
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 

№ 33/19, 26.10.2005 г. 

по точка първа от дневния ред 

 

ОТНОСНО: Избор на кмет на р-н “Приморски” община Варна. 

Докл.: К. ЙОРДАНОВ – Кмет на община Варна 

 

 Общ брой присъстващи общински съветници – 49 

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

2479-1. На основание чл. 39а, ал. 1 от ЗМСМА, Общински съвет – 

Варна избира за кмет на район “Приморски” г-н Пламен Цветанов 

Градинаров. 

/резултати от проведено тайно гласуване: 

- брой гласували общински съветници  - 49 бр. 

- празни пликове      -   1 бр. 

- недействителни бюлетини    -   1 бр. 

- “за”        - 41 бр. 

- “против”       -   6 бр. 

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ        _________________ /Б. ГУЦАНОВ/ 



 

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 

№ 33 

от заседание проведено на 19, 26.10.2005 г. 

по точка втора от дневния ред 

 

ОТНОСНО: Питания и отговори на питания 

 

      Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС 

 

Янко КОРЕНЧЕВ 

 Имам два въпроса: 

 Част от гражданите на “Виница” бяха много зарадвани с част от 

мръсния канал, който се изгради, но след това настъпи помрачаване на тази 

радост. Улиците, по които бе изградена канализацията, са в ужасно състояние. 

Искам да отправя въпрос към г-н Кмета – дайте с усилия да завършим 

радостта на хората – сега мръсен канал имат, но не могат да стигнат до 

къщите си. В това кметство от години има кметски наместник, вярвам че една 

от първите грижи на новия кмет на района, крайно време е да се разбере 

Виница какво е – квартал ли е, село ли е, част от Варна ли е...защото всичко 

което става в това населено място /там не живеят малко хора/ затруднявам се 

в момента да дам отговор точно какво е “Виница”. 

 Вторият ми въпрос е: Вероятно и Вие, г-н Кмете, сте забелязал –култови 

сгради на Варна се оспорват от техните архитекти във връзка с това масирано 

облепване с реклами. Онзи ден говорих с Косьо Христов – трудно може да си 

познае проекта човека за Фестивалния комплекс, трудно ще си познае проекта 

и автора на Театъра, който е строен в 30-те години; засега все още няма 

реклами и пана на ремонтираната гара, което е нещо изключително чудесно и 

красиво за Варна. Това е Европа. 

 Разпоредете, въпроса не е до пари тук, нека да спестим разочарованието 

на архитектите, които с много труд и любов са градили тези сгради в нашия 

град. Благодаря! 

 

 Пламен НАЧКОВ 



 Поради отсъствие от предната сесия, си позволям на днешното 

заседание да Ви информирам, уважаеми г-н Йорданов, за градинката зад 

Окръжния съд – превърнала се е в паркинга на частните коли на служителите, 

които са охрана на съдебната власт. Сигнала е подаден писмено, ще го пусна; 

освен паркинга за който ние като съветници говорихме за отдаването му за 

нуждите на ВОС и ВАС, в момента зад паркинга в градинките паркират вече 

частните автомобили на тези служители, което след време ще разруши 

асфалтовите алеи. Там влизат откъм “Бдин” където влиза колата да почиства 

сметта на архивите. 

 Най-учтиво Ви моля да вземете мерки за преграждане възможността 

тези служители да ползват градинката като паркинг, като за целта моля да 

бъда уведомен писмено, за да мога да върна отговор на гражданите, които са 

отнесли молбата си до мен по този проблем. 

 

 Ради РАДЕВ 

 Относно питане на сметопочистващите фирми в гр. Варна за неплащане 

на дължимите суми към тях в рамките на м. септември и този месец. 

 

 Даринка БОЖИНОВА 

 Уважаеми г-н Кмете, бих искала да поставя един въпрос който има 

широко обществено значение и това е въпроса с ремонта на единствения 

училищен плувен басейн, намиращ се и това в у-ще “Яворов” в района на кв. 

“Вл. Варненчик”. Изключително обнадеждени бяхме в началото на този 

парламентарен сезон, когато се заделиха средства в размер на 80 хлв за 

отпочване на ремонта на този плувен басейн. 

 С днешна дата разбрах, че към тръжната процедура за отпочване на 

планиране на ремонтните дейности не са закупени дори и един комплект 

тръжни документи. 

 Как ще излезете от тази патова ситуация и какви ще бъдат Вашите 

действия оттук нататък, за да изпълним онова, което ние сме поели като 

ангажимент заедно и това, което Вие сте поел като ангажимент пред родители 

и ученици? Благодаря. 

 

 Христо ДОСЕВ 

 Уважаеми г-н Кмете, преди две заседания на ОбС отправих към Вас 

питане по разкопаването на улиците “Р. Жензифов”, “Бачо Киро”, “Кавал”, 

“Прага” и второто ми питане беше за състоянието на охранителните канали. 

 По първото питане така и отговор не получих, но искам да Ви уведомя, 

че след като беше приключено разкопаването на тези улици, от една седмица 

има ново разкопаване на същите тези улици за полагането на кабели от БТК, 



от Енерго.... Никой не дава обяснение за това какво е това питане, аз много 

добре знам че при приемането на Бюджет 2005 г. в програмата за капиталните 

вложения беше предвиден основен ремонт на ул. “Р. Жензифов”. Сигурно 

този ремонт ще бъде направен, но това означава наново пак разкопаване. Или 

тази година имаме четири разкопавания на тази улица? По едни и същи 

трасета! 

 По второто питане за охранителните канали – след пороя с г-н Бакалов 

обиколихме охранителните канали. Имам дори и заснето наносите от пороите, 

които са струпани по улиците и по кръстовищата – на ул. “Мир”, на 

кръстовището на “Траката”.... Констатацията ми е следната: върху тези 

канали има изградени и построени вили. Каналите са непочистени, израсли 

дървета сигурно на по 20-ина години. В охранителния канал в “Аспарухово” 

има незаконно построени къщи по канала – слава Богу, там нямаше такъв 

голям дъжд какъвто падна в северната част на града, но при едни такива 

големи дъждове които биха паднала, всичките тези на които ще им бъдат 

отнесени незаконно построените къщи, ще застанат на стълбите пред 

Общината да искат жилища. 

В тази връзка моля да бъдат предприети всички онези необходими 

действия за ликвидиране на незаконното строителство в охранителните 

канали както на “Траката”, така и в “Аспарухово”. 

 Благодаря! 

 

 Кирил ЙОРДАНОВ – Кмет на община Варна 

 Присъединявам се към официалните поздравления към новия кмет на р-

н “Приморски” – не се съмнявам, че г-н Градинаров ще се справи. Той въведе 

термини от фортификацията, каза “ще удържим фронта” – значи има напън, 

фронта има флангове....казвам го в рамките на шегата....Не се съмнявам, 

пожелавам много успех, може разбира се да разчита на взаимодействие с 

централна администрация, на помощта от другите си колеги районни кметове, 

към които мина, седна до тях и попълни редицата им.  

 Честит празник на лекарите в залата! 

 “Виница” – имаме включени улици в облигационния заем, още веднъж 

ще мине на гласуване от общинските съветници и евентуално действията ще 

се развият през следващата година ако бъдат одобрени от ОбС. Разработваме 

цялостна програма и осветлението имам предвид. 

 По отношение на цялостно асфалтиране – колкото и вие сте загрижени 

и заинтересовани, толкова не по-малко и аз – да не искаме от общинска 

администрация работа за 200 млн.лв., ако приемем, че бюджета е от около 100 

млн.лв. Не съм конкретен в цифрите, но в крайна сметка си давате сметка, че 

е въпрос на средства. Но “Виница” действително, по общо обективно 



впечатление, е малко занемарена в тази насока, действително трябва да 

стъпим по-сериозно във Виница не само в аспект на асфалтиране на улиците 

разкопани в резултат на канализацията, но по принцип! По принцип “Виница” 

има нужда от повече грижи – факт е! 

 Рекламите на Фестивалния комплекс – вчера видях архитекта, имаше и 

други оплаквания не във връзка с ФК. Вероятно това е начин Илко Раев да 

намери средства за подръжката на ФК, знаете че той по принцип няма такива 

източници за подръжката и вероятно това му е един източник на 

самофинансиране. Нямам спомен някой да ме е питал, а пък ние да сме се 

произнесли със санкция относно разполагане на такива рекламни пана. 

 Басейна – никой ли не е купил книжа? Ще трябва да повторим, дано да 

се намери желаещ да извърши ремонта, но сама виждате че Вие давате израз 

на желанието си и безпокойството си от развитието на събитията, но убеден 

съм и вътре Вие в себе си не можете да кажете нещо повече, отколкото мога 

аз в момента да кажа. Това, че няма желаещи – лошо, не можем да 

измислим.... 

 Ул. “Р. Жинзифов” – не 2005 г., а в облигационния заем е предвидена 

сума за цялото каре, което въведохме миналата година декември месец 

еднопосочна система на движение, са предвидени 280 хлв.за ремонт на цялото 

каре набор от имена на улици, които Вие споменахте. 

 Прокопаванията – безобразна е ситуацията, опитвам се да въведа ред, 

разчитам на вашата подкрепа. Свидетелите сте на това, което става, убиват се 

желанията на много хора да прокопават начаса, незабавно и т.н. Разпоредил 

съм никакви заповеди и разрешителни да не се издават във времето, което 

надявам се да стигне информацията до кандидат-прекупвачите, за да могат да 

обединят усилията си прокопавайки един участък еднократно да могат да 

положат необходимите си съоръжения и тук вече е идеята за следващите 

години цифрата 3 ли, 5 ли - да бъде предмет на корекция, на коментар, но 

този е подхода, ако щете и ограничителен характер да носи, но всеки е 

мераклия да прокопава когато на него му е удобно. Направили сме списък на 

всички фирми, които някога са подавали молби и са получавали строителни 

разрешения за прокопавания. Събираме ги, ще направим списък, 

приссътвието ще бъде срещу подпис, този който не присъства ще бъде 

уведомен и писмено, така ще да се вместим в срока до 01 декември всеки да 

бъде информиран, запознат с начина, по който ще процедира 

администрацията и ако той не съумее да се впише в тези правила, оттук 

нататък да знае че молбата му за издаване на строително разрешение ще бъде 

оставена без движение. 

 За културна столица, виждам че имате точка в дневния ред, уважаеми 

общински съветници – мога предварително да ви кажа, че спокойно можете 



да я снемете или да я коментирате в друга светлина, но помолил съм г-н Енчо 

Чакъров да ви прочете ако трябва писмото, което е изпратил до МС с искане 

за ускоряване сроковете, за намаляване сроковете в които би могла да бъде 

избрана за културна столица на Европа Варна; имаме и съответните два 

документа от Областния управител и от МС, че това писмо-искане е заведено 

в архивата и е получено за сведение. Най-новото което може да се направи е 

да се изпрати още веднъж това писмо, ако приемем, че МС в момента 

функционира в друг състав. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ        _________________ /Б. ГУЦАНОВ/ 
 

 

 

 



 

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 

№ 33 

от заседание проведено на 19, 26.10.2005 г. 

по точка трета от дневния ред 

 

ОТНОСНО: Разглеждане на Отчет от Кмета на община Варна относно 

изпълнение на решенията на Общинския съвет Варна от заседания № 

27/04.05.05 г., № 28/18.05.05 г. и № 29/06.06.05 г. 
 

Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС 

 

 Общ брой присъстващи общински съветници – 36 

 

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

2480-3. На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 44, ал. 1, т. 7 ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна приема за сведение отчета на Кмета на община 

Варна вх. № ОС-5-9302(177)/19.09.2005 г.относно изпълнение на решенията 

на Общинския съвет Варна от заседания № 27/04.05.05 г., № 28/18.05.05 г. и 

№ 29/06.06.05 г. 

/за – 35, против – 0, въздържали се – 1/ 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ        _________________ /Б. ГУЦАНОВ/ 

 

 

 

 

 



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 

№ 33 

от заседание проведено на 19, 26.10.2005 г. 

по точка четвърта от дневния ред 

 

ОТНОСНО: Разглеждане на оспорване от Кмета на община Варна вх. 

№ РД-5-9302(76)/07.10.2005 г.на решение на Общински съвет – Варна № 

2382-4(32)/21.09.2005 г. 

    Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 34 

 

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

 2481-4. На основание чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – 

Варна потвърждава свое решение № 2382-4(32)/21.09.2005 г. 

 /за – 2, против – 20, въздържали се – 12/ 

 Решението не се потвърждава. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ        _________________ /Б. ГУЦАНОВ/ 



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 

№ 33 

от заседание проведено на 19, 26.10.2005 г. 

по точка пета от дневния ред 

 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Архитектура, строителство, устройство, организация и развитие на 

територията на общината и населените места” относно: 

 - разглеждане на предложения общински план за развитие на Община 

Варна за периода 2007 – 2013 г.; 

- приемане и одобряване Плана за регулация и застрояване /ПРЗ/ на 

селищно образувание “Кочмар”; 

- задължаване на Кмета на Община Варна да предложи “Наредба за 

изграждане на проводите и съоръженията на техническата инфраструктура на 

територията на селищните образувания”, в съответствие с чл. 69 от ЗУТ; 

- съгласуване на План за регулация и застрояване на урегулиран 

поземлен имот  VІІІ-129, кв. 29 план извадка по ПП на ПРЗ на к.к. “Св. Св. 

Константин и Елена”; 

- съгласуване на План за регулация и застрояване на урегулиран 

поземлен имот  Х-2, кв. 18 план извадка по ПП на ПРЗ на к.к. “Св. Св. 

Константин и Елена”; 

- промяна на утвърдения за финансиране и изпълнение списък на 

обектите, съгласно писма № РД-5-0400(113)/25.04.2005 г. и № РД-5-

0400(111)/22.04.2005 г. от МРРБ с цел осигуряване на финансиране за спешен 

авариен ремонт на път ІV-29016(ІІ-29) Варна – с. Каменар; 

- отклоняване на транзитното движение по маршрут: “Аспарухов мост” 

– ул. “Девня” – ул. “Г. Пеячевич” – ул. “Хр. Смирненски” – бул. “8-ми 

Приморски полк” – бул. “Левски” – бул. “Княз Борис І”. 

 

Докл.: инж. Г. ТАШКОВ – Председател ПК “Архитектура, 

строителство, устройство, организация и развитие на територията на  

общината и населените места” 

 

 

 



Общ брой присъстващи общински съветници – 43 

 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

 2482-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка 

с чл. 14, ал. 4 от Закона за регионалното развитие, Общински съвет – Варна 

не приема предложения общински план за развитие на Община Варна за 

периода 2007 – 2013 г. и връща същия за доработване и допълнение от 

общинската администрация. 
 При по-нататъшната работа да се спазват изискванията на Методиката 

за разработване на общинските планове за развитие утвърдени от МРРБ. 

Неразделна част от решението да се счита представеното от ПК 

“Архитектура, строителство, устройство, организация и развитие на 

територията на общината и населените места” Становище относно Общински 

план за развитие на Община Варна 2007-2013 г.  

/за – 43, против – 0, въздържали се – 1/ 

 

2483-5. В изпълнение на бюджетната програма за 2003 г. бе проведен 

конкурс за концепция за устройство на територията на селищно образувание 

“Кочмар”. В резултат, с класирания на първо място колектив на ТПО-Варна 

“ЦППБО”-ООД, беше сключен договор № Д-3-9200(824) от 25.10.2003 г. за 

проектиране на ПРЗ за СО “Кочмар”. Издадени са изискващите се по чл. 124, 

ал. 2 решения за изработване на ПРЗ, публикувани в местната преса – в-к 

“Черно море” бр. 273/22-23.11.2003 г. Проектирането е извършено двуфазно 

– предварителен проект и окончателен проект. Предварителният проект за 

ПРЗ е разгледан и приет на ЕСУТ – Протокол № 48/11.12.2003 г. След 

отстраняване на забележките и препоръките на ЕСУТ, е изработен 

окончателният проект за територията. Същите е разгледан и приет от ЕСУТ – 

Протокол № 45/07.12.2004 г. На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ проектът е 

съобщен от Общината на заинтересованите лица с обявление, обнародвано в 

ДВ бр. 6/18.01.2005 г. и в местния вестник “Черно море” от 26.01.2005 г. 

Постъпилите възражения и предложения от заинтересованите лица са 

разгледани на ЕСУТ – Протокол № 20/20.05.2005 г. и са взети съответните 

решения по тях. ПРЗ предвижда територията да се устрои като жилищна зона 

с ниско застрояване, предимно свободно в поземлените имоти. Планираната 

улична мрежа е максимално икономична и съобразена със съществуващите 

сгради. Отчетена е съществуващата инженерна инфраструктура. 



Планът е в съответствие с Наредба № 8 към ЗУТ за обем и съдържание 

на устройствените схеми и планове. 

 

Предвид гореизложеното, Общински съвет – Варна реши: 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, 

Общински съвет – Варна приема и одобрява Плана за регулация и 

застрояване /ПРЗ/ на селищно образувание “Кочмар”. 

2. Решението по т. 1 да се обнародва в Държавен вестник на 

основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ. 

/за – 33, против – 0, въздържали се – 0/ 

 

 

2484-5. На основание чл. 44, ал. 1, т. 7  от ЗМСМА, Общински съвет – 

Варна задължава Кмета на Община Варна в съответствие с чл. 69, ал. 2 от 

ЗУТ да изготви и предложи Наредба за изграждане на проводите и 

съоръженията на техническата инфраструктура на територията на селищните 

образувания, в срок до 1 месец от вземане на решението. 

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

 

 
 

 2485-5. На основание писмо № V 8-427/23.03.2005 г. на МРРБ е 

изработен План за регулация и застрояване – план извадка за УПИ VІІІ-129, 

кв. 29 по  ПП на ПРЗ на кк “Св. Св. Константин и Елена” по искане на 

собственика. 

Изработеният ПРЗ-план извадка за УПИ VІІІ-129, кв. 29 по  ПП на ПРЗ 

на к.к. “Св. Св. Константин и Елена” е съобщен на заинтересованите лица на 

основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ. Няма постъпили възражения, което е 

отразено в протокол № 32/07.09.2005 г. на Експертния съвет по устройство на 

територията при  Община Варна. 

Съгласно чл. 129, ал. 3 от ЗУТ, ПРЗ подлежи на одобрение от 

Министъра на регионалното развитие и благоустройството, като курорт – 

селищно образувание от национално значение, след съгласуване с Общински 

съвет. 

С оглед изложеното, Общински съвет – Варна реши: 

На основание чл. 129, ал. 3 от ЗУТ, Общински съвет – Варна 

съгласува План за регулация и застрояване план-извадка за УПИ VІІІ-

129, кв. 29 по ПП на ПРЗ на кк “Св. Св. Константин и Елена”. 

/за – 30, против – 0, въздържали се – 1/ 

 



 

 

          2486-5. На основание писмо № 08-В-25/07.04.2005 г. на МРРБ е 

изработен План за регулация и застрояване план извадка за УПИ Х-2, кв. 18 

по ПП на ПРЗ на кк “Св. Св. Константин и Елена” по искане на собственика. 

          Изработеният ПРЗ- план извадка за УПИ Х-2, кв. 18 по ПП на ПРЗ на 

к.к. “Св. Св. Константин и Елена” е съобщен на заинтересованите лица на 

основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ. Няма постъпили възражения, което е 

отразено в протокол № 32/07.09.2005 г. на Експертния съвет по устройство на 

територията при Община Варна. 

          Съгласно чл. 129, ал. 3 от ЗУТ, ПРЗ подлежи на одобрение от 

Министъра на регионалното развитие и благоустройството, като курорт – 

селищно образувание от национално значение, след съгласуване с Общински 

съвет. 

С оглед изложеното, Общински съвет – Варна реши: 

          На основание чл. 129, ал. 3 от ЗУТ, Общински съвет – Варна 

съгласува  План за регулация и застрояване на урегулиран поземлен 

имот  Х-2, кв. 18 план извадка по ПП на ПРЗ на к.к. “Св. Св. Константин 

и Елена”. 

 

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

 

 

 2487-5. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с 

предложение вх. № РД-5-0400(113)/14.10.2005 г. на Кмета на община Варна, 

Общински съвет – Варна променя наименованието на Път ІV-29016 в свои 

решения №№ 2160-6-1 и 2160-6-2(31)/27.07.2005 г., като решава вместо “ІV-

29016 Варна – с. Каменар” да се чете, както следва: 

 

 - “ІV-29016 Новаково – Долище – Варна”. 

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

 

 

 2488-5. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с 

предложение вх. № РД-5-9302(79)/14.10.2005 г. на Кмета на община Варна, 

Общински съвет – Варна решава, до реализиране на паралелно трасе, носещо 

транзитно движение, маршрута на Път І-9 през територията на гр. Варна да 

бъде  както следва: 



- “Аспарухов мост” – ул. “Девня” – ул. “Г. Пеячевич” – ул. “Хр. 

Смирненски” – бул. “8-ми Приморски полк” – бул. “Левски” – бул. “Княз 

Борис І”. 

 

 /за – 34, против – 0, въздържали се – 0/ 

 

 

 

 

 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ        _________________ /Б. ГУЦАНОВ/ 

 

 



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 

№ 33 

от заседание проведено на 19, 26.10.2005 г. 

по точка шеста от дневния ред 

 

ОТНОСНО: Изслушване на доклад от комисията избрана с решение на 

ОбС – Варна № 2162-6-1(32)/21.09.2005 г.; разглеждане и обсъждане на 

проекторешения предложени от комисията. 

 

Докл.: инж. Г. ТАШКОВ – Председател на ВрК за разглеждане 

дейността на районните и общинската администрации по приложение на 

ЗТСУ и на ЗУТ при случаите на върнати по смисъла на различните 

реституционни закони поземлени имоти на териториите на жилищните 

комплекси 

 

 Общ брой присъстващи общински съветници – 44 

 

Общински съвет – Варна прие следните 

 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

 2489-6. На основание чл. 3, ал. 2, т. 1 и 3 ЗОС във връзка с чл. 61, ал. 4 

ЗУТ, Общински съвет – Варна обявява за публична общинска собственост 

озеленените площи /паркове, градини, улично озеленяване/ на територията на 

ІІ-ри микрорайон, ж.к. “Владислав Варненчик”, гр. Варна, отредени за такива 

съгласно Заповед № 141/09.11.1982 г. за приет ПУП - общинска собственост. 
/за – 37, против – 3, въздържали се – 1/ 

 

2490-6. На основание чл. 3, ал. 2, т. 1 и 3 ЗОС във връзка с чл. 61, ал. 4 

ЗУТ, Общински съвет – Варна обявява за публична общинска собственост 

озеленените площи /паркове, градини, улично озеленяване/ на територията на 

ІІІ-ти микрорайон, ж.к. “Владислав Варненчик”, гр. Варна, отредени за 



такива съгласно Заповед № 26/25.02.1975 г. и № 448/11.12.1997 г. за приет 

ПУП - общинска собственост. 

/за – 37, против – 3, въздържали се – 1/ 

 

2491-6. На основание чл. 3, ал. 2, т. 1 и 3 ЗОС във връзка с чл. 61, ал. 4 

ЗУТ, Общински съвет – Варна обявява за публична общинска собственост 

озеленените площи /паркове, градини, улично озеленяване/ на територията на 

ІV-ти микрорайон, ж.к. “Владислав Варненчик”, гр. Варна, отредени за 

такива съгласно Заповед № 26/25.02.1975 г. и № 449/11.12.1997 г. за приет 

ПУП - общинска собственост. 

/за – 37, против – 3, въздържали се – 1/ 

 

2492-6. На основание чл. 3, ал. 2, т. 1 и 3 ЗОС във връзка с чл. 61, ал. 4 

ЗУТ, Общински съвет – Варна обявява за публична общинска собственост 

озеленените площи /паркове, градини, улично озеленяване/ на територията на 

19-ти микрорайон, ж.к. “Чайка”, гр. Варна, отредени за такива съгласно 

Заповед № 341/27.03.1963 г. за приет ПУП - общинска собственост. 

/за – 37, против – 3, въздържали се – 1/ 

 

2493-6. На основание чл. 3, ал. 2, т. 1 и 3 ЗОС във връзка с чл. 61, ал. 4 

ЗУТ, Общински съвет – Варна обявява за публична общинска собственост 

озеленените площи /паркове, градини, улично озеленяване/ на територията на 

20-ти микрорайон, ж.к. “Чайка”, гр. Варна, отредени за такива съгласно 

Заповед № 341/27.03.1963 г. за приет ПУП - общинска собственост. 

/за – 37, против – 3, въздържали се – 1/ 

 

2494-6. На основание чл. 3, ал. 2, т. 1 и 3 ЗОС във връзка с чл. 61, ал. 4 

ЗУТ, Общински съвет – Варна обявява за публична общинска собственост 

озеленените площи /паркове, градини, улично озеленяване/ на територията на 

І-ви микрорайон, ж.к. “Младост”, гр. Варна, отредени за такива съгласно 

Заповед № 109/1973 г. за приет ПУП - общинска собственост. 

/за – 37, против – 3, въздържали се – 1/ 

 

2495-6. На основание чл. 3, ал. 2, т. 1 и 3 ЗОС във връзка с чл. 61, ал. 4 

ЗУТ, Общински съвет – Варна обявява за публична общинска собственост 

озеленените площи /паркове, градини, улично озеленяване/ на територията на 

ІІ-ри микрорайон, ж.к. “Младост”, гр. Варна, отредени за такива съгласно 

Заповед № 109/1973 г. за приет ПУП - общинска собственост. 

/за – 37, против – 3, въздържали се – 1/ 



2496-6. На основание чл. 3, ал. 2, т. 1 и 3 ЗОС във връзка с чл. 61, ал. 4 

ЗУТ, Общински съвет – Варна обявява за публична общинска собственост 

озеленените площи /паркове, градини, улично озеленяване/ на територията на 

І-ви микрорайон, ж.к. “Възраждане”, гр. Варна, отредени за такива съгласно 

Заповед № 44/12.06.1976 г. за приет ПУП - общинска собственост. 

/за – 37, против – 3, въздържали се – 1/ 

 

2497-6. На основание чл. 3, ал. 2, т. 1 и 3 ЗОС във връзка с чл. 61, ал. 4 

ЗУТ, Общински съвет – Варна обявява за публична общинска собственост 

озеленените площи /паркове, градини, улично озеленяване/ на територията на 

ІІ-ри микрорайон, ж.к. “Възраждане”, гр. Варна, отредени за такива съгласно 

Заповед № 44/12.06.1976 г. и № 35/06.04.1987 г. за приет ПУП - общинска 

собственост. 

/за – 37, против – 3, въздържали се – 1/ 

 

2498-6. На основание чл. 3, ал. 2, т. 1 и 3 ЗОС във връзка с чл. 61, ал. 4 

ЗУТ, Общински съвет – Варна обявява за публична общинска собственост 

озеленените площи /паркове, градини, улично озеленяване/ на територията на 

ІІІ-ти микрорайон, ж.к. “Възраждане”, гр. Варна, отредени за такива съгласно 

Заповед № 44/12.06.1976 г. за приет ПУП - общинска собственост. 

/за – 37, против – 3, въздържали се – 1/ 

 

2499-6. На основание чл. 3, ал. 2, т. 1 и 3 ЗОС във връзка с чл. 61, ал. 4 

ЗУТ, Общински съвет – Варна обявява за публична общинска собственост 

озеленените площи /паркове, градини, улично озеленяване/ на територията на 

ІV-ти микрорайон, ж.к. “Възраждане”, гр. Варна, отредени за такива съгласно 

Заповед № 106/18.12.1986 г. за приет ПУП – общинска собственост. 

/за – 37, против – 3, въздържали се – 1/ 

 

2500-6. На основание чл. 62, ал. 2 ЗУТ, Общински съвет – Варна 

обръща внимание на Кмета на община Варна, че озеленените площи-

публична общинска собственост, не могат да бъдат продавани, 

преотстъпвани и обременявани с вещни тежести, както и да бъдат използвани 

за други цели, включително извършване на строителство, освен 

изключенията по чл. 62, ал. 7 ЗУТ. 

/за – 40, против – 1, въздържали се – 3/ 

 

 

 



 

2501-6. На основание чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, Общински съвет – 

Варна задължава Кмета на община Варна в срок до 1 месец от вземане на 

настоящото решение да изиска от “Общинската служба по земеделие и гори” 

информация, относно отправени до Общински съвет – Варна мотивирани 

предложения по чл. 10 “б” от ЗСПЗЗ, както и информация за въводите във 

владение направени от районните администрации и Община Варна във ІІ-ри 

м.р. на ж.к. “Вл. Варненчик” гр. Варна, ІІІ-ти м.р. на ж.к. “Вл. Варненчик” гр. 

Варна, ІV-ти м.р. на ж.к. “Вл. Варненчик” гр. Варна; ХІХ-ти м.р. на ж.к. 

“Чайка” гр. Варна, ХХ-ти м.р. на ж.к. “Чайка” гр. Варна; І-ви м.р. на ж.к. 

“Младост” гр. Варна, ІІ-ри м.р. на ж.к. “Младост” гр. Варна; І-ви м.р. на ж.к. 

“Възраждане”, гр. Варна, ІІ-ри м.р. на ж.к. “Възраждане”, гр. Варна, ІІІ-ти 

м.р. на ж.к. “Възраждане”, гр. Варна, ІV-ти м.р. на ж.к. “Възраждане”, гр. 

Варна. 

Общински съвет да предостави на общинската администрация за 

сведение материалите от дейността на ВрК избрана с решение на ОбС – 

Варна № 2162-6-1(32)/21.09.2005 г. за разглеждане дейността на районните и 

общинската администрации по приложение на ЗТСУ и на ЗУТ при случаите 

на върнати по смисъла на различните реституционни закони поземлени 

имоти на териториите на жилищните комплекси 

/за – 40, против – 1, въздържали се – 3/ 

 

2502-6. На основание чл. 44, ал. 1, т. 7 ЗМСМА и във връзка със 

създаване на устойчива жизнена среда на жилищен комплекс “Бриз” в гр. 

Варна, Общински съвет-Варна препоръчва на Кмета на Община Варна да 

спре издаването на разрешения за строеж в цитирания по-горе жилищен 

комплекс в зоните с непроведена улична регулация до провеждане на същата 

и изграждане на предвидените по план мрежи и съоръжения на техническата 

инфраструктура. 

/за – 40, против – 1, въздържали се – 3/ 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ        _________________ /Б. ГУЦАНОВ/ 



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 

№ 33 

от заседание проведено на 19, 26.10.2005 г. 

по точка седма от дневния ред 

 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Евроинтеграция и международно сътрудничество” относно задължаване на 

Кмета на община Варна за предприемане на действия за ефективна работа на 

общинската администрация, свързана с предприсъединителните финансови 

инструменти на Европейския съюз и други донорски програми. 

Докл.: Кр. ЙОРДАНОВА – Председател ПК 

“Евроинтеграция и международно сътрудничество” 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 45 

 

Общински съвет – Варна прие следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

 2503-7. На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА във 

връзка със слабата работа на общинската администрация, работеща по 

проекти, свързани с предприсъединителните финансови инструменти на 

Европейския съюз и други донорски програми, Общински съвет – Варна 

задължава Кмета на община Варна да предприеме необходимите действия за 

ефективна работа, както и да предприеме нужните кадрови промени за 

решаването на този важен проблем. 

 Задължава Кмета на община Варна на следващата сесия на Общинския 

съвет да докладва за изпълнение на горепосоченото решение и направените 

кадрови промени. 

 /за – 41, против – 0, въздържали се – 4/ 

 

 

 



 2504. На основание чл. 55, ал. 2 от “Правилник за организацията и 

дейността на Общинския съвет – Варна, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация” решава: 

 Поради изтичане на установеното с горецитирания Правилник време и 

неизчерпване на приетия дневен ред, заседанието прекъсва с изчерпване на т. 

7 от дневния ред, като Тридесет и третото заседание да продължи на 

26.10.2005 г. /сряда/ от 09.00 ч. в Пленарна зала на община Варна по 

останалите точки от приетия дневен ред. 

 

 /за – 40, против – 1, въздържали се – 1/ 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ        _________________ /Б. ГУЦАНОВ/ 

 

 

 

 

 

 



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 

№ 33 

от заседание проведено на 19, 26.10.2005 г. 

по точка осма от дневния ред 

 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Собственост и стопанство” относно: 

- отмяна на  решение на ОбС - Варна № 2101-3-22(30)/08.07.2005 г. 

- изменение на решения на ОбС - Варна № 2100-3, № 2100-3-1, № 

2100-3-3, № 2101-3-6(30)/08.07.2005 г.;  

-  прехвърляне на жилище находящо се на ул. “Охрид” № 19  във 

фонд “Настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди”. 

- промяна на номиналната стойност на дяловете от капитала на 

“Дигностично консултативен център “Св. Иван Рилски”-Аспарухово-

Варна”-ЕООД; 

 - прекратяване на съсобственост чрез продажба на земя – общинска 

собственост по плана на 1 (първи) подрайон на гр. Варна, по АОС № 

3415/06.06.2005 г., при равни квоти на съсобствениците: Илиян Колев 

Колев, Славомир Дяков Дяков и Галин Георгиев Иванов с местожителство 

град Варна; 

  - прекратяване на съсобственост чрез продажба на земя – 

общинска собственост с постоянен адрес: гр. Варна ул. “Проф. Марин 

Дринов” № 40, ет. 3, ап. 8; 

- прехвърляне на жилище от фонд “Резервен” във фонд  “Жилища за 

настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди”; 

- променя предназначението на “Жилища за настаняване под наем на 

граждани с установени жилищни нужди” в “ Жилища за продажба”; 

 - възлагане на Кмета на Община Варна да преразгледа договор 

касаещ паркинга находящ се до Община Варна. 

 - даване на съгласие за допускане на процедура за прекратяване на 

съсобственост чрез продажба на земя – общинска собственост по АОС 

3259/28.04.05 г. при равни квоти на съсобствениците: Галина Николова 

Йорданова с постоянен адрес гр. Варна и Янчо Димитров Несторов с 

постоянен адрес гр. Варна; 



- даване на съгласие за  извършване на замяна на имот частна 

общинска собственост, находящ се  вж.к. “Вл. Варненчик” бл. 404, вх. 16, 

ет. 5, ап. 243;   

 -  разрешаване на замяна на общински апартамент с  апартамент 

частна собственост,  находящ се в кв. “Възраждане бл. 72, вх. Г, ап. 64, ет. 

2; 

 -  възлагане на Кмета на Община Варна провеждането на конкурс с 

цел отдаване под наем на 600 кв.м., находящи се в гр. Варна, ул. “Христо 

Смирненски”, ж.к. “Ст. Пеев”; 

- относно  даване на съгласие за  учредено право на строеж за 

едноетажна сграда за обществено обслужване  на ул. “Роза” – гр. Варна, 

при равни квоти на ЕТ “МАК-НЕЙЧО НЕЙЧЕВ” гр. Варна – 

представлявано от Нейчо Йорданов Нейчев и на Юлиян Нейчев Нейчев, по 

АОС № 3354/05.05.05 г. 

           - промяна предназначението на  жилища, находящи се в ж.к. “Вл. 

Варненчик” от фонд “Ведомствен” във  фонд “Жилища за настаняване под 

наем на граждани с установени жилищни нужди”; 

             - отмяна на решение № 2748-3-т.16 по Протокол № 47 от 

23.07.2003 г.; 

 - предоставяне  безвъзмездно за управление на част от имот-частна 

общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. “Селиолу” № 39А  на 

“Медицински център за рехабилитация и спортна медицина - Варна” ЕООД.  

 

Докл.: Бр. БАЛАЧЕВ – член на ПК “Собственост и стопанство” 

Заместник председател ОбС 

 

 Общ брой присъстващи общински съветници – 43 

 

Общински съвет – Варна прие следните 

 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

2505-8. На основание чл.21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА  и във връзка с 

предложение на кмета на Община Варна с вх. № РД-5-9300/72/13.09.05 г., 

Общински съвет – Варна отменя свое Решение № 2101-3-22 от Протокол 

№ 30 от заседание проведено на 08.07.2005 г. 
 /за – 35, против – 0, въздържали се – 0/ 

 

 

 



 2506-8. На основание чл.21, ал. 1, т. 8  и ал.2 от ЗМСМА, чл. 18 

ал.2 от ЗАП и във връзка с предложение на Кмета на община Варна с вх. № 

ОС-5-9302/167/13.09.2005 г., Общински съвет – Варна изменя свое решение 

№ 2100-3-3, взето по Протокол № 30 от заседание, проведено на 08.07.2005 г. 

, като вместо: “дворно място с площ от 230 кв.м.”, да се чете: “43,48 % ид.ч. 

от дворно място, цялото с площ от 230 кв.м.” и вместо: “пазарна оценка 

116810 лв.”, да се чете: “пазарна оценка 59331 (петдесет и девет хиляди 

триста тридесет и един) лева”. 

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

 

 2507-8. На основание чл.21, ал. 1, т. 8 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 18 

ал.2 от ЗАП и във връзка с предложение на Кмета на община Варна с вх. № 

ОС-5-9302/168/13.09.2005 г., Общински съвет – Варна изменя свое решение 

№ 2100-3-1, взето по Протокол № 30 от заседание проведено на 08.07.2005 г., 

като вместо: “дворно място с площ 287 кв.м. “, да се чете: “32,52 % ид.ч. от 

дворно място с площ от 287 кв.м.” и вместо: “ пазарна оценка 148985 лв.”, 

да се чете: “пазарна оценка 63353 (шестдесет и три хиляди триста 

петдесет и три) лева”. 

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

 

 2508-8. На основание чл.21, ал. 1, т. 8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.18 ал.2 

от ЗАП и във връзка с предложение на Кмета на Община Варна с вх.№ ОС-5-

9302/166/13.09.2005 г., Общински съвет –Варна изменя свое решение № 

2100-3, взето по Протокол № 30 от заседание, проведено на 08.07.2005 г., 

като вместо: “838231 лв.”, да се чете: “695120 (шестстотин деветдесет и пет 

хиляди сто и двадесет) лева. 

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

 

 2509-8. На основание чл.21, ал. 1, т. 8 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 18 

ал.2 от ЗАП и във връзка с предложение на Кмета на Община Варна с вх. № 

ОС-5-9302/165/13.09.2005 г., Общински съвет – Варна изменя свое решение 

№ 2101-3-6, взето по Протокол № 30 от заседание, проведено на 08.07.2005 

г., като вместо: “отстъпено право на строеж върху 210 кв.м”, да се чете: 

“отстъпено право на строеж върху 237 кв. м”. 

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

 

 2510-8. На основание чл.21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с 

чл.42, ал.1, т.1 във връзка с ал.2 от ЗОС и чл.2, ал. 1 от НУРЖНГНПОЖ  и по 

предложение на Кмета на Община Варна с вх.№ РД-4-94.М/254/10.09.2005 г., 

Общински съвет – Варна дава съгласие втори надпартерен етаж от имот 



представляващ ¾  ид.части от триетажна сграда на ул. “Охрид” № 19, частна 

общинска собственост съгласно АОС № 3390/29.01.2004 г., да бъде 

прехвърлен във фонд “Настаняване под наем на граждани с установени 

жилищни нужди”. 

 Решението на Общински съвет – Варна да се изпрати от Кмета на 

Община Варна до район “Одесос” по компетентност за оформяне на 

наемните отношения с наемателите. 

 /за – 43, против – 0, въздържали се – 0/ 

 

511-8. На основание чл. 21, ал. 1, т.9 ЗМСМА, чл. 5 от 

НРУПСЧОВКТД и във връзка с докладна записка вх. № ОС-5-

9903/19/26.05.2005 год. от д-р Свилен Андонов – управител на 

“Диагностично-консултативен център ІІ-Варна” ЕООД и решение № 772-

2/15/21.07.2004 год. на Общински съвет-Варна за приемане на типов устав на 

лечебните заведения с едноличен собственик на капитала Община Варна, 

Общински съвет-Варна, в качеството му на упражняващ правата на 

едноличния собственик на капитала Община Варна в еднолично дружество с 

общинско имущество “Диагностично-консултативен център ІІ-Варна” 

ЕООД, взема следното решение: 

Определя броя на дяловете от капитала на дружеството на 1903 дяла. 

Задължава управителя на дружеството да отрази така определения 

брой на дяловете в типовия устав на дружеството и да приложи 

актуализирания устав към фирменото дело във Варненския окръжен съд.” 

 /за – 43, против – 0, въздържали се – 0/ 

 

 

 2512-8. На основание  чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 36, ал.1, т. 2 

от ЗОС, чл.92, ал.5 и чл.97 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на 

Община Варна с вх. № РД-5-94.С/91/17.09.2005 г., Общински съвет – Варна 

дава съгласие  за прекратяване на съсобственост чрез продажба на земя – 

общинска собственост, представляваща 43,20 (четиридесет и три цяло и 

двадесет стотни)  кв.м. ид.ч. от УПИ ІV – 14 (четвърти за имот 

четиринадесет) – целия с площ 327,00 (триста двадесет и седем) кв.м., 

находящ се  в кв. 450 (четиристотин и петдесет), по плана на 1(първи) 

подрайон на гр. Варна, по АОС № 3415/06.06.2005 г., при равни квоти на 

съсобствениците: Илиян Колев Колев, ЕГН: ********** с местожителство 

гр. Варна, Славомир Дяков Дяков, ЕГН: ********** с местожителство гр. 

Варна и Галин Георгиев Иванов, ЕГН: ********** с местожителство град 

Варна. 



 Продажбата да се извърши по пазарни цени за сумата от 

12891,00(дванадесет хиляди осемстотин деветдесет и един) лв., която е 

определена от лицензиран експерт-оценител. 

 Възлага на Кмета на Община Варна издаването на заповед и 

сключване на договор със съсобствениците на горепосочения имот съгласно 

чл. 36, ал.3 от ЗОС. 

 /за – 41, против – 0, въздържали се – 2/ 

 

 

 2513-8. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 от 

ЗОС, по реда на чл. 59, ал.1, т.1, чл.92, ал. 5 и чл. 97 от НРПУРОИ и по 

предложение на Кмета на община Варна с вх. № РД-5-94.М/131/20.07.2005 г., 

Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде допусната процедура за 

прекратяване на съсобственост чрез продажба на земя – общинска 

собственост, представляваща 322,00 (триста двадесет и два) кв.м. ид.ч. от 

УПИ XV-40(петнадесети за имот-четиридесет) - целия с площ 

1635,00(хиляда шестстотин тридесет и пет)кв.м., в кв. 66 (шестдесет и шест), 

по плана на Вилна зона – Варна, по АОС № 2723/25.08.2003 г., на 

съсобственика – Марин Михов Василев ЕГН **********, с постоянен адрес: 

гр. Варна ул. “Проф. Марин Дринов” № 40 ет.3 ап.8. 

 Продажбата да се извърши по пазарни цени за сумата от 39937,00 

(тридесет и девет хиляди деветстотин тридесет и седем) лева, която е 

определена от лицензиран експерт-оценител. 

 Възлага на Кмета на Община Варна издаването на заповед и 

сключване на договор със съсобственика г-н Михов на горепосочения имот 

съгласно чл.36, ал.3 от ЗОС. 

 /за – 42, против – 0, въздържали се – 1/ 

 2514-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 42, ал. 2 от 

ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-5-

94.Ц/16/01.07.2005 г., Общински съвет – Варна прехвърля двустайно 

жилище, находящо се в гр. Варна, ул. “Джеймс Баучер” бл. 4, вх. Г, ет. 8, 

ап.23 от фонд “Резервен” във фонд  “Жилища за настаняване под наем на 

граждани с установени жилищни нужди”. 

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

 

    2515-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 42, ал. 2 

от ЗОС и по предложения на Кмета на Община Варна с вх. № РД-5-

9300/46/05.10.05 г., ОБС-5-1000/197/05.10.05 г., РД-5-9300/78/15.10.05 г., 

Общински съвет – Варна променя предназначението на 14 броя жилища 

от фонд “Жилища за настаняване под наем на граждани с установени 

жилищни нужди” във фонд “ Жилища за продажба” както следва: 



 

1.  ж.к. “Вл. Варненчик”    бл. 16      вх. Б       ет.2      ап.19       -  АОС 616/98 г. 

2.  ж.к. “Вл. Варненчик”   бл. 209    вх. 2         ет.3      ап.44       -  АОС 3326/05 г. 

3.  ж.к. “Младост”             бл. 149     вх. 6        ет.8      ап.104      -  АОС 3321/05 г. 

4. ж.к. “Вл. Варненчик”    бл. 405     вх. 4        ет.8      ап.22       -  АОС 3504/05 г. 

5.  ж.к. “Вл. Варненчик”   бл. 209     вх. 1        ет.5      ап.19       -  АОС 3507/05 г. 

6.  ж.к. “Вл. Варненчик”   бл. 209     вх. 1        ет.6      ап.23       -  АОС 3508/05 г. 

7.  ж.к. “Вл. Варненчик”   бл. 206     вх. 3        ет.3      ап.70       -  АОС 3509/05 г. 

8. ж.к. “Вл. Варненчик”    бл. 215     вх. 2        ет.2      ап.40       -  АОС 3510/05 г. 

9.  ж.к. “Вл. Варненчик”   бл. 215     вх. 3        ет.1      ап.62       -  АОС 3512/05 г. 

10. ж.к. “Възраждане”      бл. 13       вх. 1        ет.1      ап.2         -  АОС 1406/99 г. 

11. ж.к. “Възраждане”      бл. 68       вх. 1        ет.2      ап.6         -  АОС 268/97 г. 

12. ж.к. “Възраждане”      бл. 68       вх. 1        ет.9      ап.42       -  АОС 3377/05 г. 

13. ж.к. “Вл. Варненчик”  бл. 222    вх. 2        ет.4      ап.40       -  АОС 3419/05 г. 

14. ж.к. “Изгрев”                бл. 40      вх. -        ет.3      ап.23       -  АОС 2217/01 г. 

 

 /за – 38, против – 0, въздържали се – 2/ 

 

 2516-8. На основание чл. 21, ал.2 и чл.44 ал. 1, т.7 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна, възлага на Кмета на Община Варна да преразгледа 

договор № Д-9200/161/09.04.1999 г., сключен между Община Варна и  ЕТ 

“Валтер – Георги Костов”, регистриран по ф.д. № 1710/1992 г по описа на 

ВОС, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. Подп. Калитин” 

№44 с оглед  настъпили нови обстоятелства, като извърши преценка на 

неговата законосъобразност и целесъобразност и да прекрати неговото 

действие при необходимост. 

 /за – 38, против – 0, въздържали се – 2/ 

 

 2517-8. На основание чл. 36, ал.1, т.2 от ЗОС, по реда на чл.92, ал.5 

и чл. 97 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на община Варна с вх. № 

РД-4-94.Г/48/03.10.2005 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за 

прекратяване на съсобственост чрез продажба на земя – общинска 

собственост, представляваща 26,00 (двадесет и шест) кв.м. идеални части от 

УПИ VІІІ -723 (осми за имот-седемстотин двадесет и три)-целия с площ 

236,00 (двеста тридесет и шест) кв. м., при граници на целия имот: ул. “Хан 

Кубрат”, УПИ VІІ-722 , УПИ ІX- общ  улица, в кв. 47 (четиридесет и седем) 

по плана  на 16 (шестнадесети) подрайон на гр. Варна, по АОС № 

3259/28.04.2005 г., при равни квоти на съсобствениците: Галина Николова 

Йорданова ЕГН********** с постоянен адрес гр. Варна и Янчо Димитров 

Несторов ЕГН ********** с постоянен адрес гр. Варна. 



 Продажбата да се извърши по пазарни цени за сумата от 

2 260,00(две хиляди двеста и шестдесет) лева, която е определена от 

лицензиран експерт оценител, като всички разходи са за сметка на 

купувачите. 

 Възлага на Кмета на община Варна издаването на заповед и 

сключването на договор със съсобствениците на горепосочения имот 

съгласно чл.36, ал.3 от ЗОС. 

 /за – 37, против – 1, въздържали се – 1/ 

 

 2518-8. На основание чл. 21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.40, ал. 1 от 

ЗОС и чл. 92, ал.6 във връзка с чл.98 от НРПУРОИ и по предложение на 

Кмета на Община Варна с вх. № РД-5-9300/43/14.06.05 г.,Общински съвет – 

Варна дава съгласие да се извърши замяна на имот частна общинска 

собственост по АОС № 2948/2004 г., находящ се в жк. Възраждане бл.72 вх. 

Г ет.2 ап.64 с имот собственост на Жеко и Недка Стоеви, находящ се в ж.к. 

“Вл. Варненчик” бл.404, вх.16, ет.5, ап.243 по пазарна оценка, определена от 

лицензиран оценител. Разликата в цената на двата имота да бъде за сметка за 

собствениците на частния имот. След одобряване от Общински съвет – Варна 

на пазарните оценки на имотите предмет на сделката, Кметът на Община 

Варна да издаде заповед и сключи договор със страната по сделката – Жеко и 

Недка Стоеви.   

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

 

 

 2519-8. На основание чл.21, ал.1, т. 8  и чл.21, ал.2 от ЗМСМА,  

чл.23, ал. 1 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. 

№РД-5-9302/78/12.10.05 г., Общински съвет – Варна възлага на Кмета на 

Община Варна провеждането на конкурс с цел отдаване под наем на 600 

кв.м., представляващи североизточна част на поземлен имот пл.№ 3467, 

частна общинска собственост съгласно АОС № 3244/25.10.2004 г., целия с 

площ 4 070 кв.м., находящ се в гр. Варна, ул. “Христо Смирненски”, ж.к.”Ст. 

Пеев”, 23 п.р., намиращ се в непосредствено близост до имот пл. № ІІІ-3389. 

Конкурсът да се проведе по реда на НРПУРОИ – раздел ІІ от глава ІV. 

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

 

 2520-8.  На основание § 17, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.37, ал.4, т. 

4 от ЗОС и чл. 92, ал. 7, т. 7.2 предл.4 във връзка с чл.100, ал.1, т. 4 от 

НРПУРОИ и по предложение на кмета на Община Варна с вх. №  РД-5-

9901/118/12.10.2005 г., Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 

учредено право на строеж за едноетажна сграда за обществено обслужване 

със застроена площ 192,00 (сто деветдесет и два) кв.м. , върху общинска 



земя, представляваща УПИ ІX – за общ. обсл. (девет) – целия с площ 240,00 

(двеста и четиридесет) кв.м., в кв. 28 (двадесет и осем) по плана на 25 

(двадесет и пети) подрайон, на ул. “Роза” – гр. Варна, при равни квоти на ЕТ 

“МАК-НЕЙЧО НЕЙЧЕВ” гр. Варна – представлявано от Нейчо Йорданов 

Нейчев ЕГН ********** и на Юлиян Нейчев Нейчев ЕГН **********, по 

АОС № 3354/05.05.05 г. 

 Правота на строеж да се учреди по пазарни цени за сумата от 27 600 

(двадесет и седем хиляди и шестстотин )лева, която е определена от 

лицензиран  експерт-оценител, като всички разходи са за сметка на 

молителите. 

 Възлага на Кмета на Община Варна издаването на заповед и 

сключването на договор за отстъпено право на строеж с ЕТ “МАК-НЕЙЧО 

НЕЙЧЕВ” представлявано от Нейчо Йорданов Нейчев и с Юлиян Нейчев 

Нейчев, на основание чл. 37, ал.7 от ЗОС. 

 /за – 37, против – 1, въздържали се – 1/ 

 

 2521-8.  На основание чл.21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.42, ал.2 от 

ЗОС и  по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-5-

9300/79/11.10.2005 г., Общински съвет – Варна променя предназначението на 

следните  жилища и прехвърля същите от фонд “Ведомствен” във фонд 

“Жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни 

нужди”: 

 апартамент № 68, находящ се в ж.к. “Вл. Варненчик” бл.206, вх. 3, 

актуван с АОС № 3169/2004 г. 

 апартамент № 66, находящ се в ж.к. “Вл. Варненчик” бл.206, вх. 3, 

актуван с АОС № 3170/2004 г. 

 апартамент № 111, находящ се в ж.к. “Вл. Варненчик” бл.204, вх. 4, 

актуван с АОС № 3174/2004 г. 

 апартамент № 7, находящ се в ж.к. “Вл. Варненчик” бл.307, вх. 1, 

актуван с АОС № 3430/2005 г. 

 Настоящото решение да се изпрати за сведение на р-н “Одесос”, а 

за пренастаняване на засегнатите наематели от пробива на бул. “Цар 

Освободител” – на р-н “Вл. Варненчик”. 

 /за – 32, против – 0, въздържали се – 1/ 

 

 2522-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал.2 от ЗМСМА  и по 

предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОС-5-9302/183/28.09.05 г., 

Общински съвет – Варна отменя свое решение № 2748-3-т.16 по Протокол № 

47 от 23.07.2003 г.   

 /за – 32, против – 0, въздържали се – 1/ 

 



 2523-8. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.12, ал.1 от 

ЗОС, във връзка с чл.3, ал.6 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на 

Община Варна с вх. №  РД-5-7400/20/06.07.05 г., Общински съвет – Варна 

предоставя безвъзмездно за управление част от имот-частна общинска 

собственост, находящ се в гр. Варна, ул. “Селиолу”, № 39А - спортен 

комплекс “Простор” към спортен комплекс “Спартак”, представляващ първи 

и втори етаж на административна сграда, а именно: 11 стаи, коридор и 

сервизно помещение с обща площ 230,86 (двеста и тридесет цяло и 

осемдесети шест стотни) кв.м., съгласно приложена скица, на “Медицински 

център за рехабилитация и спортна медицина – Варна”ЕООД за срок от 10 

(десет) години. 

 За имота е съставен АОС № 2124/28.09.01 г. 

 Възлага на Кмета на Община Варна издаването на заповед и 

сключване на договор за предоставяне на безвъзмездно право на управление 

върху описания имот на “Медицински център за рехабилитация и спортна 

медицина – Варна”ЕООД. 

 /за – 34, против – 0, въздържали се – 0/ 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ        _________________ /Б. ГУЦАНОВ/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

№ 33 

от заседание проведено на 19, 26.10.2005 г. 

по точка девета от дневния ред 

 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от Комисия 

за приватизация и следприватизационен контрол относно: 

 - отмяна на решение на ОбС – Варна № 2411-5(32)/21.09.2005 г. във 

връзка с депозирана молба за отказ на спечелилия участник ЕТ “Манекс-

Наско Манасиев” да подпише договор за приватизация на имота, 

представляващ кафе-бар, находящ се на бул. “Княз Борис І” № 46 и 

задържане на депозита; 

 - определяне за спечелил публичния търг с явно наддаване на 

нежилищен имот, представляващ кафе-бар, находящ се на бул. “Княз 

Борис І” № 46 класиралия се на второ място участник “М.Д.2000”-ЕООД; 

 - приемане на промени в годишния план за 2005 г. на фонд 

“Приватизация”; 

 - откриване на процедура за приватизация и възлагане изготвянето 

на анализ на правното състояние, информационен меморандум и 

приватизационна оценка на нежилищен имот, находящ се на ул. “Св. 

Климент” № 18. 

Докл.: Д. ГАБРОВСКА – Председател на Комисия 

за приватизация и следприватизационен контрол 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 32 

 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

2524-9. На основание чл.4, ал.2 и чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК, чл.39 от 

Наредбата за търговете и конкурсите; във връзка с изпълнение на свое 

решение №2112-4/30/ 08.07.2005г. и изготвен протокол от 31.08.2005г., 

касаещ проведен публичен търг с явно наддаване 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. и молба с 

№РД-5-94.Н /140/12.10.2005г. от ЕТ “Манекс – Наско Манасиев”, в 

качеството си на орган по чл.3, ал.3, т.2 от ЗПСК, Общински съвет – Варна 

реши: 

Във връзка с депозирана молба с входящ №РД-5-94.Н/140/12.10.2005г. 

за отказ на спечелилия участник ЕТ “Манекс – Наско Манасиев” да подпише 

договор 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. и поради факта, че участникът не е внесъл в срока 

по раздел VІ, т.11 от утвърденият договор за приватизация – част от тръжната 

документация – достигнатата при търга цена, задържа депозита за участие в 

публичния търг с явно наддаване на ЕТ “Манекс – Наско Манасиев” в размер 

на 60 000лв. /шестдесет хиляди лева/. 

Видно от декларация за запознаване с условията за провеждане на 

търга от 26.08.2005г. участникът ЕТ “Манекс – Наско Манасиев” е 

декларирал, че е уведомен, че ако спечели търга и не заплати достигнатата 

при търга цена в срок, внесените от него вноски, включително и депозита, 

няма да бъдат възстановени. 

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

 

 

 

 

 

 

2525-9. На основание чл.4, ал.2 и чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК, чл.37, ал.1 

и ал.3 от Наредбата за търговете и конкурсите; във връзка с изпълнение на 

свое решение  №2112-4/30/ 08.07.2005г. и изготвен протокол от 31.08.2005г., 

касаещ проведен публичен търг с явно наддаване 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. и молба с 

№РД-5-94.Н /140/12.10.2005г. от ЕТ “Манекс – Наско Манасиев”, в 

качеството си на орган по чл.3, ал.3, т.2 от ЗПСК, Общински съвет – Варна 

реши: 

1. Общински съвет – Варна упълномощава своя Председател да 

подпише в срок 30 /тридесет/ дни от приемане на настоящото решение, 

утвърденият договор за приватизация – част от тръжната документация – 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., с 



“М.Д.2000” ЕООД, данъчен №1030128970 и БУЛСТАТ:103524742, 

управлявано и представлявано от едноличния собственик Миглена Христова 

Кунова – ЕГН:********** и управителя Вяра Методиева Иванова – 

ЕГН:**********, класирано на второ място в проведения публичен търг с 

явно наддаване, при следните условия: 

 1.1. Определя срок 20 /двадесет/ дни от приемане на настоящото 

решение за внасяне отново на депозита за участие и представяне на 

декларация за произход на средствата. 

1.2. Достигнатата при търга цена в размер на 1 990 000лв. /един 

милион деветстотин и деветдесет хиляди лева/ да се заплати в срок 30 

/тридесет/ дни от приемане на настоящото решение, преди сключване на 

договора и без използване на други законни платежни средства  

2. Допуска предварително изпълнение на решението на основание 

чл.16 от Закона за административното производство, за да се предотвратят 

загуби за Община Варна и да се защитят важни обществени интереси. 

/за – 32, против – 0, въздържали се – 0/ 

 
 

 

2526-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА и в 

изпълнение на чл. 6, ал. 2 от ЗПСК, Общински съвет – Варна приема 

следните изменения в годишния план за очакваните приходи и разходи на 

фонд “Приватизация” за 2005г., приет с решение №2107-4/30/08.07.2005г.: 

- Общински съвет–Варна допълва т.ІІІ на приходната част на 

годишния план на фонд “Приватизация” за 2005год. с нежилищен имот на 

ул.“Свети Климент” №18 – магазин по акт за частна общинска собственост 

№1948/12.12.2000г. 

/за – 32, против – 0, въздържали се – 0/ 

 

2527-9-1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 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.“Свети Климент” №18 по АОС 

№1948/12.12.2000г. и представляващ магазин със застроена площ 98,00кв.м., 

разположен в партера на четириетажен жилищен блок, състоящ се от зала, 

два склада и сервизно помещение, изба със светла площ 13,38кв.м. и 17,20% 

идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж. 

2527-9-2. 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 №1948/12.12.2000г., 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 – 30, против – 0, въздържали се – 0/ 

 
 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ        _________________ /Б. ГУЦАНОВ/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

№ 33 

от заседание проведено на 19, 26.10.2005 г. 

по точка десета от дневния ред 

 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Финанси и бюджет” относно: 

- отмяна на  “Методика за определяне на наемни цени за имоти със 

спортно предназначение – общинска собственост” приета с решение № 

2643-7 по Протокол № 46/21.05.2003 г. на Общински съвет – Варна; 

- изменение и допълнение на “Методика за определяне на базисни 

цени при отдаване под наем на общински нежилищни имоти”, приета с 

решение № 121/4 по Протокол № 8/23.02.2000 г. на Общински съвет – 

Варна; 

- изменение и допълнение на “Наредба за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

Община Варна” приета с решение на Общински съвет – Варна № 2452-

2(44)/9.04.2003 г.; 

- неосвобождаване от такса битови отпадъци по молби на граждани; 

- неосвобождаване на 11 обекта на Изпълнителна агенция “Държавна 

собственост на МО” от заплащане на дължимата такса за битови отпадъци 

-  

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

бюджет” 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 34 

 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

 2528-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА и 

по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОС-5-

9302(185)/28.09.2005 г., Общински съвет – Варна отменя “Наредба за реда 

за управление и разпореждане с общински спортни имоти” приета с 



решение № 2643-7 по Протокол № 46/21.05.2003 г. на Общински съвет – 

Варна. 

 /за – 33, против – 0, въздържали се – 0/ 

 

2529-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА  

и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОС-5-

9302(185)/28.09.2005 г., Общински съвет – Варна отменя “Методика за 

определяне на наемни цени за имоти със спортно предназначение – 

общинска собственост” приета с решение № 2643-7 по Протокол № 

46/21.05.2003 г. на Общински съвет – Варна. 

  /за – 33, против – 0, въздържали се – 0/ 

 

2530-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА    

и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОС-5-

9302(185)/28.09.2005 г., Общински съвет – Варна изменя и допълва 

“Методика за определяне на базисни цени при отдаване под наем на 

общински нежилищни имоти”, приета с решение № 121/4 по Протокол № 

8/23.02.2000 г. на Общински съвет – Варна, както следва: 

2.1. В чл. 2, т. 2.3 след текста “Базисни наемни цени на имоти или 

части от тях, отдавани за здравни, образователни....” да се допълни думата 

“спортни” 

    2.2. създава нов член 17.А със следното съдържание: 

Базисните месечни наемни цени за ползване на имоти със спортно 

предназначение – общинска собственост, се определят в зависимост от 

функционалното им предназначение, както следва: 
 

 

№ 

 

Вид 

Месечна наемна 

цена 

Лв./кв. м. 

1. Зала за спортни игри /волейбол, баскетбол, 

хандбал/ 

0.50 

2. Зала за тенис на корт 0.60 

3. Зала за тенис на маса 0.50 

4. Зала за бадмингтон 0.50 

5. Зала за тежка атлетика 0.50 

6. Зала за борба и източни бойни изкуства 0.30 

7. Зала за бокс 0.30 

8. Зала за фехтовка 0.50 

9. Зала за художествена и спортна 

гимнастика 

0.50 



10. Зала за фитнес 3.00 

11. Зала за спортна стрелба 0.50 

12. Плувен басейн – за 1 коридор 0.50 

13. Водна топка /игрище/ 1.00 

14. Детски басейн  1.00 

15. Конна база – за 1 бокс + манеж 20лв./месец 

16. Зала за борба 0.40 

17. Футболно игрище /вкл. и ръгби/ 0.20 

18. Тенис игрище 0.25 

19. Стрелбище 0.25 

20. Лекоатлетически стадион 0.20 

21. Кортово футболно игрище 0.10 

1. Складови помещения 1.10 

2. Офис за треньори 3.00 

3. Медицински кабинет 3.00 

4. Сауна – за 1 час 2.00 

5. Тангентор – за 1 час 2.00 

6. Съблекални, санитарни възли /бани, 

тоалетни/, други обслужващи площи 

0.55 

 

/за – 33, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

 2531-10. На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА  и по предложение на 

Кмета на Община Варна с вх. № ОС-5-9302(186)/28.09.2005 г., Общински 

съвет – Варна изменя и допълва “Наредба за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията 

на Община Варна” приета с решение на Общински съвет – Варна № 

2452-2(44)/9.04.2003 г. 

 

  - Към приложение 2 се създава нова точка 137 със следния текст: 

     1.1. Цените за почасово ползване от спортни организации на имоти 

със спортно предназначение – общинска собственост, се определят в 

зависимост от функционалното им предназначение, както следва: 
 

 

№ 

 

Вид 

 

Ползване от 

варненски 

спортни клубове 

лв./час 

Ползване за 

външни спортни 

прояви 

лв./час 

1. Зала за спортни игри /волейбол, 

баскетбол, хандбал/ 

5.00 30.00 

2. Зала за тенис на корт 8.00 30.00 



3. Зала за тенис на маса 5.00 30.00 

4. Зала за бадминтон 5.00 30.00 

5. Зала за тежка атлетика 4.00 20.00 

6. Зала за борба и източни бойни изкуства 6.00 20.00 

7. Зала за бокс 4.00 20.00 

8. Зала за фехтовка 4.00 20.00 

9. Зала за художествена и спортна 

гимнастика 

5.00 30.. 

10. Зала за фитнес 20.00 40.00 

11. Зала за спортна стрелба 5.00 30.00 

12. Плувен басейн – за 1 коридор 5.00 10.00 

13. Водна топка /игрище/ 20.00 50.00 

14. Детски басейн  3.00 8.00 

15. Конна база – за 1 бокс + манеж 20.00 50.00лв./ден 

16. Зала за борба 5.00 25.00 

17. Футболно игрище /вкл. и ръгби/ 50.00 80.00 

18. Тенис игрище 5.00 12.00 

19. Стрелбище 6.00 15.00 

20. Лекоатлетически стадион 2.00 70.00 

21. Кортово футболно игрище 1.50 15.00 

1. Складови помещения 0.00 2.00 

2. Офис за треньори 0.00 0.00 

3. Медицински кабинет 0.00 0.00 

4. Сауна – за 1 час 3.00 5.00 

5. Тангентор – за 1 час 3.00 5.00 

6. Съблекални, санитарни възли /бани, 

тоалетни/, други обслужващи площи 

2.00 20.00 

 

 

 

1.2. Откритите и закрити спортни обекти – общинска собственост 

могат да бъдат ползвани почасово за провеждането на културни и 

развлекателни прояви. 
 

№ Услуга Цена на услугата 

лв./час 

Цена на услугата 

лв./ден 

1. Плувен басейн 100.00 - 

2. Стадиони 

Ден за представление 

Ден за предварителна подготовка 

- 3 000.00 

- 1 500.00 

 



   Услуги за граждани 

№ Услуга Цена 

лв./час 

1. Плувен басейн  

2. Граждани 3.00 

 Ученици, студенти, пенсионери 1.50 

 Абонаментна карта за 20 посещения за 

граждани 

30.00 

 Абонаментна карта за 20 посещения за 

ученици, студенти, пенсионери 

15.00 

 Входна такса за обучение 0.50 

2. Сауна 4.00 

3. Тангентор 6.00 

4. Тенис корт без треньор 10.00 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Клубове и организации, които не развиват дейността 

си на територията на Община Варна да се считат за външни. 

  /за – 31, против – 0, въздържали се – 0/ 

 

2532-10. На основание чл. 8, ал. 1 от Наредбата за определянето 

и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

Община Варна и във връзка с молба с вх. №.ОС-5-2600(44)/18.04.2005 г., 

Общински съвет – Варна не освобождава ПЕТЪР ИЛИЕВ ВЛАДИМИРОВ 

– собственик на “КОНДОР КОМЕРС” ЕООД от заплащане на дължимата 

такса за битови отпадъци за 2005 г.   

  /за – 33, против – 0, въздържали се – 0/ 

 

2533-10. На основание чл. 8, ал. 1 от Наредбата за определянето 

и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

Община Варна и във връзка с молба с вх. №.ОС-5-94.Г(21)/27.09.2005 г., 

Общински съвет – Варна не освобождава ГЕОРГИ МИНЧЕВ ГЕОРГИЕВ 

от заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 2006 г.   

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

 

2534-10. На основание чл. 8, ал. 1 от Наредбата за определянето 

и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

Община Варна и във връзка с писмо с вх. №.ОС-5-1200/3/13.09.2005 г., 

Общински съвет – Варна не освобождава Изпълнителна агенция 



“Държавна собственост на МО” от заплащане на дължимата такса за 

битови отпадъци за 2006 г. за посочените 11 обекта, находящи се на 

територията на Община Варна, както следва: 

- кв. “Галата”, планосн. № 1618 – земя и сгради; 

- ул. “Цар Симеон” № 6, вх. В – магазин; 

- кв. “Младост”, бл. 110, вх. 4, ет. 1 и 2 – занималня; 

- кв. “Младост”, бл. 110, вх. 4, ет. 1 и 2 – 3 склада на 1 ет.; 

- кв. “Младост”, бл. 110, вх. 4, ет. 2 – клуб; 

- кв. “Възраждане” бл. 1  партер – магазин в дясно от входа; 

- кв. “Възраждане” бл. 1  партер – занималня изток; 

- ул. “Чаталджа” № 16 – гарнизонна фурна; 

- кв. “Аспарухово”, ул. “Кирил и Методий” 38 – котелно; 

- кв. “Галата”, м. Арабтабия – земя и сгради; 

- землище кв. “Виница”, м. Акчелар – земя и сгради; 

/за – 32, против – 0, въздържали се – 1/ 

 

2535-10. На основание чл. 8, ал. 1 от Наредбата за определянето 

и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

Община Варна и във връзка с молба с вх. №.ОС-5-9100(83)/20.09.2005 г., 

Общински съвет – Варна не освобождава ЕМИЛИЯ ЛЮБОМИРОВА 

СИДЕРОВА, ИВАНКА ЛЮБОМИРОВА СИДЕРОВА И ЛЮБОМИР 

АНГЕЛОВ СИДЕРОВ от заплащане на дължимата такса за битови 

отпадъци за 2003 г. и 2004 г.   

/за – 34, против – 0, въздържали се – 0/ 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ        _________________ /Б. ГУЦАНОВ/ 

 

 

 

 



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 

№ 33 

от заседание проведено на 19, 26.10.2005 г. 

по точка единадесета от дневния ред 

 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Здравеопазване” относно: 

- разрешение при финансова възможност за закупуване на апаратура за 

хемокултурална диагностика и детекция на микобактерии в различни 

клинични материали, след провеждане на обществена поръчка по ЗОП; 

- утвърждаване на комисия за провеждане на акредитационна 

процедура на “ДКЦ-ІІІ-Варна”-ЕООД; 

- съгласие към  “ДКЦ Св. Иван Рилски-Аспарухово-Варна”-ЕООД да 

бъде отпочната процедура за разкриване на дъщерно дружество с предмет на 

дейност-хоспис; 

- отпускане сума на “ДКЦ “Чайка”-Варна” ЕООД за   довършване на 

възстановителни ремонтни работи на покривни конструкции и извършване 

на неотложни ремонтни дейности по предписание на ХЕИ – Варна; 

- задължаване на управителите на лечебните заведения - търговски 

дружества с едноличен собственик на капитала Община Варна да 

предприемат необходимите и достатъчни действия по разясняване и 

профилактика сред населението във връзка с  предотвратяване и избягване на 

опасността от птичи грип на територията на Община Варна. 

 

Докл.: Бр. БАЛАЧЕВ – Председател ПК “Здравеопазване” 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 38 

 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

  2536-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8 и ал. 2  от  

ЗМСМА и във връзка с докладна записка от управителя на “Областен 

диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар-Варна” 

ЕООД с вх. № ОС-5-9903(34)/11.10.2005, Общински съвет – Варна дава 



съгласие за закупуване от “Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични 

заболявания със стационар-Варна” ЕООД на апаратура за хемокултурална 

диагностика и детекция на микобактерии в различни клинични материали 

след осигуряване на необходимите финансови средства за заплащането  й 

от бюджета на Община Варна и  след провеждане на обществена поръчка 

по ЗОП. 

/за – 34, против – 0, въздържали се – 0/ 

 

 2537-11. На основание чл. 21, ал. 2 от  ЗМСМА, чл. 86, ал. 1 ЗЛЗ, 

чл. 24 от Наредба № 18/20.06.2005 г. за критериите, показателите и 

методиката за акредитация на лечебните заведения и във връзка с молба от 

управителя на “ДКЦ ІІІ-Варна” ЕООД с вх. № ОС-5-2600(96)/12.10.2005 

г.,  Общински съвет – Варна дава съгласие за провеждане на 

акредитационна процедура на “ДКЦ ІІІ-Варна” ЕООД и съгласува 

комисия по самооценяване, както следва: 

- д-р Анастасия Димбарчева – кардиолог 

- д-р Цветанка Челиева – ординатор кл. лаборатория 

- д-р Мария Панова-рентгенолог 

- Светла Велева-главна мед. сестра 

- Галина Михайлова –специалист маркетинг и връзки с 

обществеността 

/за – 31, против – 0, въздържали се – 0/ 

 

2538-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА 

и във връзка  с докладна записка вх. № ОС-5-2600(94)/12.10.2005 г. от д-р 

Юлияна Йоргова –управител на “ДКЦ “Чайка”-Варна” ЕООД, Общински 

съвет – Варна отпуска 30 хил. лв. на “ДКЦ “Чайка”-Варна” ЕООД за 

довършване на възстановителни ремонтни работи на покривни 

конструкции и извършване на неотложни ремонтни дейности по 

предписание на ХЕИ-Варна в “ДКЦ “Чайка”-Варна” ЕООД. 

Средствата да се осигурят при актуализация на бюджет 2005 г. или 

от постъпления в извънбюджетната сметка  - фонд “Приватизация”, 

набирани от приватизацията на общинско имущество. 

 /за – 32, против – 1, въздържали се – 1/ 

 

2539-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 

6 във връзка с чл. 147, ал. 2 ТЗ, чл. 8, ал. 1, т. 7 НРУПСЧОВКТД, чл. 4,  чл. 



28 и чл. 39 ЗЛЗ и предложение вх. № ОС-5-9903(35)/12.10.2005 г. на 

управителя на  “Диагностично-консултативен център “Св. Иван Рилски”-

Аспарухово-Варна” ЕООД, Общински съвет – Варна дава принципно 

съгласие за предприемане на действия по регистриране на лечебно 

заведение – хоспис по реда на ТЗ и ЗЛЗ, с едноличен собственик на 

капитала “Диагностично-консултативен център “Св. Иван Рилски”-

Аспарухово-Варна” ЕООД. 

Задължава управителя на “Диагностично-консултативен център “Св. 

Иван Рилски”-Аспарухово-Варна” ЕООД с едноличен собственик на 

капитала Общински съвет – Варна да извърши необходимите действия и 

подготви за утвърждаване от Общински съвет – Варна всички документи, 

свързани с вземане на решение за учредяване и вписване на новото 

дружество. 

След актуализацията на бюджет 2005 г. да се отпусне необходимата 

сума, свързана с дейността на дружеството. 

  /за – 29, против – 5, въздържали се – 4/ 

 

2540-11. На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 4            

от ЗМСМА, чл. 141 от ТЗ във връзка с чл. 4, ал. 1 и чл. 6, ал. 1 от 

НРУПСЧОВКТД, Общински съвет – Варна задължава управителите на 

лечебните заведения - търговски дружества с едноличен собственик на 

капитала Община Варна да предприемат необходимите и достатъчни 

действия по разясняване и профилактика сред населението във връзка с  

предотвратяване и избягване на опасността от птичи грип на територията 

на Община Варна. 

/за – 35, против – 0, въздържали се – 0/ 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ        _________________ /Б. ГУЦАНОВ/ 

 

 

 

 



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 

№ 33 

от заседание проведено на 19, 26.10.2005 г. 

по точка дванадесета от дневния ред 

 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Образование” относно: 

-  разкриване на полудневни детски групи в ОУ “Капитан Петко 

войвода” и НУ “Васил Левски”. 

 

Докл.: Д. ДАСКАЛОВ – Председател ПК “Образование” 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 38 

 

Общински съвет – Варна прие следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

  2541-12. На основание чл. 21, ал. 2 и във връзка с чл.17, ал. 1, 

т. 3 и 7 от ЗМСМА, чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 2 от Наредба № 7/29.12.2000 г. 

и във връзка с писмо с вх. № О-5-9300(5)/30.09.2005 г. от Директора на 

Дирекция “Образование” при Община Варна, Общински съвет – Варна 

разкрива полудневни детски групи в следните училища: 

 

1. ОУ “Капитан Петко войвода” – 1 група; 

2. НУ “Васил Левски” – 2 групи. 

 

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

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ        _________________ /Б. ГУЦАНОВ/ 

 



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 

№ 33 

от заседание проведено на 19, 26.10.2005 г. 

по точка тринадесета от дневния ред 

 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Култура, вероизповедания, медии” относно: 

- относно изменение на  чл. 8 (1) от “Статут за присъждане на 

награда Варна за изкуство и култура” приет с решение на Общински съвет 

№ 185-10-2 от Протокол № 8/28.01.2004 г.; 

- относно задължаване на Кмета на Община Варна да внесе 

предложение в компетентните държавни органи за номиниране на гр. 

Варна като културна столица на Европа; 

- финансиране на проекти в изкуството и културата. 

 

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

медии” 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 32 

 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

2542-13. На основание чл.21, ал.2 и чл. 22, ал. 1 ЗМСМА, 

Общински съвет -  Варна изменя чл. 8 (1) от “Статут за присъждане на 

награда “Варна за изкуство и култура”, приет с решение на Общински 

съвет № 185-10-2 от Протокол № 8/28.01.2004 г., както следва: 

- стар текст: 

Чл.8 (1). Решенията за удостояване  с награда “Варна” се взимат от 

жури в състав от 15 души, избрано от ПК “Култура, вероизповедания, 

медии” по предложение на председателя на ПК, най-късно до 31 януари на 

предходната година. В него влизат 7 изтъкнати творци от различни 

изкуства, критици, дейци на културата, организатори, мениджъри, 

живеещи във Варна. 

 



- нов текст: 

Чл.8 (1) Решенията за удостояване  с награда “Варна” се взимат от 

жури в състав от 7 души, избрани от ПК “Култура, вероизповедания, 

медии” по предложение на председателя на ПК след предварително 

съгласуване, най-късно до 31 октомври на предходната година. То се 

състои от изтъкнати творци от различни изкуства, критици, дейци на 

културата, организатори, мениджъри, обществени дейци живеещи във 

Варна. Председател на журито е председателят на Постоянната комисия. 

 /за – 32, против – 0, въздържали се – 0/ 

 

    2543-13. На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл. 17, ал. 1, т.2 и 

чл. 44, ал. 1, т.7от ЗМСМА и във връзка с “Основни  акценти в културната 

политика на Община Варна през 2005г. и до края на 2007 г.” приети с 

решение № 1018-6 по Протокол № 18 от заседание проведено на 

13.10.2004 г., Общински съвет – Варна задължава Кмета на Община Варна 

да внесе отново предложение в компетентните държавни органи за 

номиниране на град Варна като културна столица на Европа. 

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

 

2544-13. 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 Общинския съвет № 1495-

9(23)/09.02.2005 г., Общинският съвет – Варна утвърждава Решение на ПК 

“Култура, вероизповедания, медии”, прието по Протокол № 60 от 

14.10.2005 г., за финансиране на проекти в изкуството и културата, както 

следва: 

   1. Павел Цветков – за худ.оформление, предпечат и печат на  

       стихосбирката “Отчаяна любов” – 1000 лв. 

       /за – 27, против – 0, въздържали се – 0/ 

  

   2. Красимир Симеонов – за худ. оформление, предпечат и печат на  

       стихосбирката  “Езерни очи” -  1700 лв. 

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

 

   3. Турхан Расиев – худ.оформление, предпечат и печат на книгата 

      “Епиграми” -  1000 лв. 

/за – 27, против – 0, въздържали се – 0/ 

 

   4. Атанас Стойчев – за превод на английски за изданието в САЩ – Лос  



      Анджелис на книгата “Слаби ангели” – 2000 лв. 

/за – 27, против – 0, въздържали се – 1/ 

 

   5. Сашо Анастасов – за проекта “Изложба от фотографии и обекти 

      “Цигански свят” – за наем на галерия и отпечатване на рекламни 

материали и дипляна -   1000 лв. 

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

 

   6. Съюз на българските журналисти – дружество “Печатни медии”-

Варна за издаване бр. 8 на “Варненски вестник на вестниците” – 2000 лв. 

 /за – 27, против – 0, въздържали се – 0/ 

 

   7. Сдружение “Национален морски музей”-Варна за проектиране на 

 –  художественото оформление на експозицията и изпълнение на 

       вътрешното и външното експониране на музейните реликви – 5 000 

лв. 

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

 

8. Държавен куклен театър – за реализацията на куклените 

спектакли  

      “Копче за сън” от Валери Петров и “Палечка” по Ханс Кристиян  

      Андерсен, посветени на годишнините на двамата писатели – 5 000 лв. 

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

 

    9. Национален фотографски салон – Варна – рамки, стъкла, 

паспарту, каталог на изложбата, рекламни материали – 5000 лв. 

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

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ        _________________ /Б. ГУЦАНОВ/ 

 

 

 

 

 

 

 



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 

№ 33 

от заседание проведено на 19, 26.10.2005 г. 

по точка четиринадесета от дневния ред 

 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Младежки дейности и спорт”  относно: 

 - отпускане на средства на спортисти и треньори от следните спортни 

клубове:  

  * Спортен клуб за хора с увреждания и ветерани “Атлант” 

  * Спортен гребен клуб “Черно море” 

  * “Спортен модел клуб – “Варна” 

  * Спортен клуб “Лазур” 

  * Спортен клуб “Черно море - Бриз”  

  * Волейболен клуб “Черно море” 

- отмяна на Правилник за дейността на ОП “Спортни имоти”, приет с 

решение № 1135-5-2 по Протокол № 22/11.06.1997 г. на Общински съвет – 

Варна.   

 - приемане на Правилник за дейността на Общинско предприятие 

“Спортни имоти”.  

 

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

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 40 

 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

 2545-14. На основание чл. 21, ал. 1. т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА и 

чл. 11 във връзка с чл.1, т. 2 /по неолимпийски спортове и дисциплини/ от 

Наредбата за материално стимулиране на варненски спортисти, треньори 

и длъжностни лица постигнали високи спортни резултати на Световни и 

Европейски първенства, Световни и Европейски купи и световни рекорди 

през 2005 г. и по докладна записка № ОС–5–9200/126/07.09.2005 от 

Спортен клуб за хора с увреждания и ветерани “Атлант”, Общински 



съвет – Варна решава да отпусне сумата от 2 500 лв. за материално 

стимулиране за постигнати високи спортни резултати на Стела 

Алдомирова Енева, както следва: 

 

 За 2-ро място на Европейско първенство по лека атлетика за хора с 

увреждания в дисциплина хвърляне на диск – 1 000 лв. 

 За 3-то място на Европейско първенство по лека атлетика за хора с 

увреждания в дисциплина тласкане на гюлле – 500 лв. 

 За Световен рекорд по лека атлетика за хора с увреждания в 

дисциплина хвърляне на диск – 1 000 лв. 

Средствата да се отпуснат от предвидените финансови средства в т.9 

на общинска Програма “Спорт” – 2005 за награждаване по Наредбата за 

материално стимулиране на варненски спортисти, треньори и длъжностни 

лица постигнали високи спортни резултати на Световни и Европейски 

първенства, Световни и Европейски купи и световни рекорди през 2005 г.  

На основание чл. 13 от Наредбата за материално стимулиране на 

варненски спортисти, треньори и длъжностни лица, постигнали високи 

спортни резултати на Световни и Европейски първенства, Световни и 

Европейски купи и Световни рекорди  през 2005 г., Общински съвет – 

Варна възлага на Кмета на Община Варна да издаде заповед в изпълнение 

на горепосоченото решение. 

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

 

 2546-14. На основание чл. 21, ал. 1. т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА и 

чл. 5, т. 1 във връзка с чл. 1, т.1 от Наредбата за материално стимулиране 

на варненски спортисти, треньори и длъжностни лица постигнали високи 

спортни резултати на Световни и Европейски първенства, Световни и 

Европейски купи и световни рекорди през 2005 г. и  докладна записка № 

МДС – 5 – 3500/146/10.09.2005 от  Спортен гребен клуб “Черно море”, 

Общински съвет – Варна решава да отпусне сумата от 5 075 лв. за 

материално стимулиране за постигнати високи спортни резултати на 

Румяна Димитрова Нейкова, както следва: 

 За 1-во място на Световна купа по академично гребане в дисциплина 

двойка скул – 2 100 лв. 

 За 2-ро място на Световно първенство по академично гребане в 

дисциплина двойка скул – 2 975 лв. 



Средствата да се отпуснат от предвидените финансови средства в т.9 

на общинска Програма “Спорт” – 2005 за награждаване по Наредбата за 

материално стимулиране на варненски спортисти, треньори и длъжностни 

лица постигнали високи спортни резултати на Световни и Европейски 

първенства, Световни и Европейски купи и световни рекорди през 2005 г.  

На основание чл. 13 от Наредбата за материално стимулиране на 

варненски спортисти, треньори и длъжностни лица, постигнали високи 

спортни резултати на Световни и Европейски първенства, Световни и 

Европейски купи и Световни рекорди  през 2005 г., Общински съвет – 

Варна възлага на Кмета на Община Варна да издаде заповед в изпълнение 

на горепосоченото решение. 

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

 

2547-14. На основание чл. 21, ал. 1. т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 

5, т. 2 във връзка с чл. 1, т.1 от Наредбата за материално стимулиране на 

варненски спортисти, треньори и длъжностни лица постигнали високи 

спортни резултати на Световни и Европейски първенства, Световни и 

Европейски купи и световни рекорди през 2005 г. и  докладна записка № 

МДС – 5 – 3500/146/10.09.2005 от  Спортен гребен клуб “Черно море”, 

Общински съвет – Варна решава да отпусне сумата от 5 000 лв. за 

материално стимулиране за постигнати високи спортни резултати на 

Анастасия Сотирова Нейкова, като личен треньор на Румяна Димитрова 

Нейкова. 

Средствата да се отпуснат от предвидените финансови средства в т.9 

на общинска Програма “Спорт” – 2005 за награждаване по Наредбата за 

материално стимулиране на варненски спортисти, треньори и длъжностни 

лица постигнали високи спортни резултати на Световни и Европейски 

първенства, Световни и Европейски купи и световни рекорди през 2005 г.  

На основание чл. 13 от Наредбата за материално стимулиране на 

варненски спортисти, треньори и длъжностни лица, постигнали високи 

спортни резултати на Световни и Европейски първенства, Световни и 

Европейски купи и Световни рекорди  през 2005 г., Общински съвет – 

Варна възлага на Кмета на Община Варна да издаде заповед в изпълнение 

на горепосоченото решение. 

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

 

 

 

 



2548-14. На основание чл. 21, ал. 1. т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 1, 

т. 1 /по неолимпийски спортове и дисциплини/ от Наредбата за 

материално стимулиране на варненски спортисти, треньори и длъжностни 

лица постигнали високи спортни резултати на Световни и Европейски 

първенства, Световни и Европейски купи и световни рекорди през 2005 г. 

и по докладна записка № МДС – 5 – 3500/133/24.08.2005 от  “Спортен 

модел клуб - Варна”, Общински съвет – Варна решава да отпусне сумата 

от 3 500 лв. за материално стимулиране за постигнати високи спортни 

резултати на Георги Владимиров Миров и Владимир Георгиев Миров, 

както следва: 

На Георги Владимиров Миров: 

 За 1-во място на Световно първенство по корабомоделизъм за юноши 

в клас А1 – 1 000 лв. 

 За 2-ро място на Световно първенство по корабомоделизъм за юноши 

в клас В1 – 500 лв. 

На Владимир Георгиев Миров: 

 За 1-во място на Световно първенство по корабомоделизъм за мъже в 

клас А1 – 1 500 лв. 

 За 3-то място на Световно първенство по корабомоделизъм за мъже в 

клас В1 – 500 лв. 

Средствата да се отпуснат от предвидените финансови средства в т.9 

на общинска Програма “Спорт” – 2005 за награждаване по Наредбата за 

материално стимулиране на варненски спортисти, треньори и длъжностни 

лица постигнали високи спортни резултати на Световни и Европейски 

първенства, Световни и Европейски купи и световни рекорди през 2005 г.  

На основание чл. 13 от Наредбата за материално стимулиране на 

варненски спортисти, треньори и длъжностни лица, постигнали високи 

спортни резултати на Световни и Европейски първенства, Световни и 

Европейски купи и Световни рекорди  през 2005 г., Общински съвет – 

Варна възлага на Кмета на Община Варна да издаде заповед в изпълнение 

на горепосоченото решение. 

 

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

 

 

 



2549-14.  На основание чл. 21, ал. 1. т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 

9 във връзка с чл. 1, т.1 /неолимпийски спортове/ от Наредбата за 

материално стимулиране на варненски спортисти, треньори и длъжностни 

лица постигнали високи спортни резултати на Световни и Европейски 

първенства, Световни и Европейски купи и световни рекорди през 2005 г. 

и докладна записка № МДС – 5 – 3500/133/24.08.2005 от  “Спортен модел 

клуб - Варна” , Общински съвет – Варна решава да отпусне сумата от 2 

000 лв. за материално стимулиране за постигнати високи спортни 

резултати на Георги Александров Миров като личен треньор на Георги 

Владимиров Миров и Владимир Георгиев Миров. 

Средствата да се отпуснат от предвидените финансови средства в т.9 на 

общинска Програма “Спорт” – 2005 за награждаване по Наредбата за 

материално стимулиране на варненски спортисти, треньори и длъжностни 

лица постигнали високи спортни резултати на Световни и Европейски 

първенства, Световни и Европейски купи и световни рекорди през 2005 г.  

На основание чл. 13 от Наредбата за материално стимулиране на 

варненски спортисти, треньори и длъжностни лица, постигнали високи 

спортни резултати на Световни и Европейски първенства, Световни и 

Европейски купи и Световни рекорди  през 2005 г., Общински съвет – 

Варна възлага на Кмета на Община Варна да издаде заповед в изпълнение 

на горепосоченото решение. 

/за – 34, против -  0, въздържали се – 0/ 

2550-14. На основание чл. 21, ал. 1. т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 2 

във връзка с чл. 1, т.1 от Наредбата за материално стимулиране на 

варненски спортисти, треньори и длъжностни лица постигнали високи 

спортни резултати на Световни и Европейски първенства, Световни и 

Европейски купи и световни рекорди през 2005 г. и по докладна записка 

№ МДС – 5 – 3500/156/15.09.2005 от  Спортен клуб “Лазур”,   Общински 

съвет – Варна решава да отпусне сумата от 1 500 лв. за материално 

стимулиране за постигнати високи спортни резултати на Ирина Емилова 

Константинова за постигнато 1-во място на Европейско първенство по 

сърф в клас “Рейсборд” . 

Средствата да се отпуснат от предвидените финансови средства в т.9 

на общинска Програма “Спорт” – 2005 за награждаване по Наредбата за 

материално стимулиране на варненски спортисти, треньори и длъжностни 

лица постигнали високи спортни резултати на Световни и Европейски 

първенства, Световни и Европейски купи и световни рекорди през 2005 г.  

На основание чл. 13 от Наредбата за материално стимулиране на 

варненски спортисти, треньори и длъжностни лица, постигнали високи 



спортни резултати на Световни и Европейски първенства, Световни и 

Европейски купи и Световни рекорди  през 2005 г., Общински съвет – 

Варна възлага на Кмета на Община Варна да издаде заповед в изпълнение 

на горепосоченото решение. 

/за – 35, против -  0, въздържали се – 0/ 

 

2551-14. На основание чл. 21, ал. 1. т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 9 

във връзка с чл. 1, т.2 от Наредбата за материално стимулиране на 

варненски спортисти, треньори и длъжностни лица постигнали високи 

спортни резултати на Световни и Европейски първенства, Световни и 

Европейски купи и световни рекорди през 2005 г. и докладна записка № 

МДС – 5 – 3500/156/15.09.2005 от  “Спортен клуб Лазур” , Общински 

съвет – Варна решава да отпусне сумата от 1 000 лв. за материално 

стимулиране за постигнати високи спортни резултати на Христо 

Димитров Топалов като личен треньор на Ирина Емилова Константинова. 

Средствата да се отпуснат от предвидените финансови средства в т.9 

на общинска Програма “Спорт” – 2005 за награждаване по Наредбата за 

материално стимулиране на варненски спортисти, треньори и длъжностни 

лица постигнали високи спортни резултати на Световни и Европейски 

първенства, Световни и Европейски купи и световни рекорди през 2005 г.  

На основание чл. 13 от Наредбата за материално стимулиране на 

варненски спортисти, треньори и длъжностни лица, постигнали високи 

спортни резултати на Световни и Европейски първенства, Световни и 

Европейски купи и Световни рекорди  през 2005 г., Общински съвет – 

Варна възлага на Кмета на Община Варна да издаде заповед в изпълнение 

на горепосоченото решение. 

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

 

 2552-14. На основание чл. 21, ал. 1. т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 5 

във връзка с чл. 1 от Наредбата за материално стимулиране на варненски 

спортисти, треньори и длъжностни лица постигнали високи спортни 

резултати на Световни и Европейски първенства, Световни и Европейски 

купи и световни рекорди през 2005 г. и по докладна записка № МДС – 5 – 

3500/157/26.09.2005 от  Спортен клуб “Черно море - Бриз”,   Общински 

съвет – Варна решава да отпусне сумата от 1 590 лв. за материално 

стимулиране за постигнати високи спортни резултати на Йордан Петров 

Йорданов, както следва: 

 За 4-то място на Европейско първенство по кану- каяк в дисциплина 

каяк четворка на 1 000 м – 700 лв. 



 За 4-то място на Световно първенство по кану- каяк в дисциплина 

каяк четворка на 1 000 м – 890 лв. 

Средствата да се отпуснат от предвидените финансови средства в т.9 

на общинска Програма “Спорт” – 2005 за награждаване по Наредбата за 

материално стимулиране на варненски спортисти, треньори и длъжностни 

лица постигнали високи спортни резултати на Световни и Европейски 

първенства, Световни и Европейски купи и световни рекорди през 2005 г.  

На основание чл. 13 от Наредбата за материално стимулиране на 

варненски спортисти, треньори и длъжностни лица, постигнали високи 

спортни резултати на Световни и Европейски първенства, Световни и 

Европейски купи и Световни рекорди  през 2005 г., Общински съвет – 

Варна възлага на Кмета на Община Варна да издаде заповед в изпълнение 

на горепосоченото решение. 

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

 

 2553-14.  На основание чл. 21, ал. 1. т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА и 

чл. 5, т. 2 във връзка с чл. 1 от Наредбата за материално стимулиране на 

варненски спортисти, треньори и длъжностни лица постигнали високи 

спортни резултати на Световни и Европейски първенства, Световни и 

Европейски купи и световни рекорди през 2005 г. и докладна записка № 

МДС – 5 – 3500/157/26.09.2005 от  “Спортен клуб Черно море-Бриз”, 

Общински съвет – Варна решава да отпусне сумата от 1 500 лв. за 

материално стимулиране за постигнати високи спортни резултати на 

Христина Николова Иванова като личен треньор на Йордан Петров 

Йорданов. 

Средствата да се отпуснат от предвидените финансови средства в т.9 

на общинска Програма “Спорт” – 2005 за награждаване по Наредбата за 

материално стимулиране на варненски спортисти, треньори и длъжностни 

лица постигнали високи спортни резултати на Световни и Европейски 

първенства, Световни и Европейски купи и световни рекорди през 2005 г.  

На основание чл. 13 от Наредбата за материално стимулиране на 

варненски спортисти, треньори и длъжностни лица, постигнали високи 

спортни резултати на Световни и Европейски първенства, Световни и 

Европейски купи и Световни рекорди  през 2005 г., Общински съвет – 

Варна възлага на Кмета на Община Варна да издаде заповед в изпълнение 

на горепосоченото решение. 

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

 



2554-14. На основание чл. 21, ал. 1. т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА  и т.10 от 

общинската програма “Спорт-2005” и по докладна записка № РД – 5 – 

3500 /44/30.08.2005 от  Волейболен клуб “Черно море”, Общински съвет 

– Варна решава да отпусне сумата от 1 000 лв. за материално стимулиране 

за постигнати високи спортни резултати на Милен Ивайлов Стоянов и 

Борис Митков Янков, както следва: 

 

На Милен Ивайлов Стоянов: 

 За 1-во място на Балканско първенство по плажен волейбол – 500 лв. 

 

На Борис Митков Янков: 

 За 1-во място на Балканско първенство по плажен волейбол – 500 лв. 

/за – 35, против -  0, въздържали се – 0/ 

 

 

2555-14.  На основание чл. 21, ал. 1. т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА и по 

докладна записка № ОС – 5 – 9100/33/24.03.2005 от  Стефан Янев, Димчо 

Димитров и Борис Проданов, Общински съвет – Варна отпуска средства в 

размер на 2000 лв. по т.5 на Програма “Спорт – 2005” и 3 000 лв. по т.10 

на същата програма за издаване на книгата “Спортните върхове на Варна”. 

/за – 35, против - 0, въздържали се – 0/ 

 

2556-14. На основание чл. 21, ал. 1. т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 11 

във връзка с чл.1, т. 1 /по неолимпийски спортове и дисциплини/ от 

Наредбата за материално стимулиране на варненски спортисти, треньори 

и длъжностни лица постигнали високи спортни резултати на Световни и 

Европейски първенства, Световни и Европейски купи и световни рекорди 

през 2005 г. и по докладна записка № МДС – 5 – 3500 /131/23.08.2005 от 

Спортен клуб “Явара”, Общински съвет – Варна решава да отпусне 

сумата от 2 800 лв. за материално стимулиране за постигнати високи 

спортни резултати на Ивомира Михайлова, Александър Стоянов и 

Господин Стоянов, както следва: 

 На Ивомира Михайлова – за І-во място на Световно първенство по 

джудо за хора с нарушено зрение, възрастова група девойки – 1 

000.00 /хиляда/ лева; 

 На Александър Стоянов – за ІІІ-то място на Световно първенство 

по джудо за хора с нарушено зрение, възрастова група юноши – 

600.00 / шестстотин / лева; 



 На Господин Стоянов – за І-во място на Световно първенство по 

джудо за хора с нарушено зрение, възрастова група младежи – 1 200.00 

/хиляда/ лева; 

Средствата да се отпуснат от предвидените финансови средства в т.9 

на общинска Програма “Спорт” – 2005 за награждаване по Наредбата за 

материално стимулиране на варненски спортисти, треньори и длъжностни 

лица постигнали високи спортни резултати на Световни и Европейски 

първенства, Световни и Европейски купи и световни рекорди през 2005 г.  

На основание чл. 13 от Наредбата за материално стимулиране на 

варненски спортисти, треньори и длъжностни лица, постигнали високи 

спортни резултати на Световни и Европейски първенства, Световни и 

Европейски купи и Световни рекорди  през 2005 г., Общински съвет – 

Варна възлага на Кмета на Община Варна да издаде заповед в изпълнение 

на горепосоченото решение. 

/за – 35, против - 0, въздържали се – 0/ 

 

2557-14. На основание чл. 21, ал. 1. т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 9 

във връзка с чл. 1, т.1 от Наредбата за материално стимулиране на 

варненски спортисти, треньори и длъжностни лица постигнали високи 

спортни резултати на Световни и Европейски първенства, Световни и 

Европейски купи и световни рекорди през 2005 г. и  докладна записка № 

МДС – 5 – 3500/131/23.08.2005 от  Спортен клуб “Явара”, Общински 

съвет – Варна решава да отпусне сумата от 1 000 лв. за материално 

стимулиране за постигнати високи спортни резултати на Борис Божков, 

като личен треньор на състезателите по предходното решение Александър 

Стоянов и Господин Стоянов. 

Средствата да се отпуснат от предвидените финансови средства в т.9 

на общинска Програма “Спорт” – 2005 за награждаване по Наредбата за 

материално стимулиране на варненски спортисти, треньори и длъжностни 

лица постигнали високи спортни резултати на Световни и Европейски 

първенства, Световни и Европейски купи и световни рекорди през 2005 г.  

На основание чл. 13 от Наредбата за материално стимулиране на 

варненски спортисти, треньори и длъжностни лица, постигнали високи 

спортни резултати на Световни и Европейски първенства, Световни и 

Европейски купи и Световни рекорди  през 2005 г., Общински съвет – 

Варна възлага на Кмета на Община Варна да издаде заповед в изпълнение 

на горепосоченото решение. 

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

 



 

2558-14. На основание чл. 21, ал. 2 ЗМСМА и по предложение на 

Кмета на Община Варна с вх. № ОС-5-9302/182/28.09.05 г., Общински 

съвет – Варна отменя свое решение № 1135-5-2 по Протокол № 

22/11.06.1997 г.  

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

 

2559-14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 22, ал. 1  от ЗМСМА и 

по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОС-5-

9302/182/28.09.05 г., Общински съвет – Варна, приема правилник за 

дейността на Общинско предприятие “Спортни имоти”, съгласно 

приложение. 

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

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ        _________________ /Б. ГУЦАНОВ/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

№ 33 

от заседание проведено на 19, 26.10.2005 г. 

по точка петнадесета от дневния ред 

 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Обществен ред и сигурност”  относно: 

- разпределение на финансовите средства постъпващи от 

репатрирането на автомобили съгласно Закона за движение по пътищата. 

 

Докл.: Хр. ДОСЕВ – Председател ПК “Обществен ред и сигурност” 

 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 34 

 

Общински съвет – Варна прие следните 

 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

 2560-15. На основание чл. 21, ал.1, т.6 и 8 от ЗМСМА и 

чл.167, ал.3 във връзка с ал.2 и чл. 171, т. 5, б. “б” от ЗДвП, Общински 

съвет - Варна решава, средствата постъпващи от репатрирането на 

автомобили съгласно Закона за движение по пътищата, да се насочват за 

подобряване на движението и финансиране на дейностите, посочени в 

предложението на общинския съветник Христо Контров с вх № ОС-5-

94.Х(20)/07.05.2005 г., което представлява неразделна част от настоящото 

решение. 

/за – 33, против - 0, въздържали се – 1/ 

 

2561-15. На основание чл. 21, ал. 2 ЗМСМА, Общински съвет 

– Варна решава ПК “Обществен ред и сигурност” с председател г-н 

Христо Досев да докладва на следващото заседание на Общинския съвет 

за финасовите взаимоотношения на Община Варна с “РУТ – Т”-ЕООД и 



да разгледа възможността за преустановяване дейността на техническото 

средство тип “паяк”. 

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

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ        _________________ /Б. ГУЦАНОВ/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

№ 33 

от заседание проведено на 19, 26.10.2005 г. 

по точка шестнадесета от дневния ред 

 

ОТНОСНО Разглеждане на  предложения за решения от ПК 

“Благоустройство и комунални дейности”. 

 

Докл.: Р. РАДЕВ – Председател ПК 

“Благоустройство и комунални дейности” 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 39 

 

Общински съвет – Варна прие следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

  2562-16. На основание чл. 21, ал. 2 ЗМСМА, Общински съвет 

– Варна изразява становище, че извършените до настоящия момент 

действия от Кмета на община Варна, във връзка с привеждане в 

изпълнение на сключените концесионни договори за дейността 

“сметосъбиране и сметоизвозване” в районите “Одесос” и “Аспарухово” 

при община Варна са правилни и законосъобразни и няма основания за 

промяна на съществуващото към момента фактическо положение. 

 

 /резултати от поименно явно гласуване: 

 за – 36, против – 2, въздържали се – 1, отсъстват – 12/ 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ        _________________ /Б. ГУЦАНОВ/ 

 


