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П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 20/26.11.2004 г. 

по точка първа от дневния ред 
 
 ОТНОСНО: Разглеждане на “Програма за превенция на асоциалното 
поведение и престъпленията на малолетни и непълнолетни в Община Варна 
за периода януари – декември 2005 г. 
    Докл.: Кирил ЙОРДАНОВ – Кмет на община Варна 
 
 
 Общ брой присъстващи общински съветници – 39 
 
 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 
 
 1177-1-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, Общински 
съвет – Варна приема “Програма за превенция на асоциалното 
поведение и престъпленията на малолетни и непълнолетни в 
община Варна за периода януари – декември 2005 г.”, съгласно 
приложение. 
 /за – 39, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

1177-1-2. На основание чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, Общински 
съвет – Варна задължава Кмета на община Варна през първото 
тримесечие на 2006 г. да внесе на заседание на ОбС отчет за 
изпълнението на приетата с решение № 1171-1-1 “Програма за 
превенция на асоциалното поведение и престъпленията на малолетни и 
непълнолетни в община Варна за периода януари – декември 2005 г.”. 

/за – 39, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
1177-1-3. На основание чл. 49, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА, Общински 

съвет – Варна възлага текущия контрол по изпълнение на приетата с 
решение на ОбС № 1177-1-1 “Програма за превенция на асоциалното 



поведение и престъпленията на малолетни и непълнолетни в община 
Варна за периода януари – декември 2005 г.” на ПК “Младежки дейности 
и спорт”, ПК “Образование”, ПК “Обществен ред и сигурност”. 

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

 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
     В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ    _________________ /Ап. ДИМИТРОВ/ 
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П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 20 

от заседание проведено на 26.11.2004 г. 
по точка втора от дневния ред 

 
 ОТНОСНО: Питания и отговори на питания. 
 

Славчо СЛАВОВ 
Първо към господин Кмета с отговор към питането ми във връзка с 

пътя, който трябва да се изгради в квартал “Изгрев” съм благодарен, но не е 
конкретизирано и моля в кое тримесечие на 2005 г. поне временно ще бъде 
изграден този път. Тъй като разбрах, че в бюджета за 2005 г. ще бъде 
фактически предвидено евентуално проектиране на този път, но има едно 
друго изречение, което така малко ме смущава, че са необходими около 47 
000 лв. за временното му настилане с чакъл. Но тъй като в момента, знаете 
много добре и господин председател, че тези хора около 3 000 души искат да 
стачкуват след 10 декември, ако този път по някакъв начин т.е. трасето поне с 
чакъл не се настели, тъй като не може нито линейка, нито някакъв друг 
превоз да отиде да ги обслужва при крайна необходимост. Заради това искам 
някакъв срок дали поне в първото тримесечие на 2005 г. ще стане това.  

Второто ми питане е също към Кмета, тъй като много от директорите и 
особено по време на мое приемно време от училищата ми задават въпроса 
кога най-после ще се изпълни това решение на ОбС 1 % от СБКО да се 
изплати на тези учители. Облеклото все още не е изплатено; тези 3% които 
също гласувахме – кога най-после до края на годината ще се изплатят? 

 
Янко СТАНЕВ 
Първо, по отговора на г-н Кмета относно питането ми за статута на 

имотите отредени за Търговски дом и разположените около него временни 
преместваеми обекти, разбирам от отговора че тези обекти са на 
територията на община Варна, същите могат да бъдат съгласно договора 
премахнати за сметка на изпълнителя, без заплащане при заемане на терена 
за ново строителство или при възникнала нужда от страна на община Варна, 
като в 15-дневен срок от демонтирането на обекта е връчването на 
съобщението. По-надолу се казва, че в разрешенията за поставяне изрично е 



подчертано, че не се разрешава преотстъпването на обекти и даването им 
под аренда на трети лица – обстоятелство, което не е налице към настоящия 
момент. С молба до кмета на “Одесос” Търговски дом-АД с искане за 
издаване на разрешение за поставяне на павилиони за търговия на 
промишлени стоки на площ от 660 кв.м за периода от 1.01.04 до 31.12.04 г., 
т.е. за изтичащата вече календарна година – предложението е внесено на 
10.11.тази година. 

Въпроса ми към г-н Кмета е: Как и на каква база са изградени 
правните взаимоотношения между въпросните павилиони, респективно 
“Търговски дом” и р-н “Одесос”? Какви са финансовите резултати съгласно 
нашата Наредба за плащане на търговски площи и единственото което имам 
забележка към отговора това е, че към моя въпрос беше предвидено да се 
отговори на възможностите които се предоставят за премахването на 
неугледните временни обекти. В отговора е посочено, че тези обекти не 
спадат и към въпросните одобрени схеми. Така че можем да очакваме по-
нататък да си свършим работа. 

Питането ми е: На база излъчен репортаж по програма “Море” на 
25.11. на БНТ и публикацията във в-к “Черноморие” от 12.11.04 г. под 
наслов “Инициативен комитет се жалба до ВАС за построяването на блок в 
кв. Чайка”, уважаеми г-н Йорданов, със заповед № 33/16.02.04 г. се отрежда 
парцел в междублоковото пространство между бл. 4 и ж.к. “Чайка” и детско 
заведение № 4 за строеж на обслужваща сграда с височина 15 м, т.е. 5 етажа. 
Тази заповед не всички текстове на ЗТСУ и Наредба № 7 са съобразени: 

1. Не е спазено основното предписание на Гл.архитект № 156/16.04.03 
г. за изработване на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ с предназначение за търговия и 
услуги. Спазвайки предписанието на чл. 4, т. 6 от Наредба № 7 и чл. 39, т. 6 
от същата Наредба с конкретно предназначение. Вместо това 
новоразработения ПУП определя общото предназначение, в което е 
записано “обслужваща сграда”, понятие включващо всички видове 
дейности, а не така както е разпоредено в чл. 4, т. 6 на Наредба № 7.  

2. Етажността е определена произволно, а не е спазено приложение № 
1 към Наредба № 7 схематично положение № 2, според която схема 
приетото разстояние до оградата на детското заведение № 4 е три метра; на 
база на това разстояние 2/3 от височината трябва да бъде 4,5 м а не 15 м, 
както е записано. От това разстояние 3 м предвидената ограда трябва да е с 
един търговски етаж, определените 3 м са в противоречие на чл. 31 от ЗТУ 
според който разстоянието до оградата трябва да е 5 м. 

3. За да се елиминира понятието “заинтересовани лица” ПУП се 
създава улица, обаче е задънена, на мястото на съществуващ паркинг и по 
този начин живущите в бл. 4 не са уведомени за новата разработка на ПУП. 



В случая живущите в бл. 4 са заинтересовани лица, защото в момента на 
новата  разработка на ПУП е важала заповедта на г-н Кмета № Г-93/2001 г., 
не е била отменена. 

По тези съображения заповед № 33/2004 г. е незаконосъобразна и има 
определени пропуски и предлагам на г-н Кмета да се отмени. Според мен 
това се налага от обстоятелствата, че са ясни намеренията за изграждането 
на тази сграда в поне 3 жилищни етажа, което ще доведе до необходимост от 
разширен паркинг, изсичането на неизвестен брой многогодишни дървета, 
продължаване на предвидената улица, унищожаване на детската площадка 
до бл. 4 и изграждането на други жилищни сгради, евентуално в близост до 
детската градина. 

 
Янко КОРЕНЧЕВ 
Видях, че една част от въпросите които съм поставил, са задвижени, 

което е чудесно. Ще започна с това от което не съм доволен - замърсяването 
на водите от Галатекс – това е перманентен процес. С подобни отговори, с 
констатации на РИОС вече години наред минават – едно и също. Вероятно 
трябва да се стигне до по-радикални мерки, до закриване на някое 
производство, което замърсява залива на Аспарухов плаж.Благодаря за това, 
което се случва около състоянието на Самолета – очаквам в кратък срок това 
да се реши. Виждам Вашето намерение да се демонтира това съоръжение, с 
добри цели беше поставено в парка, но през годините не се оказахме добри 
стопани на това, за което всички сме плащали.Надявам се, след проверките в 
Любенкаравелово, всички да можем да дадем отговорите за т.нар.ромски 
паралелки. Не са много средствата, има чудесни изчисления специалистите 
от съответната дирекция за тази система за ранно предупреждаване при 
настъпването на бедствия. Става въпрос от 6 до 10 хлв, хубаво е че те са 
отделни модули, мисля че никой от общинските съветници няма да възрази 
тези и малко повече средства да бъдат заложени в бюджета и Варна като 
един модерен град да разполага и с такава система за сигурност на 
гражданите.И както обещах на някои от предните сесии, иска ми се днес да 
поставя още два въпроса: 

Първия ми се покрива със съдържанието на въпроса на г-н Сл. Славов. 
Втория  ми въпрос, ако може някой да каже какво предстои по процеса 

за водата в Боровец – виждам че и общинската, и районната администрация 
са разтревожени, действат, явно че въпроса е поставен така както трябва. 
Оттук нататък хубаво е хората да разберат срокове, на какви средства се 
разчита, кога може да се започне това изключително дело за южната част на 
Варна. 

 



Светлан ЗЛАТЕВ 
Уважаеми г-н Йорданов, 
На 17.11.04 г. се проведе заседание на ПК “Туризъм и търговия” с 

тема на дискусия прилагане на Наредбата за разполагане на преместваеми 
обекти за търговия – маси, павилиони, кабини и други съгласно чл. 56 от 
ЗУТ и обсъждане на схемите за разполагане на ВПО. В хода на провелата се 
дискусия възникнаха следните въпроси: 

1. Каква е политиката на община Варна относно запазване на 
съществуващите временно преместваеми обекти и издаване на разрешения 
за “тротоарно право”? 

2. Как стои въпроса с поставянето на бъдещи нови заслони по 
спирките и контролирането на нерегламентирана търговска дейност в тези 
обекти? С кого се сключват договорите? Кой издава разрешителните за тези 
обекти, след като те не минават през комисиите по чл. 4 към районните 
кметства? 

3. Как се изпълнява  чл. 5 от Разле І на Наредбата за разполагане на 
преместваеми обекти за търговия – маси, павилиони, кабини и други 
съгласно чл. 56 от ЗУТ? 

4. Как стои въпроса с “Понеделничния пазар”? При бъдещо 
изпълнение на мероприятието ще бъде ли намерена алтернативна площадка 
за разполагане на ВПС? 

 
Веселин ДАНОВ 
Първо искам да изкажа благодарността към г-н Йорданов за 

отговорите на двете мои питания от миналия път. Отговорите са перфектни, 
просто ми доставя удоволствие да ги прочета, благодаря! 

Имам едно такова питане, което допълва питането на г-н Славов 
относно кв.Изгрев. Бях поканен от група граждани които живеят в този 
квартал, бих го нарекъл по-скоро гето. Не правя политическо изказване, 
напротив, аз съм убеден че всички искаме и съм сигурен, че ще намерим 
начин да се решат проблемите им. Не знам последно кой кога е ходил там, 
вчера ходих там, разгледах много добре, какво ми направи впечатление? 
Просто абсолютно невъзможно е да остане там където се намира в момента 
гаража на фирма “АДИАН”. Срещу бл. 39 отсреща е за отпадъци – там са 
струпани развалени контейнери, от които се води сега неприятна миризма, 
лятото не знам какво ще бъде. Срещу бл. 37 гледката е същата. От горната 
страна откъм Вятърната мелница в момента се изгражда автомивка, след 
като отдолу има няколко такива, като много важно е че Автомивката няма 
възможност да ползва каквато и да е канализация. По съвременните 
изисквания е абсолютно забранено да се използва питейна вода за 



автомивка. Имам чувството, че ние се стараем живущите в кв. Изгрев и да ги 
затворим точно в нещо като мини-концлагер. От долната страна се намира 
една варджийница и представете си какво ще бъде там лятото, аз не бих 
пожелал на никой да отиде дори на разходка. Това са няколко блока с 
няколкостотин граждани на Варна, които не са заслужили този терор и 
тормоз. 

Втората точка, по която искам да взема думата е следната: не знам 
какво направихме и дали е много удачно това което направихме с 
ограничаване на движението в крайна дясна лента по някои от водещите 
булеварди. Има изключително много оплаквания при мен като общински 
съветник, сигурно има и при районните кметове. Лично аз изпитах на гърба 
си: преди няколко дни спрях пред едно от химическите чистения, което се 
намира на бул. “Мария Луиза”. Съгласете се, че не мога аз а пък и някоя 
жена да смъкне едно доста голямо количество дрехи да ги остави, а колата 
да е паркирана на около половин км от там и да се върне в зимни условия. 
Дойде един блюстител на реда, обясни ми че там не мога да спра, погледна 
картата която се намира на колата ми и ме посъветва да я ползвам за други 
цели /няма да ви казвам за какви, сещате се/. Каза, че и това дори не важи и 
аз задавам следния въпрос: 

1. По ЗДП има един текст, че дори при действието на знак “Спирането 
абсолютно забранено” може да се извършват товаро-разтоварни работи в 
присъствие на водача. Не сме ние хората, които ще издаваме надзаконов акт, 
с който да се забранява тази дейност. 

2. Искам да знам в крайна сметка – каква е ролята на тези пропуски – 
зелени, червени, жълти, оранжеви.-.. хаоса е абсолютен. Но мен ме 
интересува следното нещо: мога ли аз като общински съветник да спра пред 
офиса ми, който се намира в която и да е част на града, или не мога? Мога 
ли да отида в кв. Изгрев и да спра на някое място за половин час по време на 
изпълнение на служебни обязаности или не мога? Защото полицията 
завчера, точно на мен ми се случи, звънях на г-н Павлов – г-н Ованезов 
четири пъти праща патрулката на РДВР да кажат да ми приберат колата, 
защото съм нямал право да спирам, а съм имал право като общински 
съветник да преминавам от еди-къде си. Бих питал г-н Ованезов, ако 
ставаше криминално деяние дали щеше да пратят патрулка или щеше да 
кажат ще нямат бензин? Но да изместят колата на Веселин Данов – 
общинския съветник, дойдоха четири пъти, след което имаше три 
разкарвания на системата “паяци”, лично аз го чух по нареждане на дежурен 
от Общинска полиция и ако това е въпроса, кажете че ние нямаме право на 
нищо, освен да стоим и да слушаме! 

 



 
Кресен ЖЕЛЕЗОВ 
Аз исках да изразя мнение по питането ми към Кмета от предходната 

сесия, но явно много съм затруднил администрацията, тъй като едва днес 
сутринта ми беше донесено същото, с много приложения които ги исках. 
Признавам, че не съм подготвен и за протокола правя изявление, че за 
следващата сесия ще си упражня правото да отговоря на това питане като в 
аванс казвам, че на бегъл прочит не съм доволен. Но подробни съображения 
и мотиви ще изложа на следващата сесия. 

 
 
Христо ДОСЕВ 
Г-н Кмете, моето питане е относно настъпващия зимен сезон и каква 

организация е създадена по поддръжката и почистването на улиците при 
зимни условия, тъй като в един от вчерашните вестници прочетох, от което 
ми става ясно, че по всяка вероятност нищо няма да се промени, а пак ще си 
караме колите и ще закъсваме по улиците. Говоря за централните улици, а 
не за т.нар. второстепенни. 

 
 
Кирил ЙОРДАНОВ 
По записките, които си водих ще се опитам да отговоря частично на 

поставените от вас въпрос, писмените отговори ще следват за следваща 
сесия. За да мотивирам общинския съветник г-н Железов към активност, 
съзнавам че той е активен и без такава мотивация, не се притеснявайте, 
затруднявайте администрацията, но ако това Ви мотивира повече, приемете 
че сте ни затруднили; никак не сте ни затруднили, но ако това е мотив за 
работа, приемете че това е така. Разговора ще продължи и на следващите 
сесии. 

Търговския дом – отговорник г-н Кънчев – каква е собствеността, как 
се водят нещата, за да може да намерим правилния изход от ситуацията, но 
да бъде законосъобразно; тук е проблема – как са изградени, как са дадени 
разрешителните, с какви средства са изградени, къде се води собствеността, 
за да не изпаднем в един друг резонанс, ако такъв аргумент ни бъде 
предявен. Но не се съмнявайте, волята в случая е обща, точно по този начин 
да се подходи към тези обекти. Дали е целесъобразно да бъдат разрушени 
или друга насока на мислене – тук вече е спорно. 

Бл. 4 – спирам, колеги, моля ви по отношение на бл. 4 – вчера се 
проведе разговор по телефона на база протестното писмо, което получих от 
хората, с Главния архитект на града. Тя ме увери, че има съдебно решение, 



по силата на което ние сме задължени да дадем строителното разрешение. 
Нека докато този момент се изясни, да се спрат всякакви действия! Моля ви, 
никакви действия да не се предприемат, очевидно кълбото от проблеми е 
доста сложно; нека да се преценят аспекта на съдебното решение и 
произтичащите от това решение ангажименти за администрацията! 
Задължително, спрете всякакви действия, докато не уточним това! 

За самолета в Аспарухово – или е направено вече, но твърдо е 
намерението ни ако не сме го направили, да искаме деактуване от Областния 
управител на въпросния терен. Не мога да кажа какви ще бъдат мотивите на 
отказа или на съгласието, но основата на проблема е в собствеността. Знаете 
много добре, не сме собственици. Ползвано е било за наши нужди това нещо 
и сегашното му състояние до голяма степен се предопределя от формата на 
собственост. 

Спирките – възложил съм на колегите си на първо място да дадат 
списъка на онези места, където няма спиркозаслони и ако искате моето 
мнение – никога повече да не обвързваме търговската дейност с 
изграждането на спиркозаслоните. Това е моето мнение: изграждане на 
спиркозаслони там където няма – първа стъпка; втора стъпка – там където са 
в тежко състояние – подобряването им и трето - необвързването им с 
подобен тип дейност. Чисто предназначение – обслужване на хората. 

Кв. “Изгрев” – 11.30 с инициативния комитет в понеделник имам 
среща. Ако това допълва моя отговор, г-н Данов, който Ви дадох и за който 
Вие изразихте отношение задавайки новите въпроси, ако това е елемент – в 
11.30 е срещата в зала “Варна”. Къде се натъкваме на проблеми фактически 
там? Плана е обжалван от самите хора, а без тази основа ние не можем да 
предприемем каквито и да било действия. Пътя, ако го изградим в 
дължимите размери, среща трудности, защото самите хора живущи там са 
навлезли в пътя с оградите си – значи трябва да ги въведем в рамките на 
тяхната собственост, да не пречат на изграждането на пътя. Осветлението – 
безспорно, но първите ни стъпки трябва да бъдат в частично възстановяване 
на това, което сега съществува доколкото е възможно. Изграждането на пътя 
е елемент на програмата, която вчера представих на варненската 
общественост, сумата е 503 хлв. за да се изгради пътя. 

Имаме срещи с хората, от няколко месеца се готвим, надявам се 
когато започнем да правим истински бюджет за следващата година и там да 
можем да отделим средства и внимание, тъй като безспорно е че трябва да 
се отделят средства – по наши данни около 3 хил.души живеят там.  

Буслентата – възприемете го – буслентата е неприкосновено място. 
Трогателни мотиви могат да бъдат намерени за да се търси присъствие на 
буслентата. Данните на превозвачите, които ме мотивираха да взема това 



решение бяха: 80 хил.души вървят на ден в тези две направления! Вижте в 
момента шофьорите на автобуси трябва да се дисциплинират и да застанат в 
тази буслента, отидете и вижте този който си кара в буслентата как изтегля 
автобуса. Автобуса се движи, цялата средна колона е спряла, автобусът се 
изтегля и отива застава на светофара. Да не говорим, че графиците се 
уплътняват, замърсяването на околната среда спада, сигурността е друга, не 
се налага да прави тези сложни осморки автобуса.... Това е съображението, 
което надделява за уплътняването на лентата за целите, за които е била 
създадена – така е, така трябва да бъде и тук!  

Вие, г-н Данов казвате – “...аз, като общински съветник...” 
Същевременно казвате – началникът на полицията пратил да вземат колата 
на Данов. Животът ли е този, който трябва да подскаже в какво 
взаимодействие аз ги виждам и двете неща едновременно – Веселин Данов 
като общински съветник. Но практиката ли е тази или създалите се 
устойчиви впечатления пречат на някой да разбере или го кара да разделя 
двете неща – не би трябвало да бъде, разбира се! Общинският съветник 
освен всичко друго, има и другия си ангажимент, но той не може да влезе в 
противоречие с цялото.  

Режима на пропуските – много слабости допуснахме – в работа с 
Прокуратурата искахме да изчистим тези неща – не може да има платени 
паркоместа; не може да има синьо, оранжево и зелено – край на този мач! 
Но удостоверението на общинския съветник което му се издава е водещо в 
случая при изпълнение на неговите служебни задължения – от тук нататък е 
въпрос на коректност, на възпитание, на взаимно добър тон между 
контролни органи и общинския съветник този конфликт ако възникне, да 
завърши безконфликтно, да не е остър поне тона. Трябва да се гледа 
комплексно, ако питате за моето мнение. 

Г-н Досев, Вашата нагласа е твърда. Всичко, което е в доклада при 
мен – моля ви, изпратете го на г-н Досев в целия му обем и изчерпателност 
за мерките, които са взети. Вашето колебание дали те ще бъдат приложени 
на практика си има своя резон и този резон е в практиката. Няма спор по 
въпроса, ще получите пълна информация, не случайно се постарах фирмата, 
която ще отговаря за зимната подготовка да даде информация на 
обществеността, за да може администрацията с общинските съветници, 
гражданите на Варна, медиите в предстоящия зимен сезон да преценят в 
каква степен се е подобрило, ако изобщо се е подобрило; надявам се да се 
подобри. Аз също като вас имам заострена чувствителност по този проблем, 
ще го следим и ще задълбочаваме усилията да бъде по-добър и по-сигурен 
пътя за варненци. Идеални условия няма да постигнете и ако вие искате да 



не видите подобряването, ще отидете на една произволно избрана улица 
някъде... но, въпрос на подход! 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
     В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ    _________________ /Ап. ДИМИТРОВ/ 
 



Препис-извлечение! 
О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т   -   В А Р Н А 

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 20 

от заседание проведено на 26.11.2004 г. 
по точка трета от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Собственост и стопанство” относно: 
- отмяна на решения на ОбС – Варна №№ 2396-3-1, 2396-3-

2(42)/05.02.03 г.; 
- създаване на акционерно дружество “ХИМИМПОРТ”-АД; 
- обявяване за публична общинска собственост на имот в ж.к. “Чайка” 

кв. 26, 19-ти п.р. с площ 8 740 кв.м; 
- изключване на жилище в ж.к. “Възраждане” бл. 9 от фонд “Резервен” 

и включването му във фонд “Жилища за отдаване под наем”; 
- изключване на жилище в ж.к. “Възраждане” бл. 6 от фонд “Резервен” 

и включването му във фонд “Жилища за отдаване под наем”; 
- прехвърляне на жилище на ул. “Велес” № 15 от фонд “Ведомствен” 

във фонд “Продажби”; 
- създаване на работна група за уточняване правните параметри за 

преминаване на “Специализирана болница по акушерство и гинекология за 
активно лечение-Варна”-ЕООД към ““Многопрофилна болница за активно 
лечение “Св. Марина””-ЕАД. 

 
Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Зам. председател ОбС 
 

Общ брой присъстващи общински съветници – 40 
 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 
 

1178-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от ЗМСМА, Общински 
съвет – Варна отменя свои Решения с №№ 2396-3-1 и 2396-3-2(42)/05.02.03 
г. 
 /за – 35, против – 0, въздържали се – 0/ 
 



 1179-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 5 
изр. 1 от ЗОС,  чл. 9, ал. 1 и ал. 2 от “Наредбата за реда за управление и 
разпореждане с общински спортни имоти”, във връзка с писмо за намерения с 
вх. № РД 4-2600(443)05.07.04 г. и по предложение на Кмета на Община Варна 
с вх. № РД 4-2600(443)16.11.04 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за 
създаване на акционерно дружество по смисъла на Търговския закон с 
учредители – акционери: Община Варна и “ХИМИМПОРТ”АД, 
регистрирано по ф.д. № 2655/1989 г. в СГС, представлявано заедно от 
изпълнителните директори Димитър Атанасов Калчев и Никола Пеев Мишев, 
дан.№ 1220006073, БУЛСТАТ 000627519, с цел възстановяване и ползване по 
предназначение на стадион “Варна”, заедно с прилежащи обслужващи площи 
– частна общинска собственост, разположени на територията на ж.к. “Бриз – 
юг” по плана на 21-ви п.р. на гр. Варна. 

Община Варна ще участва в акционерното дружество с непарична 
вноска, представляваща недвижими имоти – частна общинска собственост, а 
именно: 
1. УПИ ІХ “Стадион Варна”, кв.7 - АОС № 2133/2001 г. и № 2562/2003 г. 

Имотът се състои от:  
- земя с площ 69,300 кв.м. и балансова стойност по АОС № 2562/2003 г. – 

658,350 лв. 
- застроени обекти както следва: футболно игрище, лекоатлетическа 

писта, трибуни, козерки, кула с електронно табло, четири кули с 
осветителни тела и две постройки с часовници; битова сграда на два 
етажа със ЗП = 975 кв.м., включваща съблекални, треньорски стаи, 
битови стаи, складове, два тунела за стадиона, възстановителен център, 
лекарски кабинети, физкултурен салон, сервизни помещения, санитарни 
възли и бойлерно помещение. Балансова стойност по АОС № 2133/2001 
г. – 682400 лв. 

 
 
Градоустройствени показатели за имота: 
 

Устройствена зона Максимална плътност 

 на застрояване – {%} 

Максимална  

интензивност на  

застрояване – Кинт. 

Максимална 

 етажност – h {m} 

Минимална  

озеленена  

площ – {%} 

СМФ 70,00 4,00 2 10,00 

 
 
 



2. УПИ І “Спорт”, кв.1 - АОС № 2149/2001 г. и № 2565/2003 г. 
- земя с площ 16,900 кв.м. и балансова стойност по АОС № 2565/2003 г. -  

160,550 лв.; 
- тренировъчно игрище с площ 10,266 кв.м. и балансова стойност по АОС № 

2149/2001 г. – 97,527 лв 
 
Градоустройствени показатели за имота: 

Устройствена зона Максимална плътност  

на застрояване – {%} 

Максимална 

 интензивност на  

застрояване – Кинт. 

Максимална  

етажност – h {m} 

Минимална  

озеленена 

 площ – {%} 

ЖП1 - - - 30,00 

 
3. УПИ ХVІ “Паркинг”, кв.7 - АОС № 2602/2003 г. 

- паркинг с площ 9,915 кв. и балансова стойност 94,192 лв.; 
Градоустройствени показатели за имота: 

Устройствена зона Максимална плътност 

 на застрояване – {%} 

Максимална  

интензивност на  

застрояване – Кинт. 

Максимална  

етажност – h {m} 

Минимална  

озеленена 

 площ – {%} 

СМФ - - - 10,00 

 
4. Прилежащ паркинг за обществено паркиране, заключен между осови 

точки  91, 92, 93 и 94. 
Паркингът е общинска собственост, на основание чл.2, ал.1, т.5 от ЗОС. 
В Община Варна ще се предприемат действия по промяна на ПУП - ПРЗ по 
Заповед № Г-96/2002 г. на Кмета на Община Варна с, цел създаване на УПИ за 
паркинг. 
 

5. УПИ ХІV “Етажен гараж”, кв.1 - АОС № 2563/2003 г. 
- земя с площ 2,608 кв.м. и балансова стойност 24,776 лв. 
Градоустройствени показатели за имота: 

Устройствена зона Максимална плътност  

на застрояване – {%} 

Максимална  

интензивност на  

застрояване – Кинт. 

Максимална  

етажност – h {m} 

Минимална 

 озеленена  

площ – {%} 

СМФ 70,00 4,00 5 10,00 

 



6. УПИ VІІ “Обществено обслужване”, кв.1 - АОС № 2346/2002 г.  
 - земя с площ 4,818 кв.м. и балансова стойност 45,771 лв. 

Градоустройствени показатели за имота: 
Устройствена зона Максимална плътност на 

застрояване – {%} 
Максимална  

Интензивност 

 на застрояване – Кинт. 

Максимална  

етажност – h {m} 

Минимална  

озеленена  

площ – {%} 

СМФ 70,00 4,00 4 10,00 

 
7. УПИ V “Плувен басейн и ТрП”, кв.1 - АОС № 3019/2004 г. 
- земя с площ  11,200 кв.м. и балансова стойност 106,400 лв. На територията на 
УПИ V е изграден покрит плувен басейн с АОС № 2142/2001 г. и трафопост – 
собственост на “Електроразпределение - Варна”ЕАД – “Предприятие Варна”. 

Градоустройствени показатели за имота: 
Устройствена зона Максимална плътност 

 на застрояване – {%} 

Максимална  

интензивност  

на застрояване – Кинт. 

Максимална 

 етажност – h {m} 

Минимална  

озеленена площ – {%} 

СМФ 70,00 4,00 1 10,00 

 
8. Покрит плувен басейн, ПИ 2678, кв.1 - АОС № 2142/2001 г. 

Имотът представлява сграда със ЗП = 3900 кв.м., разположена на четири 
нива – ниво кота [±0,00] – приемен хол, съблекални, спортен салон и 
стълбища;  
ниво кота [+2,75] – коридори, плувна спортна зала с плувен басейн, 

трибуни, санитарни помещения, административни помещения, лекарски 
кабинети, стаи за треньори и  съдии, складове, помешения за климатици, течно 
гориво и бойлерно; 

 ниво кота [+6,75] – инсталационен коридор, склад, помещение за филтри, 
бойлерно и хлораторно помещение; възстановителен център със 
самостоятелен вход от изток, състоящ се от коридори, лекарски кабинети и 
санитарни възли, сауна, тангентор, душове и складове.  
 Балансова стойност – 995,185 лв. 
9. УПИ ХVІІ – “Спортна зала”, кв.6 

За имота тече процедура по съставяне на акт за частна общинска собственост. 
Имотът представлява: 

- зала със ЗП = 1924 кв.м., битова сграда със ЗП = 1820 кв.м. и пристройка; 



- земя с площ 3760 кв.м., а по скица – 4000 кв.м. 
 

Устройствена зона Максимална плътност  

на застрояване – {%} 

Максимална  

интензивност на 

застрояване – Кинт. 

Максимална  

етажност – h {m} 

Минимална  

озеленена  

площ – {%} 

ЖВ 25,00 0,80 1 55,00 

 
10. УПИ VІІІ “за озеленяване”, кв.1 – АОС № 3258/2004 г. 

Имотът представлява земя, предназначена за озеленяване. 
Градоустройствени показатели за имота: 

Устройствена зона Максимална плътност  

на застрояване – {%} 

Максимална  

интензивност на з 

астрояване – Кинт. 

Максимална  

етажност – h {m} 

Минимална  

озеленена площ – {%} 

СМФ - - - 100,00 

 
  

11. УПИ ХVІІІ “за озеленяване”, кв.7 
За имота тече процедура по съставяне на акт за частна общинска 

собственост. 
Имотът представлява земя, предназначена за озеленяване. 
Градоустройствени показатели за имота: 
 

Устройствена зона Максимална плътност 

 на застрояване – {%} 

Максимална  

интензивност на  

застрояване – Кинт. 

Максимална  

етажност – h {m} 

Минимална  

озеленена площ – {%} 

СМФ - - - 100,00 

  
 

12. УПИ ІІІ “Паркинг”, кв.1 
За имота тече процедура по съставяне на акт за частна общинска собственост. 

Имотът представлява земя, предназначена за изграждане на паркинг. 
Градоустройствени показатели за имота: 

Устройствена зон  Максимална плътност  
застрояване – {%} 

Максимална интензивност 

 на застрояване – Кинт. 

Максимална  

етажност – h {m} 

Минимална озеленена  

площ – {%} 

СМФ - - - 10,00 



  
 

13.  Прилежащ паркинг за обществено паркиране, заключен между осови 
точки 64, 65, 66 и 67. 
Паркингът е общинска собственост, на основание чл.2, ал.1, т.5 от ЗОС. 
В Община Варна ще се предприемат действия по промяна на ПУП - ПРЗ по 
Заповед № Г-96/2002 г. на Кмета на Община Варна с, цел създаване на УПИ 
за паркинг. 
 

14. УПИ І “за озеленяване”, кв.6 – АОС № 3262/2004 г. 
Имотът представлява земя, предназначена за озеленяване. 

Градоустройствени показатели за имота: 
  

15. УПИ ХІІ “за озеленяване”, кв.7 - АОС № 2580/2004 г. 
- земя с площ 50 кв.м. Балансова стойност – 475 лв. 
Градоустройствени показатели за имота: 

Устройствена зона Максимална плътност 

 на застрояване – {%} 

Максимална 

 интензивност на  

застрояване – Кинт. 

Максимална  

етажност – h {m} 

Минимална  

озеленена площ – {%} 

СМФ - - - 100,00 

 
16.УПИ Х “Обществено обслужване”, кв.7 - АОС № 2566/2003 г. 
- земя с площ 5,280 кв.м. Балансова стойност – 50,160 лв. 

Градоустройствени показатели за имота: 
Устройствена зона Максимална плътност  

на застрояване – {%} 

Максимална  

интензивност на  

застрояване – Кинт. 

Максимална  

етажност – h {m} 

Минимална  

озеленена площ – {%} 

СМФ 70,00 4,00 3 10,00 

17.УПИ ІV “Обществено обслужване”, кв.1 -  АОС № 2570/2003 г. 
- земя с площ 845 кв.м. Балансова стойност – 8,028 лв. 

Устройствена зона Максимална плътност 

 на застрояване – {%} 

Максимална 

 интензивност на  

застрояване – Кинт. 

Максимална  

етажност – h {m} 

Минимална  

озеленена площ – {%} 

ЖВ - - - 100,00 



Градоустройствени показатели за имота: 
 

Устройствена зона Максимална плътност 

на застрояване – {%} 

Максимална  

интензивност на  

застрояване – Кинт. 

Максимална  

етажност – h {m} 

Минимална  

озеленена площ – {%} 

СМФ 70,00 4,00 1 10,00 

 
18.УПИ ХVІ “Паркинг”, кв.6 - АОС № 2574/2003 г. 

- паркинг с площ 6,000 кв. и балансова стойност 57,000 лв; 
Градоустройствени показатели за имота: 
 

Устройствена зона Максимална плътност 

 на застрояване – {%} 

Максимална  

интензивност на  

застрояване – Кинт. 

Максимална  

етажност – h {m} 

Минимална  

озеленена площ – {%} 

ЖВ - - - 10,00 

 
19.УПИ ХХV “за озеленяване”, кв.6 - АОС № 2582/2003 г. 

- земя с площ 1,030 кв.м. Балансова стойност – 9,785 лв. 
Градоустройствени показатели за имота: 
 

Устройствена зона Максимална плътност  

на застрояване – {%} 

Максимална  

интензивност на  

застрояване – Кинт. 

Максимална  

етажност – h {m} 

Минимална  

озеленена площ – {%} 

ЖВ - - - 100,00 

 
20.УПИ ХХ “за озеленяване”, кв.6 - АОС № 2581/2004 г. 

- земя с площ 100 кв.м. Балансова стойност – 950 лв. 
Градоустройствени показатели за имота: 
 

Устройствена зона Максимална плътност 

 на застрояване – {%} 

Максимална  

интензивност на  

застрояване – Кинт. 

Максимална  

етажност – h {m} 

Минимална  

озеленена площ – {%} 

ЖВ - - - 100,00 

 



21.УПИ ІІІ “за ТрП”, кв.6 - АОС № 2583/2003 г. 
- земя с площ 170 кв.м. Балансова стойност – 1615 лв. 

Градоустройствени показатели за имота: 
 

Устройствена зона Максимална плътност 

 на застрояване – {%} 

Максимална  

интензивност на  

застрояване – Кинт. 

Максимална  

етажност – h {m} 

Минимална  

озеленена площ – {%} 

ЖВ 25,00 0,80 1 55,00 

 
22.УПИ V “за ТрП”, кв.2 - АОС № 3104/2004 г. 

- земя с площ 380 кв.м.  
- сграда – трафопост със ЗП = 151 кв.м. 
Балансова стойност на имота – 4,736 лв. 
Градоустройствени показатели за имота: 
 

Устройствена зона Максимална плътност 

 на застрояване – {%} 

Максимална  

интензивност на  

застрояване – Кинт. 

Максимална 

етажност – h {m} 

Минимална  

озеленена площ – {%} 

ЖП 1 50,00 1,50 1 30,00 

 
23.Дял І-ви на ПИ 2566  - АОС № 1911/2000 г. 

- земя с площ 705 кв.м. за озеленяване. Балансова стойност – 6,698 лв. 
Градоустройствени показатели за имота: 
 

Устройствена зона Максимална плътност  

на застрояване – {%} 

Максимална  

интензивност на  

застрояване – Кинт. 

Максимална  

етажност – h {m} 

Минимална  

озеленена площ – {%} 

ЖВ - - - 100,00 

 
Общински съвет възлага на Кмета на Община Варна и го 

упълномощава да извърши необходимите действия за оценка на непаричната 
вноска на Община Варна по реда на чл.72 от Търговския закон. 

След определяне на паричната оценка на непаричната вноска по реда 
на чл.72 от ТЗ, Общински съвет – Варна задължава Кмета на Община Варна 



да запознае и предложи оценката за одобряване от Общински съвет, съгласно 
чл.72, ал.4 от ТЗ. 

Общински съвет – Варна възлага и упълномощава Кмета на 
Община Варна и ПК “Собственост и стопанство”, след одобряване на 
паричната оценка на непаричната вноска от Общински съвет, да подготви за 
утвърждаване и внесе в Общински съвет всички документи, необходими за 
учредяване на акционерното дружество в съответствие с разпоредбите на 
Търговския закон. 
 /за – 40, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 1180-3. На основание чл. 6, ал. 2 от ЗОС, Общински съвет – Варна 
обявява за публична общинска собственост имот-частна общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, ж. к “Чайка”, кв. 26, 19-ти п.р., 
представляващ земя – УПИ-спортен комплекс с площ 8 740 кв. м. – предмет 
на АОС № 2460/18.12.02 г. 

/за – 28, против – 0, въздържали се – 5/ 
 

1181-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 42, ал. 2 от 
ЗОС и във връзка с предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД 4-
94.Ш(4)/28.10.04 г., Общински съвет – Варна решава жилище находящо се гр. 
Варна, ж. к. “Възраждане”, бл. 9, вх. 2,  ап. 47,  с АОС № 1919/08.09.00 г. да 
бъде изключено от фонд “Резервен” и включено във фонд “Жилища за 
отдаване под наем”. 

Наемателите на жилището да бъдат пренастанени от съответния район. 
/за – 32, против – 0, въздържали се – 2/ 

 
1182-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 42, ал. 2 от 

ЗОС и във връзка с предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД 4-
94.Я(35)/28.10.04 г., Общински съвет – Варна решава жилище находящо се 
гр. Варна, ж. к. “Възраждане”, бл. 6, ет. 5, вх. 1, ап. 12, с АОС № 
2791/11.08.03 г. да бъде изключено от фонд “Резервен” и включено във фонд 
“Жилища за отдаване под наем”. 

Наемателите на жилището да бъдат пренастанени от съответния район. 
/за – 37, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

 1183-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 42, ал. 2 от ЗОС 
и във връзка с предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД 3-
94.Й(58)/27.10.04 г., Общински съвет – Варна решава жилище находящо се 



гр. Варна, ул. “Велес” № 15, ап. 5, с АОС 1631/29.02.00 г., да бъде 
прехвърлено от фонд “Ведомствен” във фонд “Продажби”. 

/за – 36, против – 0, въздържали се – 1/ 
 
 

 1184-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 30, ал. 4 от 
“Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействие с общинската администрация” и във 
връзка с решение на ПК “Здравеопазване”, относно уточняване на правните 
параметри и предлагане на решения за вливане, сливане, коопериране между 
“Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно лечение – 
Варна” – ЕООД и ““Многопрофилна болница за активно лечение “Св. 
Марина”” - ЕАД, Общински съвет – Варна създава работна група  включваща 
4 души общински съветници и 4 души от общинската администрация. 

/за – 37, против – 0, въздържали се – 1/ 
 
 1185-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 30, ал. 4 от 
“Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействие с общинската администрация”  
Общински съвет – Варна избира за членове на работната група, създадена  по 
решение №  1184-3(2)/26.11.04 г., както следва: 

1. Пламен Начков Печев   – общински съветник 
2. Делян Иванов Друмев  – общински съветник 
3. Иван  Василев Гайдаров  – общински съветник 
4. Мария Тодорова Тодорова  – общински съветник 
 
/за – 36, против – 0, въздържали се – 1/ 

 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
     В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ    _________________ /Ап. ДИМИТРОВ/ 
 



 
Препис-извлечение! 

О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т   -   В А Р Н А 
 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 20 

от заседание проведено на 26.11.2004 г. 
по точка четвърта от дневния ред 

 
 ОТНОСНО: Разглеждане на предложение за решение от ПК 
“Туризъм и търговия” относно допълнение и изменение на “Наредба за 
разполагане на преместваеми обекти за търговия – маси, павилиони, 
кабини и други, съгласно чл. 56 от ЗУТ”. 

Докл.: Св. ЗЛАТЕВ – Председател 
ПК “Туризъм и търговия” 
 

Общ брой присъстващи общински съветници – 32 
Общински съвет – Варна прие следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е : 
 

1186-4. На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, Общински съвет –
Варна допълва и изменя “Наредба за разполагане на преместваеми обекти 
за търговия – маси, павилиони, кабини и други, съгласно чл. 56 от ЗУТ”, 
приета с Решение № 1780-5(34)/16.05.02 г., допълнена и променена с 
Решения на Общински съвет – Варна № 2231-10(40)/06.11.02 г.; № 2454-
4(44)/05,06.03.2003 г.; № 203-15(8)/28.01.04 г.; № 560-5(13)/03,09.06.04 г., 
както следва: 

Създава се нов § 8 с текст: “Обектите, изградени по реда на чл. 197 
от ЗТСУ и чл. 120А от ППЗТСУ, включени в схемата по чл. 3 от 
Наредбата, да се запазят с разрешената квадратура, съгласно първичния 
документ за разполагане, на името на ползвателя-собственик на обекта. 

/за – 30, против – 0, въздържали се - 2/ 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
     В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ    _________________ /Ап. ДИМИТРОВ/ 



 
Препис-извлечение! 

О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т   -   В А Р Н А 
 
 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 20 

от заседание проведено на 26.11.2004 г. 
по точка пета от дневния ред 

 
 ОТНОСНО: Разглеждане на оспорване от Кмета на Община Варна 
вх. № ОС-4-9302(206)/22.11.04 г. на решение на Общински съвет – Варна 
№ 1087-3(19)/10, 15.11.04 г. 

Докл.: Бр. БАЛАЧЕВ – Зам. председател ОбС 
 

Общ брой присъстващи общински съветници – 42 
 

Общински съвет – Варна прие следното 
Р Е Ш Е Н И Е : 

 
1187-5. На основание чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – 

Варна потвърждава свое решение № 1087-3(19)/10, 15.11.04 г. 
 
/за – 41, против – 0, въздържали се - 1/ 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
     В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ    _________________ /Ап. ДИМИТРОВ/ 



 
Препис-извлечение! 

О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т   -   В А Р Н А 
 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 20 

от заседание проведено на 26.11.2004 г. 
по точка шеста от дневния ред 

 
 ОТНОСНО:  Разглеждане на предложения за промяна състава на 
Председателския съвет на Общински съвет – Варна и избор на нови 
членове. 

Докл.: Сл. СЛАВОВ – общински съветник НДСВ 
 

Общ брой присъстващи общински съветници – 42 
 
Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 
 

1188-6. На основание чл. 4, ал. 2 от “Правилник за организацията и 
дейността на Общинския съвет – Варна, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация”, във връзка с чл. 24, ал. 
2 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна освобождава като заместник-
председател на Общинския съвет общинския съветник Красимир Минков 
Маринов. 

/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 26, против – 5, въздържали се – 1, отсъстват - 10/ 

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
     В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ    _________________ /Ап. ДИМИТРОВ/ 



 
Препис-извлечение! 

О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т   -   В А Р Н А 
 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 20 

от заседание проведено на 26.11.2004 г. 
по точка седма от дневния ред 

 
 ОТНОСНО:  Разглеждане на предложение от Кмета на Община 
Варна вх. № РД-4-9100(383)/09.11.04 г. относно разрешаване използването 
на общинска собственост при строителството на обект “Главна 
водопроводна мрежа на кв. Галата, селищни образования “Боровец” и 
“Ракитника” (от водоем “Арап Табия”). 

Докл.: инж.Г.ТАШКОВ –Председател ПК “Архитектура, 
строителство, устройство, организация и развитие на 
територията на общината и населените места” 

 
Общ брой присъстващи общински съветници – 29 
 
Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 
 

1189-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с 
чл. 67, ал. 1 от ЗУТ и във връзка с предложение на Кмета на Община 
Варна с вх. № РД 4-9100(383)/09.11.04, Общински съвет - Варна дава 
съгласие за използването на общинска собственост и  разрешава  
изграждането (прокарването) на “Главни водопроводни клонове № 1 и № 
2” и “Главни канализационни клонове № 1 и № 2” към обект “Главна 
водопроводна мрежа на кв. Галата, селищни образования “Боровец” и 
“Ракитника” от водоем “Араб Табия”, през имоти публична-общинска 
собственост – улици, в съответствие с изискванията на чл. 83, ал. 2 от 
ЗУТ. 

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
     В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ    _________________ /Ап. ДИМИТРОВ/ 
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