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П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 25/23.03.2005 г. 

по точка първа от дневния ред 
 
 

ОТНОСНО: Питания и отговори на питания. 
 
 Неделчо МИХАЙЛОВ 
 Уважаеми г-н Кмете, уважаеми г-н председател, уважаеми колеги 
искам да Ви поздравя най напред с първа пролет и с един професионален 
празник – “Деня на метеоролога”, който в последните месеци придоби 
особен свещен и сакрален характер за нашия град. А въпроса ми е по-
скоро уточняващ въпрос към г-н  Здравко Марков. Поставих две питания 
към неговия отдел за една самотна майка чието дете е болно от тумор и в 
момента живее в общинско жилище, което  цялото е в мухъл и е 12 кв. м. 
само. Вече месец и половина не съм получил отговор, така че моля г-н 
Марков да направи нужното да получа отговор и да дам ясен отговор на 
жената какво я очаква. Благодаря Ви. 
 
 Красен ЖЕЛЕЗОВ 
 Благодаря Ви, г-н Председател. На трета сесия правя трето поредно 
питане и нямам отговор от администрацията и от Кмета. Повтарям си 
питането и заявявам, че ако на следващото заседание на Общинския съвет 
нямам отговор на питане лично ще напиша до Агенцията за държавен и 
финансов контрол да ми издадат отговор на питането макар и малко 
нестандартно. Така, че питането ми е: Моля да ми бъде отговорено при 
извършения одит в календарната 2004 г., какво е заключението на 
Агенция  за държавен и финансов контрол във връзка с приложение на 
Закона за обществените поръчки? Колко акта са били съставени срещу 
длъжностни лица на администрацията, Кмета, респективно директорите? 
Като отговора моля да бъде съпроводен с всички приложения по 
съставените актове. 
 
 Янко КОРЕНЧЕВ 



Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н Йорданов, аз за разлика от 
Краси Желев трябва да благодаря този път за точните и пресметнати във 
времето отговори, които получих. Благодаря. А сега понеже знам, че това 
което ще разискваме е далеч по-важно не от това, което аз питам, а просто 
време ще е необходимо, ще задам само два въпроса. 
 Преди три дни посетих мои приятели в Истанбул и като всеки човек, 
който така отива навън, исках да бъда изряден във всяко едно отношение. 
Вземах си паста за обувки, но не ми се наложи да я използвам. Три дни 
пред обувките ми даже нямаше прах. Въпроса ми е следния: Нашия град 
приветствайки идеята за нарочена сесия за туризъм, кога ще има своя 
екологична доктрина, която да обхване и просветната част, да обхване 
гражданите да обхване и търговците, да обхване и фирмите. Когато 
говорим за доктрина разбираме, че това е нещо което непременно трябва 
да се изпълнява. И на второ място един въпрос, които е свързан със 
първия: До кога ще съществува така нареченото претоварище на 
отпадъците в район “Аспарухово”? Ако някога това е вършило работа сега 
влиза в разрез с всякакви екологични норми. Благодаря. 
 
 Янко СТАНЕВ 
 Уважаеми дами и господа, моето питане всъщност е под формата на 
предложение, относно отговора, който съм получил за преписката на бл. 4 
в кв. “Чайка”, че въпроса е изпратен на Варненска окръжна прокуратура, 
тъй като тук са и представителите на хората от бл. 4, просто би трябвало 
само да се изясни може би  в отговор до тях какво означава това – спрени 
ли са действията.По повод за поставения въпрос за екологичните норми на 
шум в Община Варна има разработена програма за опазването на околната 
среда 2005 – 2015 г., която все още не е приета от Общинския съвет и т.н, 
аз предлагам г-н председателю  Програмата за опазване на околната среда, 
проекта, който е разработен от Община Варна, да влезе  в работата на 
работните комисии и за  следващата сесия да влезе, тъй като това ще стане 
преди сезона  да бъде открит и отново ще можем да се намесим по повод 
многобройните питания  на адм. Контров и моя милост. 
 
 Аврам ТОДОРОВ 

Бях повдигнал въпроса за един павилион. В книгата на “Гинес”, 
няма дисциплина – премахване на павилиони, обаче кмета Йорданов за 12 
часа премахна павилиона в центъра, което е нещо невероятно. 
Благодарение на същата тази настойчивост, и това да бъде обица на 
всички онези, които се опиват да поставят павилион, там където бяха 
махнати по центъра и в другите обществени сектори.  



 
 

Веселин ДАНОВ 
Уважаеми г-н Йорданов, уважаеми г-н Председател, колеги,  
Аз първо смятам, че никой в залата нищо не чу, от прежде 

говорящите, поради това, че даваме много добър пример на учениците, 
как трябва да се говори в залата. Всеки си говори с всекиго. Това е като 
първо. Второ, нямаше да взимам думата но провокиран съм от г-н Аврам 
Тодоров, когото дълбоко уважавам, и който каза нещо много важно. 
Много хубаво е това, което се случва. Ще бъде още по-хубаво и аз, моля г-
н Йорданов да вземе решителни мерки относно това. Въобще тази 
ситуация около всичките павилиони, или по-точно казано преместваеми, 
аз ги наричам полу-преместваеми вече, защото някои са по-стабилни от 
моята къща. Така, че аз съм отправил питане, както сте запознати до двата 
района “Одесос” и “Приморски”. Обяснено ми е, че всеки момент ще 
получа пълни отговори на проверката, която извършват господата кметове 
на райони, за  което съм им благодарен. Аз мога да Ви кажа, че 
резултатите са фрапантни и аз настоявам категорично за това. Първо след 
установената проверка, която аз разбира се ще дам писмено на г-н 
Йорданов, да се разпореди най-сетне ако иска и още една проверка. И ако 
иска да бъдат категорично прекратени договорите на всички, които 
преотдават обектите. Това е като първо, защото това е противозаконно, а 
знам г-н Йорданов, че вие сте юрист и знаете буквата на закона много по-
добре от мен. И второто е една порочна практика, която много хора 
ползват, това е взимат 4, 5 или 6 павилиона съседни, обединяват ги и 
правят после “ВиК”, изграждат заведения и т.н., което също категорично 
мисля, че не е временен обект. По този повод съм изпратил още две писма, 
едното е до РДНСК – Варна, и другото до Районна прокуратура –Варна, 
която да сезирам. Искам да кажа, че до край ще продължа да настоявам за 
това нещо. Следваща стъпка, аз съм убеден, че вие ще вземете, 
категорично съм сигурен в това. По този въпрос някакво становище и 
някакви решителни мерки. Въпросът, ще уведомя всички до край защото: 
тези преместваеми обекти са с една единствена цел, според мен основно, 
да се осигури работа на обикновения варненец, за да може да си изкарва 
прехраната. А не някой, да взима по 5, 10 има и по 20 павилиона и да се 
преотдават и т.н и т.н. И другото, което е пак повтарям, категорично, че 
трябва да се види, какво наричаме преместваем и какво не? От мен това. 
Страшно много обекти има извън схемата, това е казала и г-жа Куцарова в 
интервю. Категорично смятам, че тези обекти, трябва да бъдат 
премахнати. Като ако община Варна, няма за това, средства в момента, 



което го разбирам. Просто на тези хора да им бъде забранено да 
експлоатират, тези павилиони. Благодаря. 
 

  
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
     В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ    _________________ /Ап. ДИМИТРОВ/ 
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П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 25 

от заседание проведено на 23.03.2005 г. 
по точка втора от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Финанси и бюджет” относно отчета на бюджета на община Варна за 2004 
г.: 

- приемане окончателен план на приходите и разходите по бюджета 
за 2004 г. по функции и дейности, съгласно Единната бюджетна 
класификация; 

- приемане отчета за изпълнение на приходите и разходите по 
бюджет 2004 г. по функции и дейности, съгласно Единната бюджетна 
класификация; 

- приемане окончателния годишен план и отчета за изпълнение на 
извънбюджетни сметки и фондове за 2004 г.; 

- приемане отчета за състоянието на общинския дълг за 2004 г.; 
 

Докл.: Ст. ГОСПОДИНОВА – 
Председател ПК “Финанси и бюджет” 
 

Общ брой присъстващи общински съветници – 43 
 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 
 
1625-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет 

– Варна приема окончателен план на приходите и разходите по бюджета 
за 2004 г. по функции и дейности съгласно Единната бюджетна 
класификация, в размер на: 

 
 По прихода –  89 113  572 лв. (съгласно Приложение № 1) 



 По разхода  –  89 113 572  лв. (съгласно Приложение № 2) 
 
 /за – 38, против – 1, въздържали се – 2/ 
 

1626-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 30 от ЗОБ, 
Общински съвет – Варна приема отчета за изпълнение на приходите и 
разходите по бюджет 2004 г., съгласно Единната бюджетна класификация 
по функции и дейности  в размер на   

 
 По прихода – 86 465 365 лв. (съгласно Приложение  № 1) 
 По разхода –  86 465 365 лв. (съгласно Приложение  № 2) 
 /за – 36, против – 2, въздържали се – 2/ 
 

1627-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 30 и чл. 42, 
ал. 4 от ЗОБ, Общински съвет – Варна приема окончателния годишен план 
и отчета за изпълнение на извънбюджетни сметки и фондове за 2004 г. 
(съгласно Приложение  № 3)  

/за – 38, против – 2, въздържали се – 3/ 
 
 
 1628-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 30 и чл. 40, 
ал. 10 от ЗОБ, Общински съвет – Варна приема отчета за състоянието на 
общинския дълг за 2004 г. (Съгласно Приложение № 4). 
 

/за – 35, против – 2, въздържали се – 4/ 
 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
     В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ    _________________ /Ап. ДИМИТРОВ/ 
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П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 25 

от заседание проведено на 23.03.2005 г. 
по точка трета от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Финанси и бюджет” относно бюджета на община Варна за 2005 г. и 
извънбюджетните сметки и фондове: 

1. Приемане бюджета на община Варна за 2005 г., съгласно Единната 
бюджетна класификация по прихода и разхода, както следва: 

- по прихода; 
- по разхода, в това число: 
* разходи по функции “ИЗО”, “Отбрана и сигурност”, 

“Образование”, “Здравеопазване”, “Социални дейности”, “БКС”, “Почивно 
дело и култура”, “Икономически услуги”, “Разходи некласифицирани в 
други функции”; 

* разходи в дейност 122 “Общинска администрация” – Община, 
райони и кметства; 

* разходи по мероприятия и дейности в дейност 898 “Други дейности 
по икономиката”; 

* съгласие за емитиране на общински облигационен заем; 
- приемане на инвестиционна програма; 
- разходи за улично осветление, проектиране и планиране, текущ, 

среден ремонт, проектиране и строителство на улична мрежа; 
- численост на персонала, средна брутна работна заплата и фонд 

“Работна заплата” по функции и дейности; 
- разчет за лимит на целеви разходи по Бюджет 2005 г.; 
- утвърждаване списък на длъжностите, които имат право на 

транспортни разходи; 
- утвърждаване разчет за субсидии на организации с нестопанска цел 

за опери и театри; 
- разходи за дейност “Транспорт”; 



- разчети за международни фестивали и местни прояви в дейност 
“Други дейности по културата”; 

- разходи по дейност “Чистота”; 
-  разходи за дейност “Озеленяване”; 
-  съгласие относно ползване безлихвен заем от Централния бюджет 

за финансиране на разходи до възстановяването им по одобрени проекти и 
програми; 

2. Приемане извънбюджетна план-сметка по фонд “Приватизация” за 
2005 г. 

 
- определяне такси за участие на децата в ХІ национален фолклорен 

конкурс. 
Докл.: Ст. ГОСПОДИНОВА – 
Председател ПК “Финанси и бюджет” 

 
Общ брой присъстващи общински съветници – 47 
 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 
 

1629-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 
12 от Закона за общинските бюджети и във връзка с разпоредбите на 
ЗДБРБ за 2005 г., ПМС №11/19.01.2005 г. и писмо изх. № ФО-2/13.01.2005 
г. и на Наредбата за условията и реда за съставянето, изпълнението и 
отчитането на общинския бюджет и извънбюджетните сметки на Община 
Варна по чл. 9а от ЗОБ,  Общински съвет - Варна реши: 
 
 Приема бюджета за 2005 г., съгласно Единната бюджетна 
класификация,  както следва: 
 
  1. ПО ПРИХОДА в размер на    106 450 000 лв. 
  (съгласно Приложение № 1).  

 1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на  
                 43 859 958 лв. 

 В т.число: 
 1.1.1. Преотстъпен данък по ЗОДФЛ за делегирани дейности (ДД) в 
размер на             43 016 864 лв. 
 1.1.2. Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на ДД в 
размер на                                   801 800 лв. 
 в това число: 



 1.1.3. Средства по сметки (Преходен остатък от 2004 г.) 
 в размер на                                    41 294 лв. 

1.2. Приходи за местни дейности в размер на  62 590 042 лв. 
 В това число: 
  1.2.1. Данъчни приходи в размер на       16 000 000 лв. 
  1.2.2. Неданъчни приходи в размер на          28 671 295 лв. 
  1.2.3. Целева субсидия за капиталови разходи  
                      за местни дейности в размер на                                137 000 лв. 
  1.2.4. Държавен трансфер от отменен пътен данък  
                       в размер на                                                              2 127 600 лв. 
  1.2.5. Средства по сметка (Преходен остатък от 2004 г.)  
      в размер на                           2 606 913 лв. 
  1.2.6. Погашения на общински ЦК                     - 1 955 830 лв. 
  1.2.7. Временно съхранени средства                             3 064 лв. 
  1.2.8. Емисии на общински ЦК    15 000 000 лв. 

(Облигационен заем)             
 /резултати от поименно явно гласуване: 

за – 41, против - 3, въздържали се – 3, отсъстват - 4/ 
 
 
 1630-3-1. На основание чл. 71, ал. 2 от “Правилник за 
организацията и дейността на Общинския съвет – Варна, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация”.Общински 
съвет – Варна решава общинските съветници, които не присъстват на 
заседанието по време на поименното явно гласуване за приемане на 
Бюджета на община Варна за 2005 г.: Веселин Данов, Владимир 
Караджилов, Иван Гайдаров, Пламен Градинаров да не бъдат 
компенсирани с изплащане на възнаграждение, полагащо им се на 
основание “Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет 
– Варна, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация”. 
 /за – 32, против – 1, въздържали се – 11/ 
 
 1630-3-2. При проверка на кворума в 14.30 ч. - началото на 
следобедната част от заседанието на Общинския съвет - се установи 
отсъствието на следните общински съветници: Балин Балинов, Григори 
Бонев, Иван Недялков, Красен Железов, Красимир Маринов, Пламен 
Начков, Пламен Градинаров, Христо Досев, Яко Кузманов. 



 На основание чл. 72, 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 Председателя на ОбС да наложи санкции за 
неприсъствие на заседанието на ОбС на гореописаните общински 
съветници. 
 /за – 31, против – 1, въздържали се – 1/ 
 
 
 1631-3. На основание чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, Общински съвет 
– Варна задължава Кмета на община Варна да информира Общинския 
съвет до шест месеца за готовността за емитиране на заема и проектната 
готовност за реализирането му. 
 /за – 32, против – 1, въздържали се – 11/ 
 
 

1632-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 
12 от Закона за общинските бюджети и във връзка с разпоредбите на 
ЗДБРБ за 2005 г., ПМС №11/19.01.2005 г. и писмо изх. № ФО-2/13.01.2005 
г. и на Наредбата за условията и реда за съставянето, изпълнението и 
отчитането на общинския бюджет и извънбюджетните сметки на Община 
Варна по чл. 9а от ЗОБ,  Общински съвет - Варна приема бюджета на 
община Варна за 2005 г.,  

 
2. ПО РАЗХОДИТЕ в размер на     106 450 000 лв.,  
разпределени по функции, групи, дейности и параграфи по Единната 

бюджетна класификация (съгласно Приложение № 2) 
 

 В това число: 
 2.1. Разходи за делегирани държавни дейности в размер на   
                   45 848 523  лв. 
   От тях: 
  2.1.1. От държавни трансфери             43 818 664 лв. 
  2.1.2. Дофинансиране от местни приходи               1 029 859  лв. 
  2.1.3. От облигационен заем                                     1 000 000 лв. 
 2.2. За местни дейности в размер на             60 601 477 лв. 

3. Приема разходите по функции, (Съгласно Приложение № 3), 
както следва: 
 - функция “ИЗО”          9 646 000 лв. 



 - функция “Отбрана и сигурност”       1 747 000 лв. 
 - функция “Образование”                               37 380 000 лв. 
 - функция “Здравеопазване”                    6 974 000 лв. 
 - функция “Соц.дейности”          3 166 000 лв. 
 - функция “БКС”                                16 867 000 лв. 
 - функция “Поч.дело и култура”       4 618 000 лв. 
 - функция “Икономически услуги”                       24 976 000 лв. 
 - функция “Некласифицирани разходи          1 076 000 лв. 
   в други функции” 
  
 4. Приема разходите в д. 122 “Общинска администрация” – 
Община,  райони и кметства. (съгласно Приложение №  5) 
  
 
 5. Приема разходите по мероприятия и дейности в дейност 898 
“Други дейности по икономика” (Съгласно Приложение № 6). 
 
 
 6. На основание чл. 40, ал. 1 и 2 от ЗОБ, във връзка с чл. 21, ал. 
1, т. 10 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна дава съгласие за 
емитиране на общински ценни книжа (облигационен заем), със 
следните параметри (Съгласно Приложение № 15). 
  - номинална стойност на заема – 7 700 000 евро/или 15 000 000 
лв./, при купонни плащания – 6,5 на сто на годишна база / заемът е във 
валута за повече стабилност и сигурност/. 
  - срок за погасяване на заема – 5 години. 
  - гратисен период – 1(една) година, през която се плащат само 
лихвите по заема. 
  - приблизителен размер на лихвите по заема – 1 751 750 евро. 
  - схема на погасяване на главницата: на равни годишни вноски 
от по 1 925 000 евро на 24-тия, 36-я, 48-мия и 60-тия месец, след 
сключване на заема. 
  - Купонни плащания: на шест месеца /два пъти годишно/. 
  - вид на облигациите: безналични, поименни, лихвоносни, 
свободно прехвърляеми, които ще бъдат регистрирани в “Централен 
депозитар” АД. 
  - начин на пласиране – чрез подписка само от 
“институционални инвеститори”, по смисъла на Параграф Първи, буква 
“В” от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК /банки, фондове, 
застрахователни дружества и др./. 



  - обезпечение – собствени приходи на Община Варна за 2006, 
2007, 2008, 2009 и 2010.            
 /резултати от поименно явно гласуване: 
 за – 41, против – 3, въздържали се – 3, отсъстват – 4/ 
 
 

1633-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 
12 от Закона за общинските бюджети и във връзка с разпоредбите на 
ЗДБРБ за 2005 г., ПМС № 11/19.01.2005 г. и писмо изх. № ФО-
2/13.01.2005 г. и на “Наредба за условията и реда за съставянето, 
изпълнението и отчитането на общинския бюджет и извънбюджетните 
сметки на Община Варна” по чл. 9а от ЗОБ,  Общински съвет - Варна 
приема бюджета на община Варна за 2005 г.: 

1. По приходите, съгласно Единна бюджетна класификация в 
размер 106 450 000 лв. , съгласно приложение № 1. 

2. По разходите, в размер на 106 450 000 лв., разпределени по 
функции, групи, дейности и параграфи по Единната бюджетна 
класификация, съгласно приложение № 2. 
 

/резултати от поименно явно гласуване: 
 за – 40, против – 3, въздържали се – 4, отсъстват – 4/ 

 
 
1634-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 12 

от Закона за общинските бюджети и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 
2005 г., ПМС № 11/19.01.2005 г. и писмо изх. № ФО-2/13.01.2005 г. и на 
“Наредба за условията и реда за съставянето, изпълнението и отчитането на 
общинския бюджет и извънбюджетните сметки на Община Варна” по чл. 9а 
от ЗОБ,  Общински съвет - Варна приема Инвестиционна програма в 
размер на                        18 531 300 лв.  
             (съгласно приложение № 4). 
  В това число:  
  1. от целева капиталова субсидия за държавни 
    и местни дейности      938 800 лв. 
  2. от местни приходи                   2 592 500 лв. 
  3. от облигационен заем                15 000 000 лв. 
като в списъка за капиталови разходи да се запише допълнително: 

- ул. “Св. Наум”     
 



/резултати от поименно явно гласуване: 
 за – 41, против – 3, въздържали се – 3 отсъстват – 4/ 
 

1635-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, 
чл. 12 от Закона за общинските бюджети и във връзка с разпоредбите на 
ЗДБРБ за 2005 г., ПМС № 11/19.01.2005 г. и писмо изх. № ФО-
2/13.01.2005 г. и на “Наредба за условията и реда за съставянето, 
изпълнението и отчитането на общинския бюджет и извънбюджетните 
сметки на Община Варна” по чл. 9а от ЗОБ,  Общински съвет - Варна 
приема разходи за: 

 
1. експлоатационна поддръжка и ремонт улично осветление 

(Съгласно Приложение № 16), в размер на       2 105 000 лв.  
/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 36, против – 4, въздържали се – 6, отсъстват – 5/ 

 
2. за проектиране и планиране  

(Съгласно Приложение № 17), в размер на         660 000 лв. 
 /за – 38, против – 0, въздържали се – 2/ 
 
 3. за текущ, среден  ремонт, проектиране и строителство на 
улична мрежа (Съгласно Приложение № 18), в размер на   
                            17 240 000 лв. 
  В това число:  3 240 000 лв. – от местни приходи 
      14 000 000  лв.– от облигационен заем 
 

/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 34, против – 3, въздържали се – 10, отсъстват – 4/ 
 

 
 
 1636-3.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, 
чл. 12 от Закона за общинските бюджети и във връзка с разпоредбите на 
ЗДБРБ за 2005 г., ПМС № 11/19.01.2005 г. и писмо изх. № ФО-
2/13.01.2005 г. и на “Наредба за условията и реда за съставянето, 
изпълнението и отчитането на общинския бюджет и извънбюджетните 
сметки на Община Варна” по чл. 9а от ЗОБ,  Общински съвет - Варна 
приема численост на персонала, средна брутна работна заплата и 



фонд работна заплата по функции и дейности (Съгласно Приложение 
№ 10).  
 /за – 38, против – 1, въздържали се – 3/ 
 
 

1637-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 
12 от Закона за общинските бюджети и във връзка с разпоредбите на 
ЗДБРБ за 2005 г., ПМС № 11/19.01.2005 г. и писмо изх. № ФО-
2/13.01.2005 г. и на “Наредба за условията и реда за съставянето, 
изпълнението и отчитането на общинския бюджет и извънбюджетните 
сметки на Община Варна” по чл. 9а от ЗОБ,  Общински съвет - Варна 
приема разчет за лимит на целеви разходи по Бюджет 2005 г. 
 1. Социално-битови разходи в размер на 3 % от начислените 
трудови възнаграждения за всички служители по функции и дейности; 
 2. Представителни разходи (Съгласно Приложение  11) 
 3. Определя средства за изплащане на стипендии от местни приходи 
на сираци от СУПЗ в размер на       6 215 лв. 
 4. Приема разходи за Социална програма на Община Варна 
(Съгласно Приложение № 19), в размер на          500 000 лв.  
и правила за изпълнение на социална програма. 
 5. Определя разходи за помощи за лечение на граждани и социално 
слаби  по решение на Общински съвет  
в размер на                140 000 лв. 
 от които 20 000 лв. за терапевтично общество “Баново” 
 6. Определя разходи  за погребения на социално  слаби и бездомни в 
размер на                       7 000 лв. 
 7. Определя разходи за издръжка на Приемника за безстопанствени 
кучета в размер на                40 000 лв. 
 8. Определя разходи за репатриране на автомобили        30 000 лв. 
 
 /за – 39, против – 3, въздържали се – 2/ 
 
 1638-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 
12 от Закона за общинските бюджети и във връзка с разпоредбите на 
ЗДБРБ за 2005 г., ПМС № 11/19.01.2005 г. и писмо изх. № ФО-
2/13.01.2005 г. и на “Наредба за условията и реда за съставянето, 
изпълнението и отчитането на общинския бюджет и извънбюджетните 
сметки на Община Варна” по чл. 9а от ЗОБ,  Общински съвет - Варна  
утвърждава списък на длъжностите, които имат право на 



транспортни разходи съгласно чл. 25, ал. 1 от ПМС 11/19.01.05 г . 
(Съгласно Приложение № 12). 
 /за – 37, против – 1, въздържали се – 4/ 
 
 

1639-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 
12 от Закона за общинските бюджети и във връзка с разпоредбите на 
ЗДБРБ за 2005 г., ПМС № 11/19.01.2005 г. и писмо изх. № ФО-
2/13.01.2005 г. и на “Наредба за условията и реда за съставянето, 
изпълнението и отчитането на общинския бюджет и извънбюджетните 
сметки на Община Варна” по чл. 9а от ЗОБ,  Общински съвет - Варна 
утвърждава разчет за субсидии на организации с нестопанска цел за 
опери и театри в размер на                  150 000 лв. 
 Средствата по мероприятия “Оперно-филхармонично дружество” се 
изразходват съгласно “Правила за осигуряване достъпа на гражданите на 
Варна до произведенията на изкуството и културата”, приети с решение на 
ОбС № 640-11(13)/03, 09.06.2004 г. 
 /за – 38, против – 1, въздържали се – 3/ 
 
 

1640-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 
12 от Закона за общинските бюджети и във връзка с разпоредбите на 
ЗДБРБ за 2005 г., ПМС № 11/19.01.2005 г. и писмо изх. № ФО-
2/13.01.2005 г. и на “Наредба за условията и реда за съставянето, 
изпълнението и отчитането на общинския бюджет и извънбюджетните 
сметки на Община Варна” по чл. 9а от ЗОБ,  Общински съвет - Варна 
приема разходите за дейност “Транспорт”  
 (Съгласно Приложение № 9), в размер на   2 100 000 лв.  
 /за – 36, против – 2, въздържали се – 3/ 
 1641-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 
12 от Закона за общинските бюджети и във връзка с разпоредбите на 
ЗДБРБ за 2005 г., ПМС № 11/19.01.2005 г. и писмо изх. № ФО-
2/13.01.2005 г. и на “Наредба за условията и реда за съставянето, 
изпълнението и отчитането на общинския бюджет и извънбюджетните 
сметки на Община Варна” по чл. 9а от ЗОБ,  Общински съвет - Варна 
определя разчети за международни фестивали и местни прояви в 
дейност “Други дейности по културата” (Съгласно Приложение № 
13), в размер на                    1 032 000 лв.  



1. Средствата по т. 12 “Нови форми от мероприятие “други дейности 
по културата” се изразходват съгласно “Принципи за финансиране на 
проекти в изкуството и културата”, приети с решение на Общинския съвет 
№ 1495-9/09.02.2005 г. 
 2. Входът на половината от концертите и рециталите от 
Международния музикален фестивал “Варненско лято” може да бъде 
безплатен или с намаление за българските граждани. Редът и начинът за 
осигуряването на достъпа се определя от Кмета на Общината. 
 3. На всички фестивали и конкурси, които Община Варна 
съорганизира и съфинансира се осигуряват до една трета от местата за 
безплатен достъп на гражданите. Редът и начините на разпределяне на 
тези места се определя от Кмета на общината. 
 4. При актуализирането на Бюджета на община Варна за 2005 г. през 
втората половина на годината във функция “Култура”, мероприятие 
“Други дейности по културата” се осигурява сумата от 115 000 /сто и 
петнадесет хиляди/ лева, която се разпределя както следва: 
 - Общоградски мероприятия    - 50 000 лв. 
 - Други градски чествания    - 20 000 лв. 
 - Ден на Варна      - 10 000 лв. 
 - Ден на будителите     -  5 000 лв. 
 - Нова година      - 30 000 лв. 
 
 /за - 32, против - 0, въздържали се - 5/ 
 
 

1642-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, 
чл. 12 от Закона за общинските бюджети и във връзка с разпоредбите на 
ЗДБРБ за 2005 г., ПМС № 11/19.01.2005 г. и писмо изх. № ФО-
2/13.01.2005 г. и на “Наредба за условията и реда за съставянето, 
изпълнението и отчитането на общинския бюджет и извънбюджетните 
сметки на Община Варна” по чл. 9а от ЗОБ,  Общински съвет – Варна 
приема  разходите по дейност “Чистота” (Съгласно Приложение № 7), 
в размер на        9 400 000 лв., 
като се обособят изрично разходите за Морска градина в размер на 
275 000 лв. 
 

1. Средствата предвидени в план сметка “Чистота” по т.2.2; 2.4. и 
т.6 да бъдат прехвърлени в план сметка “Озеленяване”, в І.1 – поддържане 
по райони, като средствата предвидени за поддържане и озеленяване на 
Морска градина. 



  2. Средствата предвидени в т.4 на план-сметка “Чистота”, а 
именно: поддържане, почистване на улични платна, алеи и др.територии 
за обществено ползване да бъдат прехвърлени в т.2.1. 
 /за – 35, против – 0, въздържали се – 2/ 
 
 1643-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 
12 от Закона за общинските бюджети и във връзка с разпоредбите на 
ЗДБРБ за 2005 г., ПМС № 11/19.01.2005 г. и писмо изх. № ФО-
2/13.01.2005 г. и на “Наредба за условията и реда за съставянето, 
изпълнението и отчитането на общинския бюджет и извънбюджетните 
сметки на Община Варна” по чл. 9а от ЗОБ,  Общински съвет – Варна 
приема разходите за дейност “Озеленяване” (Съгласно Приложение  
№ 8) за сметоизвозване и сметопочистване в размер на  1 800 000 лв.  
 /за – 35, против – 0, въздържали се – 2/ 
  
 1644-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 
12 от Закона за общинските бюджети и във връзка с разпоредбите на 
ЗДБРБ за 2005 г., ПМС № 11/19.01.2005 г. и писмо изх. № ФО-
2/13.01.2005 г. и на “Наредба за условията и реда за съставянето, 
изпълнението и отчитането на общинския бюджет и извънбюджетните 
сметки на Община Варна” по чл. 9а от ЗОБ,  Общински съвет – Варна 
реши: 

1. Дава съгласие да се ползва безлихвен заем от Централния 
бюджет за финансиране на разходи до възстановяването им по 
одобрени проекти и програми, съфинансиране от ЕС /чл. 34, ал. 1, т. 8 
от ЗОБ/, с решение на Общинския съвет. 
 2. Дава съгласие възникналият временен недостиг на бюджетни 
средства за местни дейности да се покрива текущо с временни безлихвени 
заеми от извънбюджетни сметки и фондове на общината. 

3. Задължава Кмета да разпредели и утвърди одобрените средства по 
общинския бюджет по пълна бюджетна класификация, по тримесечия и по 
месеци. 

4. При налагане на евентуални промени на обекти финансирани от 
облигационния заем и техните стойности, промените да стават с решение 
на Общинския съвет. 

5. Възлага на Кмета на общината: 
  5.1. Да определи конкретните права и задължения на 
второстепенните и третостепенните разпоредители с бюджетни кредити; 



  5.2. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни 
организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова 
дисциплина и разписаните правила по Системата за финансово 
управление и контрол; 
  5.3. Да актуализира общинския бюджет с размера на 
постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства, в 
съответствие с волята на дарителите и спонсорите. 
  5.4. Да информира Общинския съвет в подходяща форма за 
вида, размера и причините за просрочените задължения, в случаите на 
натрупани просрочени задължения над 10 % спрямо общинските приходи, 
за набелязване мерки за тяхното намаляване и ликвидиране.  
  5.5. Да кандидатства за средства от Централния бюджет и 
други източници за съфинансиране на общински програми и проекти, с 
решение на Общинския съвет. 
  5.6. Да разработва общински проекти за осигуряване на 
алтернативни  източници на средства за реализиране на определените  
годишни цели на общината. 
  5.7. Да организира изпълнението на бюджета, съобразно 
приетата от Общински Съвет – Варна Наредба за условията и реда за 
съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на общинския 
бюджет и извънбюджетните сметки на Община Варна. 

6. Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от 
общинския бюджет, да разработят и представят в срок до един месец 
конкретни мерки за изпълнение на приетия от общинския съвет бюджет. 
  /за – 38, против – 1, въздържали се – 3/ 
 
 1645-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 42 от ЗОБ, 
Общински съвет – Варна приема извънбюджетната план-сметка по 
фонд “Приватизация” за 2005 г. в съответствие с прил. № 8 към § 38 от 
ЗДБРБ за 2005 г. (Съгласно Приложение № 14)  
в размер на         5 190 555 лв.  

в това число: 
приходи - 5 190 555 лв.;  
разходи  - 5 190 555 лв. 

 
 /за – 36, против – 1, въздържали се – 3/ 
 

1646-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 30, ал. 4 
от “Правилник за организация и дейността на общинския съвет – Варна, 



неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация” 
Общински съвет – Варна създава комисия в състав от 7 члена за преглед 
на организацията по провеждане на обществените поръчки на община 
Варна. 
 /за – 34, против – 0, въздържали се – 1/ 
 
 1646-3-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 30, ал. 2, 
във връзка с чл. 19, ал. 2 от “Правилник за организация и дейността на 
общинския съвет – Варна, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация” Общински съвет – Варна избира за членове на 
комисията по решение № 1646-3-1 общинските съветници: Бранимир 
Балачев, Иван Недялков, Янко Станев, Христо Досев, Ради Радев, Георги 
Ташков, Светлан Златев. 

/за – 35, против – 0, въздържали се – 2/ 
1646-3-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 30, ал. 4 от 

“Правилник за организация и дейността на общинския съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация” 
Общински съвет – Варна избира за председател на комисията по решения 
№№ 1646-3-1 и 1646-3-2 общинския съветник Светлан Златев. 

/за – 35, против – 0, въздържали се – 2/ 
 
  
 1647-3. На основание чл. 6, ал. 2 от ЗМДТ, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА 
и докладна записка вх. № ОМДС 9303/13 от 21.02.2005 г., Общински съвет 
– Варна  определя следните цени: 

1.  За участие на деца в ХІ Национален детски фолклорен конкурс, 
както следва: 
 - индивидуален изпълнител  - 10,00 лв. 
 - оркестри и състави   -   5,00 лв. за всеки участник 
 2. За нощувка на участниците в Средношколско  
общежитие “М. Колони”   - 3,00 лв. на легло 
 /за – 30, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 

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 
№ 25 

от заседание проведено на 23.03.2005 г. 
по точка четвърта от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от Комисия за 

приватизация и следприватизационен контрол относно: 
- откриване на приватизационни процедури. 
 

Докл.: Д. ГАБРОВСКА – Председател на Комисия 
за приватизация и следприватизационен контрол 

 
Общ брой присъстващи общински съветници – 44 
 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 
 

 1648-4-1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и 
във връзка с чл.4, ал.2 от ЗПСК, Общински съвет – Варна приема решение 
за откриване на процедура за приватизация на общински нежилищен 
имот, находящ се в гр. Варна, ул. “Софроний Врачански”  №26 по АОС 
№2916/30.01.2004год. и представляващ магазин със застроена площ 
50,16кв.м., мецанин към магазина със застроена площ 74,40 кв.м., изба 
към магазина с площ 63,50кв.м. и 45,75% идеални части от общите части 
на сградата и от правото на строеж. 

 /за – 37, против – 0, въздържали се - 0/ 
 

1648-4-2. На основание чл.11, ал.1, и във връзка с чл.5, ал.2, т.5 от 
НВИДСППСКВПП Общински съвет – Варна приема решение за 
откриване на процедура чрез пряко договаряне за изготвяне на анализ на 
правното състояние, информационен меморандум и приватизационна 
оценка на общински нежилищен имот по АОС №2916/30.01.2004г., като 



възлага на Кмета на Община Варна нейното провеждане. За участие в нея 
да бъдат поканени: 

- за изготвяне на анализ на правното състояние Жасмина Стойкова 
Стойкова /правоспособен юрист/; 

- за изготвяне на приватизационна оценка и информационен 
меморандум Диана Георгиева Пенева /лицензиран оценител/. 

 /за – 37, против – 0, въздържали се - 0/ 
 

 1649-4-1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и 
във връзка с чл.4, ал.2 от ЗПСК, Общински съвет – Варна приема решение 
за откриване на процедура за приватизация на общински нежилищен 
имот, находящ се в гр. Варна, ул. “Велико Христов”  №43 по АОС 
№54/06.02.1997год. и представляващ помещения на І-я етаж от жилищен 
блок със застроена площ 98,71кв.м., заедно с 2,5286% идеални части от 
общите части на сградата и от правото на строеж. 

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

1649-4-2. На основание чл.11, ал.1, и във връзка с чл.5, ал.2, т.5 от 
НВИДСППСКВПП Общински съвет – Варна приема решение за 
откриване на процедура чрез пряко договаряне за изготвяне на анализ на 
правното състояние, информационен меморандум и приватизационна 
оценка на общински нежилищен имот по АОС           
№54/06.02.1997год.,като възлага на Кмета на Община Варна нейното 
провеждане. За участие в нея да бъдат поканени: 

- за изготвяне на анализ на правното състояние Мария Атанасова 
Бянова /правоспособен юрист/; 

- за изготвяне на приватизационна оценка и информационен 
меморандум Кичка Тодорова Станева /лицензиран оценител/. 

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

 1650-4-1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и 
във връзка с чл.4, ал.2 от ЗПСК, Общински съвет – Варна приема решение 
за откриване на процедура за приватизация на общински нежилищен 
имот, находящ се в гр. Варна, ж.к. “Младост” блок 148а, ет.1 по АОС 
№949/14.01.1999год. и представляващ помещение – амбулатория за 
индивидуална практика за първична медицинска помощ със застроена 
площ 43,21кв.м., изба със светла площ 2,26кв.м. и 1,1894% идеални части 
от общите части на сградата и от правото на строеж. 

/за – 41, против – 0, въздържали се - 0/ 



 
 

1650-4-2. На основание чл.11, ал.1, и във връзка с чл.5, ал.2, т.5 от 
НВИДСППСКВПП Общински съвет – Варна приема решение за 
откриване на процедура чрез пряко договаряне за изготвяне на анализ на 
правното състояние, информационен меморандум и приватизационна 
оценка на общински нежилищен имот по АОС           
№949/14.01.1999год.,като възлага на Кмета на Община Варна нейното 
провеждане. За участие в нея да бъдат поканени: 

- за изготвяне на анализ на правното състояние Меглена Костадинова 
Младенова /правоспособен юрист/; 

- за изготвяне на приватизационна оценка и информационен 
меморандум “Трафикконсулт БГ” ЕООД /лицензиран оценител/. 

/за – 41, против – 0, въздържали се - 0/ 
 
 1651-4-1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и 
във връзка с чл.4, ал.2 от ЗПСК, Общински съвет – Варна приема решение 
за откриване на процедура за приватизация на общински нежилищен 
имот, находящ се в гр. Варна, ул. “Шейново” №24 по АОС 
№62/24.02.1997год. и представляващ партер – пекарна и склад с обща 
площ 61,40кв.м. и първи етаж – месалня, съблекалня и баня с обща площ 
69,60кв.м., изба с площ 20,65кв.м. и 63,25% идеални части от общите 
части на сградата и 40,59% идеални части от дворно място, цялото с площ 
190,00кв.м. 

/за – 41, против – 0, въздържали се - 0/ 
 

 

1651-4-2. На основание чл.11, ал.1, и във връзка с чл.5, ал.2, т.5 от 
НВИДСППСКВПП Общински съвет – Варна приема решение за 
откриване на процедура чрез пряко договаряне за изготвяне на анализ на 
правното състояние, информационен меморандум и приватизационна 
оценка на общински нежилищен имот по АОС           №62/24.02.1997год., 
като възлага на Кмета на Община Варна нейното провеждане. За участие в 
нея да бъдат поканени: 

- за изготвяне на анализ на правното състояние Кремена Петрова 
Ангелова /правоспособен юрист/; 

- за изготвяне на приватизационна оценка и информационен 
меморандум Консорциум “Бизнес консулт BG” /лицензиран оценител/. 

/за – 41, против – 0, въздържали се - 0/ 
 
 



 
 1652-4-1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и 
във връзка с чл.4, ал.2 от ЗПСК, Общински съвет – Варна приема решение 
за откриване на процедура за приватизация на общински нежилищен 
имот, находящ се в гр. Варна, бул. “Княз Борис І” №46 по АОС 
№3211/17.11.2004год. и представляващ кафе – бар със застроена площ 
102,70кв.м. и 16,34% идеални части от общите части на сградата, от избен 
етаж, от таван и от дворно място, цялото с площ 371,00кв.м. 

/за – 42, против – 0, въздържали се - 0/ 
 

 

1652-4-2. На основание чл.11, ал.1, и във връзка с чл.5, ал.2, т.5 
от НВИДСППСКВПП Общински съвет – Варна приема решение за 
откриване на процедура чрез пряко договаряне за изготвяне на анализ 
на правното състояние, информационен меморандум и 
приватизационна оценка на общински нежилищен имот по АОС           
№3211/17.11.204год.,като възлага на Кмета на Община Варна нейното 
провеждане. За участие в нея да бъдат поканени: 

- за изготвяне на анализ на правното състояние Томина Николова 
Томова /правоспособен юрист/; 

- за изготвяне на приватизационна оценка и информационен 
меморандум ЕТ “Ренита – Таня Панайотова” /лицензиран оценител/. 

/за – 42, против – 0, въздържали се - 0/ 
 
1653-4-1.  На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и 

във връзка с чл.4, ал.2 от ЗПСК, Общински съвет – Варна приема решение 
за откриване на процедура за приватизация на общински нежилищен 
имот, находящ се в гр. Варна, бул. “Княз Борис І” №46 по АОС 
№3211/17.11.2004год. и представляващ помещение вляво от входа /бивши 
два магазина/ с площ 35,90кв.м. и 5,71% идеални части от общите части на 
сградата, от избен етаж, от таван и от дворно място, цялото с площ 371,00 
кв.м. 

/за – 44, против – 0, въздържали се - 0/ 
 

1653-4-2. На основание чл.11, ал.1, и във връзка с чл.5, ал.2, т.5 от 
НВИДСППСКВПП Общински съвет – Варна приема решение за 
откриване на процедура чрез пряко договаряне за изготвяне на анализ на 
правното състояние, информационен меморандум и приватизационна 
оценка на общински нежилищен имот по АОС           



№3211/17.11.2004год., като възлага на Кмета на Община Варна нейното 
провеждане. За участие в нея да бъдат поканени: 

- за изготвяне на анализ на правното състояние Жасмина Николаева 
Николова /правоспособен юрист/; 

- за изготвяне на приватизационна оценка и информационен 
меморандум инж. Пенка Йорданова Димитрова /лицензиран оценител/. 

/за – 44, против – 0, въздържали се - 0/ 
 
 1654-4-1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и 
във връзка с чл.4, ал.2 от ЗПСК, Общински съвет – Варна приема решение 
за откриване на процедура за приватизация на общински нежилищен 
имот, находящ се в гр. Варна, ул. “Преслав” №20 по АОС 
№466/01.12.1997год. и представляващ ателие №1 със застроена площ 
19,20кв.м. и 8.72% идеални части от общите части на сградата и от дворно 
място – цялото застроено, с площ 105,00 кв.м. 

/за – 42, против – 0, въздържали се - 0/ 
 

 

1654-4-2. На основание чл.11, ал.1, и във връзка с чл.5, ал.2, т.5 от 
НВИДСППСКВПП Общински съвет – Варна приема решение за 
откриване на процедура чрез пряко договаряне за изготвяне на анализ на 
правното състояние, информационен меморандум и приватизационна 
оценка на общински нежилищен имот по АОС           
№466/01.12.1997год.,като възлага на Кмета на Община Варна нейното 
провеждане. За участие в нея да бъдат поканени: 

- за изготвяне на анализ на правното състояние София Георгиева 
Разсолкова /правоспособен юрист/; 

- за изготвяне на приватизационна оценка и информационен 
меморандум инж. Ангелин Атанасов Георгиев /лицензиран оценител/. 

/за – 42, против – 0, въздържали се - 0/ 
 
 1655-4-1.  На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и 
във връзка с чл.4, ал.2 от ЗПСК, Общински съвет – Варна приема решение 
за откриване на процедура за приватизация на общински нежилищен 
имот, находящ се в гр. Варна, ул. “Преслав” №20 по АОС 
№466/01.12.1997год. и представляващ ателие №2 със застроена площ 
32,45кв.м. и 14,74% идеални части от общите части на сградата и от 
дворно място – цялото застроено, с площ 105,00 кв.м. 

/за – 41, против – 0, въздържали се - 0/ 
 



1655-4-2. На основание чл.11, ал.1, и във връзка с чл.5, ал.2, т.5 от 
НВИДСППСКВПП Общински съвет – Варна приема решение за 
откриване на процедура чрез пряко договаряне за изготвяне на анализ на 
правното състояние, информационен меморандум и приватизационна 
оценка на общински нежилищен имот по АОС           
№466/01.12.1997год.,като възлага на Кмета на Община Варна нейното 
провеждане. За участие в нея да бъдат поканени: 

- за изготвяне на анализ на правното състояние Юлияна Атанасова 
Боева /правоспособен юрист/; 

- за изготвяне на приватизационна оценка и информационен 
меморандум “Кронос” ООД /лицензиран оценител/. 

/за – 41, против – 0, въздържали се - 0/ 
 
1656-4-1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и 

във връзка с чл.4, ал.2 от ЗПСК, Общински съвет – Варна приема решение 
за откриване на процедура за приватизация на общински нежилищен 
имот, находящ се в гр. Варна, ул. “Преслав” №20 по АОС 
№466/01.12.1997год. и представляващ ателие №3 със застроена площ 
13,10кв.м. и 5,95% идеални части от общите части на сградата и от дворно 
място – цялото застроено, с площ 105,00 кв.м. 

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

1656-4-2. На основание чл.11, ал.1, и във връзка с чл.5, ал.2, т.5 
от НВИДСППСКВПП Общински съвет – Варна приема решение за 
откриване на процедура чрез пряко договаряне за изготвяне на анализ 
на правното състояние, информационен меморандум и 
приватизационна оценка на общински нежилищен имот по АОС           
№466/01.12.1997год.,като възлага на Кмета на Община Варна нейното 
провеждане. За участие в нея да бъдат поканени: 

- за изготвяне на анализ на правното състояние Милко Славов 
Иванов /правоспособен юрист/; 

- за изготвяне на приватизационна оценка и информационен 
меморандум Цвета Василева Вълчева /лицензиран оценител/. 

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



1657-4-1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и 
във връзка с чл.4, ал.2 от ЗПСК, Общински съвет – Варна приема решение 
за откриване на процедура за приватизация на общински нежилищен 
имот, находящ се в гр. Варна, ул. “Цариброд” №23-А по АОС 
№3315/10.03.2005год. и представляващ сграда с обща застроена площ 
334,90кв.м., заедно с 69,21% идеални части от общите части на сградата и 
108,42кв.м. идеални части от  дворно място цялото с площ от 643,00 кв.м. 

/за – 42, против – 0, въздържали се - 0/ 
 

 

1657-4-2. На основание чл.11, ал.1, и във връзка с чл.5, ал.2, т.5 от 
НВИДСППСКВПП Общински съвет – Варна приема решение за 
откриване на процедура чрез пряко договаряне за изготвяне на анализ на 
правното състояние, информационен меморандум и приватизационна 
оценка на общински нежилищен имот по АОС           
№3315/10.03.2005год.,като възлага на Кмета на Община Варна нейното 
провеждане. За участие в нея да бъдат поканени: 

- за изготвяне на анализ на правното състояние Иван Василев Карабоев 
/правоспособен юрист/; 

- за изготвяне на приватизационна оценка и информационен 
меморандум “Галакт” ООД /лицензиран оценител/. 

/за – 42, против – 0, въздържали се - 0/ 
 
 
 

 
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 
№ 25 

от заседание проведено на 23.03.2005 г. 
по точка пета от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на Отчет от Кмета на община Варна 

относно изпълнение решенията на Общински съвет – Варна от заседания 
№ 21/08.12.2004 г., № 22/12.01.2005 г. и № 23/09.02.2005 г. 

 
Докл.: Ап. ДИМИТРОВ – Председател ОбС 

 
Общ брой присъстващи общински съветници – 38 
 
Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 
 

1658-5. На основание чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, Общински съвет 
– Варна приема Отчета на Кмета на Община Варна (вх. № РД-5-
9300(27)/22.03.2005 г.) относно изпълнение на решенията на Общинския 
съвет от заседания №  21/08.12.2004 г., № 22/12.01.2005 г. и № 
23/09.02.2005 г. 

 
/за – 35, против – 1, 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 
№ 25 

от заседание проведено на 23.03.2005 г. 
по точка шеста от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложение за решения от ПК 

“Архитектура, строителство, устройство, организация и развитие на 
територията на общината и населените места” относно: 

- “Общ устройствен план” за разглеждане и одобряване на проект за 
частично изменение на ОУП /ТУП/ на Община Варна в обхват: на север 
Автомагистрала Хемус, на изток ул. “Ат. Москов”, на юг – път І-2 (път гр. 
Варна – с. Тополи, на запад поземлен имот №№ 44, 20, 6 и 16 от масив 37 по 
плана за земеразделяне на землище Владиславово. 

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

 
Общ брой присъстващи общински съветници – 41 
 
Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 
 

 1659-6.   По искане на собственика на   земята “Бизнес парк Варна” 
АД по силата на тристранен договор с Община Варна след положителното 
Решение № 1123-9(19)/10,15.11.04 г. на Общинския съвет – Варна е 
изработен проект за частично изменение на ОУП в  обхват: На север 
автомагистрала “Хемус”, на изток ул. “Атанас Москов”, на юг път І – 2 
(път гр. Варна – с. Тополи), на запад поземлен имот № № 44, 20, 6, 16 от 
масив 37 по плана за земеразделяне на землище “Владиславово”. 



Проекта е съгласуван със заинтересованите специализирани 
контролни органи – “В и К” ООД – Варна, “Електроразпределение – 
Варна” ЕАД, “Хигиенно – Епидемиологична инспекция” Варна, 
Регионалната инспекция по околната среда и водите – Варна и 
Гражданска въздухоплавателна администрация – София. Проведено е 
обществено обсъждане съгласно чл. 121 от ЗУТ. 

Третираната в проекта територия се предвижда да бъде определена 
като “Смесена обществено-обслужваща зона”, съгласно устройственото 
зониране и специфичните правила за устройство и застрояване на гр. 
Варна. 

Съгласно чл. 127, ал. 3 и ал. 4 от ЗУТ  на съвместно заседание на 
Националния експертен съвет по устройство на територията  и 
регионалната политика (НЕСУТРП) и ЕСУТ при Община Варна  проекта е 
приет. 

Съгласно  Решение  № КАЕП 01-02-04/07.03.05 г. е  одобрен от 
Министъра на МРРБ. 

 
Във връзка с гореизложеното Общински съвет – Варна решава: 
 
 На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 

127, ал. 6 и  чл. 136, ал. 1   от ЗУТ, приема и одобрява проекта за 
изменение на ОУП (ТУП) на Община Варна в обхват: АМ “Хемус”, 
ул. “А. Москов”, път І –2 (пътя гр. Варна – с. Тополи) и поземлен имот 
№ № 40, 20, 6, 16 от масив 37 по плана за земеразделяне на землище 
“Владиславово”. 

Съгласно чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Решението да се обнародва в 
Държавен вестник. 

 
/за – 38, против - 0, въздържали се – 3/ 

 
 

 
 

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 
№ 25 

от заседание проведено на 23.03.2005 г. 
по точка седма от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ВрК 

“Наименования” относно: 
 - именуване на улица в местност “Долна Трака” с ос.т. 10, 21, 22, 23, 
25 до ос.т. 26 на името на Христо Динев; 

- именуване на улица  с ос.т. 3271 до ос.т. 3272 на името на Георги 
Робев. 
 - преименуване на улица № 3, находяща се в р-н “Аспарухово”, м. 
“Малка Чайка” на името на Уйлям Фруд; 
  

Докл.: Г. ДЮЛГЕРОВ – Председател 
ВрК “Наименования” 
 

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

Р Е Ш Е Н И Я : 
 

 1660-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА, и във връзка 
с предложение на Кмета с вх. № РД 5-1300(1)/25.02.05 г., Общински 
съвет – Варна преименува улица № 3, находяща се в район 
“Аспарухово”, местност “Малка Чайка” на името на Уилям Фруд. 
 /за – 35, против – 2, въздържали се – 3/ 
 
 1661-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА, и във връзка с 
молба от  фирма “БОРД” ООД с вх. № ОС 5-2600(7)/20.01.05 г., Общински 
съвет – Варна именува улицата от ос. т. 10, 21, 22, 23, 25 до ос. т. 26 
(местност “Долна Трака”) на името  на Христо Динев – актьор-основател 
на Варненския драматичен театър. 
 /за – 36, против – 0, въздържали се – 0/ 



1662-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА, и във връзка 
с предложение от Пламен Начков с вх. № ОС 5-94.П(1)/17.01.05 г., 
Общински съвет – Варна именува улица с ос. т. 3271 до ос. т. 3272 на 
името на Георги Робев.  
 /за – 36, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

 
 

 
 

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 

№ 25 
от заседание проведено на 23.03.2005 г. 

по точка осма от дневния ред 
 

ОТНОСНО:  Разглеждане на предложение за решения от ПК 
“Култура” относно: 

- отпускане на финансова сума на Хора на девойките “Добри 
Христов” за участие в международен хоров фестивал в гр. Монтрьо, 
Швейцария; 

- отпускане на финансова сума за издаване на представителен том с 
поезия и критика на Петър Алипиев по повод 75-та му годишнина 

 
Докл.: П. АНЧЕВ – Председател ПК 
“Култура, вероизповедания, медии” 
 

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

Р Е Ш Е Н И Я : 
 

 1663-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8 и ал. 2  от ЗМСМА и 
във връзка с “Принципи за финансиране на проекти в изкуството и 
културата”, приети с решение на Общински съвет № 1495-9, Общински 
съвет – Варна,  утвърждава Решение на ПК “Култура, вероизповедания, 
медии” прието с протокол № 44 от 01.03.2005 г., за финансиране на 
проекти в изкуството и културата, както следва: 

 
   - На хора на девойките “Добри Христов” с художествен 

ръководител Захарина Милкова – Никитасова за участие в 
международен хоров фестивал в гр. Монтрьо, Швейцария – отпуска 
сума в размер на 8 000 /осем хиляди/ лв., представляваща една трета от 
необходимата сума за осъществяване на заявения проект; 



Средствата да се изплатят от бюджета на функция “Култура”, 
мероприятие “Други дейности по културата” параграф “Нови форми”. 

          /за – 39, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 1664-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8 и ал. 2  от ЗМСМА 

и във връзка с “Принципи за финансиране на проекти в изкуството и 
културата”, приети с решение на Общински съвет № 1495-9, Общински 
съвет – Варна,  утвърждава Решение на ПК “Култура, вероизповедания, 
медии” прието с протокол № 44 от 01.03.2005 г., за финансиране на 
проекти в изкуството и културата, както следва: 

 
      -  За  издаване на представителен том  ( обем от 400 стр., твърда 

подвързия)  с поезия, проза, поетични преводи и критика на Петър 
Алипиев ( 1930 – 1999 )  по повод 75 – годишнината от неговото 
рождение – отпуска сума в размер на 5 000 /пет хиляди/ лева за 
предпечатна  подготовка, хартия, твърда подвързия и печат. 

Средствата да се изплатят от бюджета на функция “Култура”, 
мероприятие “Други дейности по културата” параграф “Нови форми”. 

   /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 
№ 25 

от заседание проведено на 23.03.2005 г. 
по точка девета от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Младежки дейности и спорт” относно: 
 - приемане на “Наредба за материалното стимулиране на 
варненските спортисти, треньори и длъжностни лица, постигнали високи 
спортни резултати на световни и европейски първенства, световни и 
европейски купи и световни рекорди през 2005 г.” 
 

Докл.: Т. МУТАФОВ – Председател 
ПК “Младежки дейности и спорт” 

 
Общ брой присъстващи общински съветници – 41 
 
Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 
 

 1665-9.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 22, ал. 1  от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна, приема “Наредба  за материалното 
стимулиране на варненските спортисти, треньори и длъжностни лица 
постигнали високи спортни резултати на Световни и Европейски 
първенства, Световни и Европейски купи и Световни рекорди през 
2005 г.”, съгласно приложение.  
 
 /за – 40, против – 1, въздържали се – 0/ 
 
 

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 
№ 25 

от заседание проведено на 23.03.2005 г. 
по точка десета от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на оспорване от Кмета на община Варна 

вх. № РД-5-9302(19)/21.03.2005 г. на решение на Общинския съвет № 
1520-3(24)/09.03.05 г. 

Докл.: Ап. ДИМИТРОВ – Председател ОбС 
 

Общ брой присъстващи общински съветници – 41 
 
Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 
 

 1666-10. На основание чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – 
Варна потвърждава свое решение № 1520-3(24)/09.03.05 г. 
 /за – 39, против – 1, въздържали се – 1/ 

 
 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

     В А Р Н А 
ЛИ/ЛИ    _________________ /Ап. ДИМИТРОВ/ 
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