и комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
85.БОРЯНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА – гр.Варна, жк. ”Вл.Варненчик” бл.304, вх.7,
ет.6, ап.107, молба вх.№ РД10-94-Б./56/25.05.2010 г.- 300 лв. за задоволяване на
основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно установен социален
статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
86.ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА СЪБЕВА – гр.Варна, ул."Г.Кръстевич" № 14, молба с вх.№ РД10-

94.Г/52/10.03.2010 г. – 500 лв. за задоволяване на основни жизнени и комуналнобитови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
87.ТАНА ХАРАЛАНОВА ЧАКЪРОВА – гр.Варна, бул.”Вл.Варненчик” № 68; молба вх.
№ РД10-94.Т/75/03.06.2010 г. – 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
88.МАРИЙКА СТАНИСЛАВОВА КОВАЧЕВА – гр.Варна, ул."Скайлер" № 1, ет.2, молба
с вх.№ РД10_94.М/238/03.06.2010 г. – 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
89.ДЕШКА ПАНАЙОТОВА КЬОРЧЕВА – гр.Варна, ул.”Г.Бенковски” № 54, ап.10; молба
вх.№ РД10-94.Д/189/03.06.2010 г. – 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
90.ЕЛЕОНОРА НЕДЕЛЧЕВА КОСТАДИНОВА – гр.Варна, жк.»Вл.Варненчик» бл.6,
ап.45, молба вх.№ РД10-94.Е/190/03.06.2010 г. – 200 лв. за задоволяване на основни
жизнени и комунално-битови потребности съобразно установен социален статус,
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
91.АТАНАС ЯКОВ ШОПОВ – гр.Варна, ул.”Марко Балабанов” № 11; молба вх.№ РД1094.А/200/03.06.2010 г. – 500 лв. за задоволяване на основни жизнени и комуналнобитови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
92.ВЕЛИЧКА СТОЯНОВА ЛАЗАРОВА – гр.Варна, ул."Георги Бакалов" № 1, вх.1, ап.27,
молба с вх.№РД10-94.В/165/04.06.2010 г. – 200 лв. за задоволяване на основни
жизнени и комунално-битови потребности съобразно установен социален статус,
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
93.ДРАГАН САВОВ ДРАГАНОВ – гр.Варна, ул."Сан Стефано" № 36, молба с вх.№ РД1094.Д/188/03.06.2010 г. – 500 лв. за задоволяване на основни жизнени и комуналнобитови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
94.ИЛКО МАРИНОВ НИНОВ – гр.Варна, ул."Княз Батенберг" № 38, молба с вх.№ РД1094.И/148/07.06.2010 г. – 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комуналнобитови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
95.ОГНЯН МИХАЙЛОВ РУПЧЕВ – гр.Варна, ул.”Кракра” №67б, молба вх.№ РД1094.О/18/07.06.2010 г.- 250 лв. за задоволяване на основни жизнени и комуналнобитови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.
ПРИЛОЖЕНИЕ
КЪМ РЕШЕНИЕ № 2426-14(24)/23, 24, 30.06.2010 г.
1. ЛИЛИЯ НЕДЯЛКОВА КОЛЕВА – гр. Варна, ул. «Цар Иван Срацимир» № 95; молба с
вх. № РД10-94.Л/22.03.2010г. – ОТКАЗ, доходът на семейството е в размер на общо
641 лв.;
2. САШКА САВОВА КУРТЕВА – гр. Варна, ж.к. «Чайка» бл. 31, вх. Г, ет. 4, ап. 84;
молба с вх. № РД10-94.С/132/22.03.2010г. – ОТКАЗ, доходът на семейството е в размер
на общо 872 лв.;
по точка петнадесета от дневния ред
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ВрК „Наименования” относно:

- именуване на улицата, в близост до ІІ СОУ „Неофит Бозвели” бл. 139, бл. 140 и детска ясла
№ 13 „Русалка”, находяща се в ж.к. „Младост”, гр. Варна;
- преименуване на улица „Арх. Петко Момилов”.
Докл.: доц. К. ТРОШЕВ –

Председател ВрК

Общ брой присъстващи общински съветници – 27
Общински съвет – Варна прие следните
РЕШЕНИЯ:
2427-15. На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА във връзка с предложение на Кмета на
Община Варна с вх. № РД10-6700/259/12.05.2010г. и докладна записка от г-жа Даниела
Игнатова – Директор на ІІ СОУ „Неофит Бозвели” с вх. № РД10-6700/259/12.04.2010 г.,
Общински съвет – Варна именува улицата, в близост до ІІ СОУ “Неофит Бозвели” бл. 139, бл.
140 и детска ясла № 13 “Русалка”, находяща се в ж.к. “Младост”, г. Варна, с наименованието
улица “Любчо Патронов”.
/за – 26, против – 0, въздържали се – 1/
2428-15. На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна преименува
улица „Арх. Петко Момилов”, находяща се в гр. Варна, район “Приморски”, в улица „Арх.
Петко Момчилов”.
/за – 26, против – 0, въздържали се – 1/
по точка шестнадесета от дневния ред
ОТНОСНО: Разглеждане на предложение от кмета на Община Варна, вх. № РД
10.9302(36)/23.03.2010 г., относно приемане на „Доклад за наблюдението на изпълнението на
Общински план за развитие на Община Варна към 31.12.2009 г.”
Докл.: д-р Я. СТАНЕВ – член на Групата за наблюдение изпълнението на Общинския план за
развитие за периода 2007 – 2013 г.
Общ брой присъстващи общински съветници – 27
Общински съвет – Варна прие следното
РЕШЕНИЕ:
2429-16. На основание чл.21, ал.1 , т.12 от ЗМСМА, чл.23, т.4 и чл.24, т.2 от Закона за
регионално развитие и чл.91, ал.1, т.4 от Правилника за прилагане на Закона за регионално
развитие и по предложение на кмета на Община Варна вх. № РД-10-9302-(36)/23.05.2010 г.,
Общински съвет – Варна одобрява „Доклад за наблюдението на изпълнението на Общинския
план за развитие на Община Варна за периода 2007-2013 год. към 31.12.2009 г.”
/за – 27, против – 0, въздържали се – 0/
по точка седемнадесета от дневния ред
ОТНОСНО: Упълномощаване на представителя на Община Варна в Общото събрание на
акционерите МБАЛ „Св. Анна” – Варна – АД да представлява Община Варна на Общото
събрание на дружеството, насрочено за 22.07.2010 г.
Докл.: д-р Ив. БОЯДЖИЕВ – общински съветник, представител на Община Варна в Общото
събрание на акционерите на МБАЛ „Св. Анна” – Варна – АД
Общински съвет – Варна няма решение, поради липса на кворум.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
______________/Н. АПОСТОЛОВ /
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