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П Р О Т О К О Л   

№ 45 
от заседание проведено на 28.09.2006 г. 

по точка  първа  от дневния ред 
 
                ОТНОСНО: Питания и отговори на питания. 
 
  Бранимир БАЛАЧЕВ  

Имам няколко кратки въпроса продиктувани от срещите ми с 
гражданите на гр.Варна: 

Първо, г-н Кмете, отменена ли е Вашата заповед, с която е удължено 
работното време в детските ясли и градини до 19.30 ч.? 

Второто ми питане е свързано с това има ли забавени и неизплатени 
допълнителни възнаграждения на персонала в детските ясли и градини и ако 
има, каква е причината за това? 

На трето място искам да използвам настоящата сесия и от името на 
живущите в р-н Кайсиева градина да благодаря на г-н Кмета за това, че той 
прояви разбиране и ще предприеме необходимите действия за запазване на 
инфраструктурата на пазара в района. Същевременно с това искам да кажа, 
че имаше нужда от този дебат и мисля, че всички спечелиха от това че той 
се проведе. Защото ако беше оставено предложението така както беше 
направено за ІІ м.р., то може би последиците щяха да бъдат необратими. В 
тази връзка ще ви помоля тъй като опитите на заинтересовани лица да се 
сдобият с терена върху който е построен пазара в Кайсиева градина да водят 
нови дела след като вече загубиха едни, продължава. И ще Ви моля да 
възложите на Вашия Правен отдел да провери какво е състоянието към 
настоящия момент, има ли заведени дела, какви са те, на какво основание и 
какви действия евентуално бихме могли и би следвало да предприемем за да 
не допуснем евентуално реституирането на имот върху този терен. 

На последно място, две думи по отношение на здравеопазването: да, 
действително в последните дни има раздвижване по изпълнение на това, 
което е заложено в бюджета. Към момента на възникване на дебата обаче от 
1 800 хлв. за общинското здравеопазване бяха отпуснати само 120 хлв. 
Надявам се, че този дебат също е бил ползотворен за администрацията, за 
ДКЦ-тата и болниците с общинско участие и за ОбС и мисля, че той беше от 
полза за всички. 
 

 Веселин ДАНОВ  
Г-н Балачев, преди питането ми, предлагам да не продължаваме 

защото няма кворум в залата, което е противозаконно. Тъй като към 



момента видимо нямаше кворум в залата, бе проведена поименна проверка, 
която установи: присъстващи в залата общински съветници - 31, 
заседанието продължи работата си. 

Използвам правото си да задам въпрос не към г-н Йорданов, а към 
господа кметовете на райони, които в момента присъстват. Те да решат кой 
да отговори на този въпрос, защото доколкото знам поне в три от 
кметствата, поне по моя проверка това е така, има оплакване от хора на 
основание това, че има насрочени приемни дни в кметствата - /това съм 
проверил, отнася се за "Младост" и за "Приморски"/ че се работи с граждани 
два дни от седмицата само сутрин до обяд. Ако това е така, сматам, че 
наистина оплакванията са основателни, тъй като по нищо не може да 
заблудиш един човек и няма такова приемно време, с което да ги задължим 
само два дни и само преди обяд да могат да извършат консултантски услуги, 
т.е. да получат такива. 

Второ, оплакването беше целенасочено към км. "Младост" - че там се 
заключва кметството и се работи с код, който допуска само служителите на 
кметството. Донякъде аз разбирам защо е необходимо това, но мисля че все 
пак трябва да се намери някакъв начин гражданите наистина да имат по-
добра възможност да посетят кметството. В крайна сметка кметството е 
точно това, което трябва да осигури връзката между община Варна, дори и 
между нас и избирателите ни и хората на Варна. 
 
  Неделчо МИХАЙЛОВ  

Виждам, че Кмета го няма в момента, така че надеждата ми да бъда 
чут е във Вас, г-н Главен секретар и районните кметове. 

От многобройните ми срещи с граждани съм избрал три въпроса, 
които наистина са сериозни, защото това което ще ви кажа все пак 
заслужава внимание. 

По първия сигнал ще транслирам въпрос на гражданин от "Галата", 
той е и мой, разбира се. Въпроса е на г-н Димитър Неделчев, живеещ в кв. 
"Галата" - кога, в какъв срок може да се надява ул. "Черноморска" че там ще 
бъде изграден обещавания вече от няколко администрации мръсен 
канал?Хората от "Галата" и от ул. "Черноморска" чакат вече 15 години за 
строителството на 85 м мръсен канал и за целта /според тях, така им е 
казано от хората от общинската администрация/ че за целта са били 
заделени 90 хлв.в началото на тази бюджетна година, но до момента няма 
нищо свършено, така че въпроса ми към администрацията и лично към г-н 
Кмета е кога, в какъв срок може да се очаква там строителството на мръсния 
канал? За отговора, г-н Караденчев, моля след това, в писмен вид. 

Втория ми въпрос е по една жалба от Минко Иванов Цолов и 
съпругата му Милка Петрова - става въпрос за строеж в кв. "Изгрев": 
"На 11.09.2006 г. кв. "Изгрев", ул. "Невен" непосредствено до № 50 
започнаха изкопни работи за строеж на сграда от строителна фирма. В 



следствие от това подхода към пътя и пътя към нашите имоти беше 
затворен. Нямаме друг начин да 
стигнем до жилищата си. Единственият начин да се придвижим към града е 
по този път. До нас не може да стигне линейка или друг автомобил на 
"Бърза помощ" "благодарение" на този строеж. Пак повтарям адреса: ж.к. 
"Изгрев", ул. "Невен". А в някои от вилните имоти живеят семейства с деца 
до 3-годишна възраст, има също така и семейства с деца, на които предстои 
да започнат училище на 15-ти септември /това вече мина/. Смятаме, че 
строителната фирма чрез своите действия, с които затвори пътя, наруши 
правилата и нормите на ЗУТ. Молим за незабавно съдействие и решаване на 
въпроса с отварянето на пътя. От затварянето са засегнати повече от 100 
семейства и всяко забавяне на решението може да бъде фатално за болен 
или друг пострадал наш съсед. Разчитам на бърза реакция и по този въпрос. 
За съжаление, напоследък е доста деликатна и злободневна темата със 
самосъбарящи се сгради. В момента имам неудоволствието да съобщя на 
общинската администрация за една такава самосрутваща се сграда - на ул. 
"Кръстю Мирски" № 6. Проблема е, че това не е общински имот, това е 
частен имот с доста наследници, но аз смятам, че общината може да намери 
законови и нормативни съображения, с които да помогне на тези хора да се 
срути сградата, за да не стане тази трагедия, която се получи в столицата на 
България. Повтарям - ул. "Кръстю Мирски" № 6 - самосрутваща се сграда. 
Моля общинската администрация да вземе мерки по въпроса. 
 
  Бранимир БАЛАЧЕВ  

Благодаря на Неделчо Михайлов. Може би към тази сграда трябва да 
прибавим и сградата на бул. "Приморски" /бившия "Червеноармейски"/ до 
новия хотел, там също има една изоставена сграда от години и е хубаво, във 
връзка със зачестилите злополуки, да се прегледат документациите и на тази 
сграда. Мисля, че тя много спешно е актувана от Областния управител – от 
общинска е станала държавна, даже бих попитал и защо е станало точно 
така. 

Моля, колегите отново да влязат в залата, ще се наруши кворума 
отново. 
 
  Красен ЖЕЛЕЗОВ  

Уважаеми г-н Кмете /в отсъствие/, уважаеми г-н Главен секретар, 
господа зам.кметове, директори, уважаеми г-н председателстващ, г-н 
председател, обръщам се към вас, защото повод на питането ми е даден от 
отговор от кмета на община Варна, като в три-четири поредни питания аз се 
обръщам и към вас /съпредседателския съвет/ като представители на 
принципала ОбС./ Не съм доволен от отговора на Кмета даден на зададен от 
мен въпрос в т. Питания и отговори, във връзка със следното: постъпило ли 
е в деловодството и администрацията /Канцеларията на ОбС/ предложение 



от представители на "ЦУМ"-АД или от "Търговски дом" за извършване на 
безвъзмездна дарствена сделка на 70 609 бр.безналични поименни акции на 
"ЦУМ"-АД гр. София към "Търговски дом"-АД - Варна, тъй като ние от 
много време сме в ситуация на уж възстановяване на изгубените акции /така 
да се изразя/ от община Варна в това акционерно дружество. Отговора е 
следния: "В Община Варна /цитирани са писмата/ са постъпили 
предложения на председателя на Съвета на директорите на "ЦУМ"-АД 
относно създаване на съвместно дружество между "Търговски дом"-АД - 
Варна и "ЦУМ"-АД гр. София с цел създаване на централен универсален 
магазин - гр. Варна и безвъзмездното прехвърляне на 70 609 бр.безналични 
поименни акции на "ЦУМ"-АД - София към "Търговски дом"-АД. На база 
на тези писма ОбС е приел решение /цитирано е/ от заседанието си 
проведено на 09.06.200 6г.", т.е. тук ние гласувахме, че ще приемем 
евентуалното дарение. Аз си изразих мнението, че е обещание за дарение, 
или пък изразено желание за евентуално приемане на дарение нямат 
никакъв правен ефект, защото не могат да произведат никакви последици. 
Т.е. на мен не ми е даден отговор и аз затова не съм съгласен. Моят въпрос 
беше конкретен: Има ли постъпило последващо предложение за дарение? 
Значи, първо - нямам отговор и сега конкретния ми въпрос към г-н Кмета в 
отсъствие, г-н Главния секретар, представителите на администрацията и към 
зам.председателя председателстващ сесията на ОбС /тъй като твърдя, че той 
е компетентен по тематиката, а виждам че в залата стои и самият 
председател на ОбС/ е: Наясно ли сте, уважаеми господа, че днес – на 
28.09.2006 г., в 11.30 ч. във ВОС има насрочено висящо производство по 
приемане оценка на апортната  вноска, представляваща недвижимия имот на 
"Търговски дом", който се намира в т.нар. дупка? И тъй като заседанието е 
днес, въпроса ми: известени ли сте за това, наясно ли сте и ако това е така 
/ако сте наясно/, какви действие сте предприели във връзка с вашите 
декларации, че ние ще възстановим всеки брой акция, като днешно 
противопоставяне на това приемане на апорта и съответно вписване на 
апортната вноска. 

Моля да ми бъде даден отговор. 
 

 Славчо СЛАВОВ    
Уважаеми г-н Главен секретар, уважаеми колеги, уважаеми 

зам.председател, апелирам за съдействие към г-н Йорданов - той е запознат 
с разположението на І ЕГ, на Гимназията по химия - направих повече от два 
месеца молба лично устна към кмета на р-н "Приморски" - г-н Градинаров, 
касае се въпроса за четири дупки, децата минават по тази алея по която 
отиват към физкултурните игрища и във връзка с настъпващата учебна 
година да бъдат запълнени. Така и не се намери организация, която /може би 
трябва ние да намерим някакви спонсори/ за не повече от 200-300 лв, 
предполагам, тези дупки да бъдат запълнени. Лично се притесняваме във 



връзка с това, че сега когато сезона стане по-тъмен, особено след 18.00-18.30 
ч. когато децата се прибират и отиват към спирките - ще се наложи доста от 
тях да бъдат контузени, за да могат да присъстват на учебните занятия. 
Молбата ми е да се направи всичко възможно, тъй като когато разговарях с 
органите, които трябва да запълнят дупките, казаха: ако кметът ни нареди, 
дупките ще бъдат запълнени. Молбата от двете училища, включително и от 
другите организации на тази алея, тези дупки да бъдат запълнени. 

Втория ми въпрос е свързан с отговор на питане, от който не съм 
удовлетворен, тъй като повече от 6-7 месеца минаха в изпълнение на 
решение 3074-5(38)/22.02.2006 г. Въпроса касае, че със заповед на кмета 
0563/14.03.2006 г.включени са четири общински служители, които по молба 
на председателя на комисията Иван Русев - те просто не присъстват, за да 
може да се вземат някакви решения във връзка с това решение на ОбС и да 
се реши един елементарен въпрос - дали договора на това физическо лице, с 
което е сключила общинската администрация отговаря на закона и на 
решението на ОбС. 

Моля г-н кмета по някакъв начин да им нареди на тези служители да 
присъстват на тази комисия, за да имат решения. 
 

 Бранимир БАЛАЧЕВ  
Към дупките - ако е възможно да бъде добавена и ул. "Ана 

Маймункова" – пътя към входа на МЕИ-то - там също, за съжаление, се е 
получила от дъжда една неголяма дупка, има проблем с транспорта. 
 

 Кирил ЙОРДАНОВ - Кмет на община Варна  
Уважаеми общински съветници, кратки бързи отговори: 
Няма отмяна на заповедта за удължение на работното време, която 

въведохме, която се подписа с цел облекчаване на родителите, които в 17.00 
ч., образно казано, не могат да вземат децата си. Няма пречка да продължи 
действието й и занапред. 

Има забавяне в плащането на 6-те % увеличение на заплатите на 
детските ясли. Докладваха ми, че това е въпрос, който днес ще бъде решен 
от вас в рамките на времето на сесията, което означава, че утре те ще бъдат 
преведени. Това е причината, а не липса на средства. 

Г-н Железов е задал въпрос в мое отсъствие за делото във ВОС. 
Разбрах от моите колеги по справката междувременно, че делото е било 
вчера и че е било отложено и че е имало двама наши представители на това 
дело. Това ми беше докладвано междувременно. Ако трябва, ще уточним 
допълнително.  

І-ва и ІV-та езикови гимназии - всъщност използвам случая да дам 
информация в две посоки - за дострояването на І-ва и ІV-та езикови 
гимназии - нещо, което според нашите декларации би трябвало да бъде 
приоритет за следващата година, проекта за дострояването е готов, въпрос 



на наша обща преценка е да го заложим в бюджета и да го изпълним. И, 
същинската част на въпроса, с допълнението за ул. "Ана Маймункова" и с 
допълнението на десетки и десетки улици в нашия град /списъка е дълъг/ 
искам да кажа, че: имаме и продължаваме да изготвяме, актуализираме 
списъка с тежки пътни участъци в нашия град – и Обредния дом на "Крали 
Марко", и "Радко Димитриев", и в "Чайка", и по местата където ходя на 
срещи. Каква ще е политиката ми? Смятам, че 1/3 от тази увредена настилка 
ще можем да коригираме в рамките на есенния сезон, защото тя се дължи на 
некачествени прокопавания, проверяват се трасетата, списъка е известен, 
възлага се за изпълнение безплатно за общината на хората, които са го 
извършили. Второ, чакаме от няколко месеца 800 хлв. от Брюксел за ремонт 
на пътища, повредени в резултати на летните наводнения - какво ще реши 
Брюксел, дали ще ги даде въобще.... И трето, при една актуализация на 
бюджета и при създаването на бюджета за следващата година трябва да 
заложим много средства, за да може /пак частично казано/ значително да 
подобрим състоянието на пътищата. Списъка е дълъг, имаме ги предвид, ще 
се опитаме още тази есен да подобрим със средства и по линия на санкция 
на прокопаващите фирми, но финала на моето изказване е – призовавам за 
търпение, не е нежелание, а е просто финансов недостиг това състояние. 
 
  Красен ЖЕЛЕЗОВ  

Едно уточнение, тъй като г-н Кметът даде отговор на моето питане, 
явно не е бил правилно ориентиран от колегите си, защото той не присъства 
в залата. Става реч за отложеното вчера съдебно производство със страни: 
ОбС, съответно акционерите за възстановяване броя на акциите - става реч 
за днес вкарана, подадена молба за назначаване на тройно съдебно-
икономическа експертиза за оценка на апортната вноска от "Търговски 
дом", представляващ недвижим имот т.нар. "дупка" - днес, в 13.30 ч.! Това 
ми беше всъщност въпроса-уточнение. 
 
  Славчо СЛАВОВ  

Само едно уточнение - не разбрах от г-н Кмета, във връзка с тези 
дупки до І-ва ЕГ и Техникума по химия - от поройните дъждове в 
продължение на повече от година - и от предните и сегашните, тези дупки 
стават все по-големи. И понеже се касае за деца, мисля че когато се включи 
в приоритета, аз казах и сумата - не е толкова голяма - да се запълнят тези 
дупки, дори може и да не се асфалтират. По някакъв начин да не се спъват 
децата там и да не станат тежки последствия, имайки предвид нощните 
осветления след 17.00-18.00 ч. когато трябва да ходят по спирките, 
благодаря. 
                                                  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   
№ 45 

от заседание проведено на 28.09.2006 г. 
по точка  втора  от дневния ред 

                       
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК "Туризъм 

и търговия" относно: разходване на събираните суми от туристическа такса 
в община Варна. 

Докл.: Св. ЗЛАТЕВ - Председател 
ПК "Туризъм и търговия" 

 
 Общ брой присъстващи общински съветници - 39 

 
   Общински съвет - Варна прие следното  

Р Е Ш Е Н И Е : 
 
   4259-2.  На основание чл. 93, ал. 3, т. 2 и 5 във връзка с чл. 6, ал. 1, б. 
"з" от ЗМДТ, чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 7 и т. 23 от ЗМСМА и по предложение на 
председателя на Общински съвет - Варна с вх. № ОС-6-9303(90)/21.09.2006 
г., Общински съвет - Варна решава 5 % от събираната от Община Варна 
туристическа такса да бъдат използвани за финансиране на участието на 
Община Варна в международни туристически борси и изложения, както и за 
реклама на туристически и културни обекти, намиращи се на територията на 
общината, встраната и чужбина, което ежегодно да се залага в бюджета на 
Община Варна. 
 

/резултати от поименно явно гласуване: 
за - 39, против - 0, въздържали се - 0, отсъстват -12/ 

 
 
                                                  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   
№ 45 

от заседание проведено на 28.09.2006 г. 
по точка  трета  от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

"Собственост и стопанство" относно: 
- разглеждане на Предложение от Областния управител на област с 

административен център Варна до ВОС, изх № РД-06-0801-132/14.07.2006 
г.; 

- разглеждане на Заповед № РД-06-7706-189/21.07.2006 г. на 
Зам.областен управител на област с административен център Варна; 

- приемане на годишния счетоводен отчет, баланс и отчет за приходи 
и разходи за 2005г. на Диагностично-консултативен център "Чайка"-Варна 
ЕООД гр. Варна, "Медицински център 1" ЕООД гр.Варна; 

- освобождаване от отговорност управителя на Диагностично-
консултативен център "Чайка"-Варна ЕООД гр. Варна и управителите на 
"Медицински център 1" ЕООД гр.Варна; 

- избиране на дипломиран експерт счетоводител за извършване на 
одиторски контрол на Диагностично-консултативен център "Чайка"- Варна 
ЕООД гр. Варна; 

- освобождаване от отговорност контрольора на Медицински център 
1- Варна ЕООД; 

- даване на съгласие Пазари ЕООД да бракува и ликвидира пет броя 
сглобяеми павилиони, находящи се на пазарна площадка "Кольо Фичето", 
гр.Варна; 

- даване на съгласие за учредяване на възмездно право на строеж за 
съществуваща едноетажна сграда-търговски обект № 1, № 2, № 3, № 7-А, № 
15, № 17, № 24, № 25, № 26, № 31-А, № 35, № 42, № 45, № 49-А, № 52, 
находящи се в търговски комплекс в ж.к."Младост" II; 

- даване на съгласие за учредяване на възмездно право на строеж за 
съществуваща едноетажна сграда-търговски обект № 36 находящи се в 
търговски комплекс в ж.к."Младост" I; 

- намаляване на капитала на "Стопанска и спомагателна дейност" ЕАД 
с имот, находящ се в гр.Варна ул."Цар Симеон I" № 14 и увеличаване 
капитала на "ССД" ЕАД със сумата от 1 318,80 лв., като размерът на 
капитала на дружеството остава непроменен; 

- даване на съгласие за продажба чрез търг срещу цена, 
представляваща определен на търга процент от РЗП на сграда, предвидена 



за изграждане върху продавания терен /жилища, гаражи, търговски обекти и 
др./ или вече изградени жилищни или нежилищни имоти в същия подрайон 
с определеното на търга РЗП на имот - общинска собственост, 
представляващ сграда с обща площ 48.85 кв.м. и 140 кв. м. ид ч. от УПИ VІІ-
276 целия с площ от 286 кв.м., находящ се на ул. "Топола" № 36 като приема 
тръжни условия; 

- определяне на размера на дивидента за 2005 г. на търговските 
дружества с ограничена отговорност и акционерни дружества с общинско 
имущество и общинско участие; 

- вземане на решение за разпределяне на печалбата на търговските 
общински дружества за 2005 г.; 

- даване на съгласие за извършване продажба чрез търг с явно 
наддаване на общински имот - земя, представляваща урегулиран поземлен 
имот УПИ I-1, кв.8 по ПРЗ на местност "Баба Алино", к.к. "Чайка", СО 
"Ален мак"; 

- вземане на решение за възлагане на Кмета на Общината и 
Председателя на Общински съвет за провеждане на преговори със 
собствениците на реституиран имот в двора на ЦДГ № 16 "Ал.Пушкин" и 
изготвяне на конкретно предложение до Общински съвет-Варна; 

- даване на съгласие за предоставяне безвъзмездно за управление на 
ЦДГ № 7 "Изворче" на имот-частна общинска собственост, находящ се в 
гр.Варна, ул. "Радост" бл.3, вх.Б; 

- прекратяване на съсобственост между Община Варна и Валентин 
Вълков Проданов за имот находящ се в гр.Варна, бул."Цар Освободител" № 
111 ъгъла с ул."Родопи" № 8; 

- прекратяване на съсобственост между Община Варна и Галина 
Николаева Цвяткова и Цвятко Петков Цвятков за имот находящ се в 
гр.Варна, ул. "Ген.Георги Попов" 24 п.р.; 

- прехвърляне на жилища от фонд във фонд; 
- предложение на Съвета на директорите на "Градски транспорт" ЕАД 

за сключване на договор за инвестиционен кредит; 
- даване на съгласие за продажба чрез търг с явно наддаване на имот 

частна-общинска собственост, находящ се в гр.Варна, ж.к."Възраждане"II ри 
м.р., кв.5 представляващ УПИ III-205; 

- даване на съгласие за провеждане на преговори от "Пазари" ЕООД - 
Варна с банкови институции за осигуряване на кредит. 

Докл.: Пл. НАЧКОВ - Председател ПК 
"Собственост и стопанство" 

 
Общ брой присъстващи общински съветници - 43 

 
   Общински съвет - Варна прие следните  
 



Р Е Ш Е Н И Я : 
 
   4260-3.  На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 3 
във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет - Варна приема годишния 
счетоводен отчет, баланс и отчет за приходи и разходи за 2005г. на  
Диагностично-консултативен център "Чайка"-Варна ЕООД  гр. Варна. 

/резултати от поименно явно гласуване: 
за - 40, против - 0, въздържали се - 1, отсъстват - 10/ 

 
   4261-3.  На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общински съвет – 
Варна възлага на Кмета на Общината и Председателя на Общински съвет да 
проведат преговори със собствениците на реституирания имот в двора на 
ЦДГ № 16 "Ал.Пушкин", относно възможността за извършване на замяна, 
изкупуването му или извършване на отчуждаване с цел запазване двора на 
детската градина и изготвят конкретно предложение до Общински съвет в 
срок до 25.10.2006 г. 

/резултати от поименно явно гласуване: 
за - 42, против - 0, въздържали се - 1, отсъстват - 9/ 

 
  4262-3.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 
5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет - Варна освобождава от 
отговорност д-р Юлиана Атанасова Йоргова- Иванова - управител на  
Диагностично-консултативен център "Чайка"-Варна ЕООД  гр. Варна за 
2005 г. 
 

/резултати от поименно явно гласуване: 
за - 39, против - 0, въздържали се - 1, отсъстват - 11/ 

 
  4263-3.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 от 
ТЗ, Общински съвет - Варна избира доц. Надя Костова - дипломиран 
експерт счетоводител за извършване на одиторски контрол на  
Диагностично-консултативен център "Чайка"- Варна ЕООД  гр. Варна за 
2006 г. 

/резултати от поименно явно гласуване: 
за - 39, против - 0, въздържали се - 1, отсъстват - 11/ 

 
 4264-3.  На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 

3 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет - Варна приема 
годишния счетоводен отчет, баланс и отчет за приходи и разходи за 2005г. 
на  "Медицински център 1- Варна" ЕООД гр. Варна.  

/резултати от поименно явно гласуване: 
за - 41, против - 0, въздържали се - 1, отсъстват - 10/ 



 
  4265-3.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 
5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет - Варна освобождава от 
отговорност д-р Галина Иванова Павлова за периода 01.01.2005 г. до 
28.07.2005 г.- управител на  "Медицински център - Варна" ЕООД гр. Варна  
и д-р Димитрина Пеева Делева за периода 28.07.2005 г. до 31.12.2005 г. 

/резултати от поименно явно гласуване: 
за - 41, против - 0, въздържали се - 1, отсъстват - 10/ 

 
 4266-3.  На основание чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет – Варна 

освобождава от отговорност контрольора на  Медицински център 1- Варна 
ЕООД  д-р Веска Атанасова Дичева за периода 01.01.05 г. до 31.12.05 г. 

/резултати от поименно явно гласуване: 
за - 41, против - 0, въздържали се - 1, отсъстват - 10/ 

 
   4267-3.  На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с 
писмо до Общински съвет - Варна на управителя на "Пазари" ЕООД с вх.№ 
ОС-6-2600/54/26.06.2006 г., Общински съвет -Варна дава съгласие на Пазари 
ЕООД да бракува и ликвидира пет броя сглобяеми павилиони, находящи се 
на пазарна площадка "Кольо Фичето", гр.Варна. 

/резултати от поименно явно гласуване: 
за - 32, против - 1, въздържали се - 5, отсъстват - 13/ 

 
  4268-3.  На основание § 17 ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.37 ал.4 точка 
4 от ЗОС и чл.100 ал.1 точка 4, ал.2 и ал.3 от нрпурои, Общински съвет - 
гр.Варна дава съгласие да бъде учредено възмездно право на строеж за 
съществуваща едноетажна сграда-търговски обект № 1(едно), със застроена 
площ 25,00(двадесет и пет)кв.м., представляващо 11,55%(единадесет цяло и 
петдесет и пет стотни процента) идеални части от правото на строеж върху 
общинска земя - Урегулиран поземлен имот ІІІ-общ.обсл. (три) - целия с 
площ 445,00 (четиристотин четиридесет и пет) кв.м., при граници на целия 
имот: кв.улица,УПИ ІІобщ.обсл.,тр.площ и паркинг, в кв.2 (две) по плана на 
ЖК "Младост" ІІ (втори) микрорайон - гр.Варна, на "НАБА Йистгруп"ООД 
представлявано от Недялка Георгиева Балачева, по АОС №2867/29.01.2004г. 
Правото на строеж да бъде учредено по пазарни цени, за сумата от 6650,00 
(шест хиляди шестстотин и петдесет) лева без ДДС, която е определена от 
лицензиран експерт-оценител. 

Възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на всички 
действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 
разпоредителната сделка. 

/резултати от поименно явно гласуване: 
за - 32, против - 1, въздържали се - 5, отсъстват - 13/ 



 
  4269-3.  На основание § 17 ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.37 ал.4 точка 
4 от ЗОС и чл.100 ал.1 точка 4, ал.2 и ал.3 от нрпурои, Общински съвет - 
гр.Варна дава съгласие да бъде учредено възмездно право на строеж за 
съществуваща едноетажна сграда-търговски обект № 2(две), със застроена 
площ 7,00(седем)кв.м., представляващо 3,23%(три цяло и двадесет и три 
стотни процента) идеални части от правото на строеж върху общинска земя 
- Урегулиран поземлен имот ІІІ-общ.обсл. (три) - целия с площ 445,00 
(четиристотин четиридесет и пет) кв.м., при граници на целия имот: 
кв.улица,УПИ ІІобщ.обсл.,тр.площ и паркинг, в кв.2 (две) по плана на ЖК 
"Младост" ІІ (втори) микрорайон - гр.Варна, на Дорина Косева Косева 
ЕГН………….., по АОС №2867/29.01.2004г. 

Правото на строеж да бъде учредено по пазарни цени, за сумата от 
1860,00 (хиляда осемстотин и шестдесет) лева без ДДС, която е определена 
от лицензиран експерт-оценител. 

Възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на всички 
действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 
разпоредителната сделка. 

/резултати от поименно явно гласуване: 
за - 30, против - 1, въздържали се - 5, отсъстват - 15/ 

 
  4270-3. На основание § 17 ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.37 ал.4 точка 4 
от ЗОС и чл.100 ал.1 точка 4, ал.2 и ал.3 от нрпурои, Общински съвет - 
гр.Варна дава съгласие да бъде учредено възмездно право на строеж за 
съществуваща едноетажна сграда-търговски обект № 3, със застроена площ 
7,00(седем)кв.м., представляващо 3,23%(три цяло и двадесет и три стотни 
процента) идеални части от правото на строеж върху общинска земя - 
Урегулиран поземлен имот ІІІ-общ.обсл. (три) - целия с площ 445,00 
(четиристотин четиридесет и пет) кв.м., при граници на целия имот: 
кв.улица,УПИ ІІобщ.обсл.,тр.площ и паркинг, в кв.2 (две) по плана на ЖК 
"Младост" ІІ (втори) микрорайон - гр.Варна, на Росен Динев Божков ЕГН 
…………, по АОС №2867/29.01.2004г. 

Правото на строеж да бъде учредено по пазарни цени, за сумата от 
1860,00 (хиляда осемстотин и шестдесет) лева без ДДС, която е определена 
от лицензиран експерт-оценител. 

Възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на всички 
действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 
разпоредителната сделка. 

/резултати от поименно явно гласуване: 
за - 27, против - 1, въздържали се - 2, отсъстват - 21/ 

 
 



  4271-3.  На основание § 17 ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.37 ал.4 точка 
4 от ЗОС и чл.100 ал.1 точка 4, ал.2 и ал.3 от нрпурои, Общински съвет - 
гр.Варна дава съгласие да бъде учредено възмездно право на строеж за 
съществуваща едноетажна сграда-търговски обект № 7-А, със застроена 
площ 10,00(десет)кв.м., представляващо 4,62%(четири цяло и шестдесет и 
две стотни процента) идеални части от правото на строеж върху общинска 
земя - Урегулиран поземлен имот ІІІ-общ.обсл. (три) - целия с площ 445,00 
(четиристотин четиридесет и пет) кв.м., при граници на целия имот: 
кв.улица,УПИ ІІобщ.обсл.,тр.площ и паркинг, в кв.2 (две) по плана на ЖК 
"Младост" ІІ (втори) микрорайон - гр.Варна, на Янко Тотев Петров ЕГН 
…………, по АОС №2867/29.01.2004г. 

Правото на строеж да бъде учредено по пазарни цени, за сумата от 
2650,00 (две хиляди шестстотин и петдесет) лева без ДДС, която е 
определена от лицензиран експерт-оценител. 

Възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на всички 
действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 
разпоредителната сделка. 

/резултати от поименно явно гласуване: 
за - 36, против - 0, въздържали се - 0, отсъстват - 15/ 

 
  4272-3.  На основание § 17 ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.37 ал.4 точка 
4 от ЗОС и чл.100 ал.1 точка 4, ал.2 и ал.3 от нрпурои, Общински съвет - 
гр.Варна дава съгласие да бъде учредено възмездно право на строеж за 
съществуваща едноетажна сграда-търговски обект № 15(петнадесет), със 
застроена площ 10,00(десет)кв.м., представляващо 1,29%(едно цяло и 
двадесет и девет стотни процента) идеални части от правото на строеж 
върху общинска земя - Урегулиран поземлен имот І-общ.обсл. (едно) - 
целия с площ 1414,00 (хиляда четиристотин и четиринадесет) кв.м., при 
граници на целия имот: паркинг и от три страни кв.улици(до жил.блок 129), 
в кв.3 (три) по плана на ЖК "Младост" ІІ (втори) микрорайон - гр.Варна, на 
Димчо Атанасов Димов ЕГН……………, по АОС №2350/10.05.2002г. 

Правото на строеж да бъде учредено по пазарни цени, за сумата от 
2650,00 (две хиляди шестстотин и петдесет) лева без ДДС, която е 
определена от лицензиран експерт-оценител. 

Възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на всички 
действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 
разпоредителната сделка. 

/резултати от поименно явно гласуване: 
за - 37, против - 0, въздържали се - 3, отсъстват - 11/ 

 
  4273-3.  На основание § 17 ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.37 ал.4 точка 
4 от ЗОС и чл.100 ал.1 точка 4, ал.2 и ал.3 от НРПУРОИ, Общински съвет - 
гр. Варна дава съгласие да бъде учредено възмездно право на строеж за 



съществуваща едноетажна сграда-търговски обект № 17(седемнадесет), със 
застроена площ 10,00(десет)кв.м., представляващо 1,29%(едно цяло и 
двадесет и девет стотни процента) идеални части от правото на строеж 
върху общинска земя - Урегулиран поземлен имот І-общ.обсл. (едно) - 
целия с площ 1414,00 (хиляда четиристотин и четиринадесет) кв.м., при 
граници на целия имот: паркинг и от три страни кв.улици(до жил.блок 129), 
в кв.3 (три) по плана на ЖК "Младост" ІІ (втори) микрорайон - гр.Варна, на 
Ивелина Иванова Николова ЕГН…………, по АОС №2350/10.05.2002г. 

Правото на строеж да бъде учредено по пазарни цени, за сумата от 
2650,00 (две хиляди шестстотин и петдесет) лева без ДДС, която е 
определена от лицензиран експерт-оценител. 

Възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на всички 
действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 
разпоредителната сделка. 

/резултати от поименно явно гласуване: 
за - 36, против - 1, въздържали се - 4, отсъстват - 10/ 

 
  4274-3.  На основание § 17 ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.37 ал.4 точка 
4 от ЗОС и чл.100 ал.1 точка 4, ал.2 и ал.3 от нрпурои, Общински съвет - 
гр.Варна дава съгласие да бъде учредено възмездно право на строеж за 
съществуваща едноетажна сграда-търговски обект № 24(двадесет и четири), 
със застроена площ 15,00(петнадесет)кв.м., представляващо 1,92%(едно 
цяло и деветдесет и две стотни процента) идеални части от правото на 
строеж върху общинска земя - Урегулиран поземлен имот І-общ.обсл. (едно) 
- целия с площ 1414,00 (хиляда четиристотин и четиринадесет) кв.м., при 
граници на целия имот: паркинг и от три страни кв.улици (до жил.блок 129), 
в кв.3 (три) по плана на ЖК "Младост" ІІ (втори) микрорайон - гр.Варна, на 
"РА РИТОН"ООД, представлявано от Лилия Белчева Коцовска, по АОС 
№2350/10.05.2002г. 

Правото на строеж да бъде учредено по пазарни цени, за сумата от 
3950,00 (три хиляди деветстотин и петдесет) лева без ДДС, която е 
определена от лицензиран експерт-оценител. 

Възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на всички 
действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 
разпоредителната сделка. 

/резултати от поименно явно гласуване: 
за - 33, против - 2, въздържали се - 4, отсъстват - 12/ 

 
  4275-3.  На основание § 17 ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.37 ал.4 точка 
4 от ЗОС и чл.100 ал.1 точка 4, ал.2 и ал.3 от нрпурои, Общински съвет - 
гр.Варна дава съгласие да бъде учредено възмездно право на строеж за 
съществуваща едноетажна сграда-търговски обект № 25(двадесет и пет), със 
застроена площ 10,00(десет)кв.м., представляващо 1,29%(едно цяло и 



двадесет и девет стотни процента) идеални части от правото на строеж 
върху общинска земя - Урегулиран поземлен имот І-общ.обсл. (едно) - 
целия с площ 1414,00 (хиляда четиристотин и четиринадесет) кв.м., при 
граници на целия имот: паркинг и от три страни кв.улици(до жил.блок 129), 
в кв.3 (три) по плана на ЖК "Младост" ІІ (втори) микрорайон - гр.Варна, при 
равни квоти на: Богдана Панайотова Стойчева ЕГН……… и Димитър 
Панайотов Стойчев ЕГН………….., по АОС №2350/10.05.2002 г. 

Правото на строеж да бъде учредено по пазарни цени, за сумата от 
2650,00 (две хиляди шестстотин и петдесет) лева без ДДС, която е 
определена от лицензиран експерт-оценител. 

Възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на всички 
действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 
разпоредителната сделка. 

/резултати от поименно явно гласуване: 
за - 40, против - 0, въздържали се - 0, отсъстват - 11/ 

 
  4276-3.  На основание § 17 ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.37 ал.4 точка 
4 от ЗОС и чл.100 ал.1 точка 4, ал.2 и ал.3 от нрпурои, Общински съвет - 
гр.Варна дава съгласие да бъде учредено възмездно право на строеж за 
съществуваща едноетажна сграда-търговски обект № 26(двадесет и шест), 
със застроена площ 10,00(десет)кв.м., представляващо 1,29%(едно цяло и 
двадесет и девет стотни процента) идеални части от правото на строеж 
върху общинска земя - Урегулиран поземлен имот І-общ.обсл. (едно) - 
целия с площ 1414,00 (хиляда четиристотин и четиринадесет) кв.м., при 
граници на целия имот: паркинг и от три страни кв.улици(до жил.блок 129), 
в кв.3 (три) по плана на ЖК "Младост" ІІ (втори) микрорайон - гр.Варна, при 
равни квоти, на Димитър Цветков Първанов ЕГН…………. и Детелина 
Николаева Първанова ЕГН…………, по АОС №2350/10.05.2002г. 

Правото на строеж да бъде учредено по пазарни цени, за сумата от 
2650,00 (две хиляди шестстотин и петдесет) лева без ДДС, която е 
определена от лицензиран експерт-оценител. 

Възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на всички 
действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 
разпоредителната сделка. 

/резултати от поименно явно гласуване: 
за - 34, против - 0, въздържали се - 1, отсъстват - 16/ 

 
  4277-3. На основание § 17 ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.37 ал.4 точка 4 
от ЗОС и чл.100 ал.1 точка 4, ал.2 и ал.3 от нрпурои, Общински съвет - 
гр.Варна дава съгласие да бъде учредено възмездно право на строеж за 
съществуваща едноетажна сграда-търговски обект № 31-А(тридесет и едно-
А), със застроена площ 10,00(десет)кв.м., представляващо 1,29%(едно цяло 
и двадесет и девет стотни процента) идеални части от правото на строеж 



върху общинска земя - Урегулиран поземлен имот І-общ.обсл. (едно) - 
целия с площ 1414,00 (хиляда четиристотин и четиринадесет) кв.м., при 
граници на целия имот: паркинг и от три страни кв.улици(до жил.блок 129), 
в кв.3 (три) по плана на ЖК "Младост" ІІ (втори) микрорайон - гр.Варна, на 
ЕТ"МИТРУ-Атанас Митров"-гр.Варна, по АОС №2350/10.05.2002г. 

Правото на строеж да бъде учредено по пазарни цени, за сумата от 
2650,00 (две хиляди шестстотин и петдесет) лева без ДДС, която е 
определена от лицензиран експерт-оценител. 

Възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на всички 
действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 
разпоредителната сделка. 

/резултати от поименно явно гласуване: 
за - 35, против - 0, въздържали се - 4, отсъстват - 12/ 

 
  4278-3.  На основание § 17 ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.37 ал.4 точка 
4 от ЗОС и чл.100 ал.1 точка 4, ал.2 и ал.3 от нрпурои, Общински съвет - 
гр.Варна дава съгласие да бъде учредено възмездно право на строеж за 
съществуваща едноетажна сграда-търговски обект № 35(тридесет и пет), със 
застроена площ 20,00(двадесет)кв.м., представляващо 2,57%(две цяло и 
петдесет и седем стотни процента) идеални части от правото на строеж 
върху общинска земя - Урегулиран поземлен имот І-общ.обсл. (едно) - 
целия с площ 1414,00 (хиляда четиристотин и четиринадесет) кв.м., при 
граници на целия имот: паркинг и от три страни кв.улици(до жил.блок 129), 
в кв.3 (три) по плана на ЖК "Младост" ІІ (втори) микрорайон - гр.Варна, на 
ЕТ"ИНА-Весел Кирчев", представлявано от Весел Пенев Кирчев, по АОС 
№2350/10.05.2002 г. 

Правото на строеж да бъде учредено по пазарни цени, за сумата от 
5320,00 (пет хиляди триста и двадесет) лева без ДДС, която е определена от 
лицензиран експерт-оценител. 

Възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на всички 
действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 
разпоредителната сделка. 

/резултати от поименно явно гласуване: 
за - 35, против - 0, въздържали се - 4, отсъстват - 12/ 

 
  4279-3.  На основание § 17 ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.37 ал.4 точка 
4 от ЗОС и чл.100 ал.1 точка 4, ал.2 и ал.3 от нрпурои, Общински съвет - 
гр.Варна дава съгласие да бъде учредено възмездно право на строеж за 
съществуваща едноетажна сграда-търговски обект № 42(четиридесет и две), 
със застроена площ 10,00(десет)кв.м., представляващо 1,29%(едно цяло и 
двадесет и девет стотни процента) идеални части от правото на строеж 
върху общинска земя - Урегулиран поземлен имот І-общ.обсл. (едно) - 
целия с площ 1414,00 (хиляда четиристотин и четиринадесет) кв.м., при 



граници на целия имот: паркинг и от три страни кв.улици(до жил.блок 129), 
в кв.3 (три) по плана на ЖК "Младост" ІІ (втори) микрорайон - гр.Варна, на 
Пенка Стамова Рашкова ЕГН…………, по АОС №2350/10.05.2002г. 

Правото на строеж да бъде учредено по пазарни цени, за сумата от 
2650,00 (две хиляди шестстотин и петдесет) лева без ДДС, която е 
определена от лицензиран експерт-оценител. 

Възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на всички 
действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 
разпоредителната сделка. 

/резултати от поименно явно гласуване: 
за - 36, против - 0, въздържали се - 2, отсъстват - 13/ 

 
  4280-3.  На основание § 17 ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.37 ал.4 точка 
4 от ЗОС и чл.100 ал.1 точка 4, ал.2 и ал.3 от нрпурои, Общински съвет - 
гр.Варна дава съгласие да бъде учредено възмездно право на строеж за 
съществуваща едноетажна сграда-търговски обект № 45(четиридесет и пет), 
със застроена площ 10,00(десет)кв.м., представляващо 1,29%(едно цяло и 
двадесет и девет стотни процента) идеални части от правото на строеж 
върху общинска земя - Урегулиран поземлен имот І-общ.обсл. (едно) - 
целия с площ 1414,00 (хиляда четиристотин и четиринадесет) кв.м., при 
граници на целия имот: паркинг и от три страни кв.улици(до жил.блок 129), 
в кв.3 (три) по плана на ЖК "Младост" ІІ (втори) микрорайон - гр.Варна, на 
Борис Тодоров Косев, по АОС №2350/10.05.2002г. 

Правото на строеж да бъде учредено по пазарни цени, за сумата от 
2650,00 (две хиляди шестстотин и петдесет) лева без ДДС, която е 
определена от лицензиран експерт-оценител. 

Възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на всички 
действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 
разпоредителната сделка. 

/резултати от поименно явно гласуване: 
за - 35, против - 0, въздържали се - 4, отсъстват - 12/ 

 
  4281-3. На основание § 17 ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.37 ал.4 точка 4 
от ЗОС и чл.100 ал.1 точка 4, ал.2 и ал.3 от нрпурои, Общински съвет - 
гр.Варна дава съгласие да бъде учредено възмездно право на строеж за 
съществуваща едноетажна сграда-търговски обект № 49-А(четиридесет и 
девет-А), със застроена площ 10,00(десет)кв.м., представляващо 1,29%(едно 
цяло и двадесет и девет стотни процента) идеални части от правото на 
строеж върху общинска земя - Урегулиран поземлен имот І-общ.обсл. (едно) 
- целия с площ 1414,00 (хиляда четиристотин и четиринадесет) кв.м., при 
граници на целия имот: паркинг и от три страни кв.улици(до жил.блок 129), 
в кв.3 (три) по плана на ЖК "Младост" ІІ (втори) микрорайон - гр.Варна, на 



ЕТ"ЕРИСАЛ-Исмаил Емин"-гр.Варна представлявано от Исмаил Мехмед 
Емин, по АОС №2350/10.05.2002г. 

Правото на строеж да бъде учредено по пазарни цени, за сумата от 
2650,00 (две хиляди шестстотин и петдесет) лева без ДДС, която е 
определена от лицензиран експерт-оценител. 

Възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на всички 
действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 
разпоредителната сделка. 

/резултати от поименно явно гласуване: 
за - 35, против - 0, въздържали се - 4, отсъстват - 12/ 

 
 4282-3.  На основание § 17 ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.37 ал.4 точка 

4 от ЗОС и чл.100 ал.1 точка 4, ал.2 и ал.3 от нрпурои, Общински съвет - 
гр.Варна дава съгласие да бъде учредено възмездно право на строеж за 
съществуваща едноетажна сграда-търговски обект № 52(петдесет и две), със 
застроена площ 5,00(пет)кв.м., представляващо 0,82%(нула цяло и 
осемдесет и две стотни процента) идеални части от правото на строеж върху 
общинска земя - 945,00(деветстотин четиридесет и пет)кв.м. идеални части 
от Урегулиран поземлен имот І-общ.обсл. (едно) - целия с площ 1105,00 
(хиляда сто и пет) кв.м., при граници на целия имот: паркинг и от три страни 
кв.улици(до жил.блок 132), в кв.4 (четири) по плана на ЖК "Младост" ІІ 
(втори) микрорайон - гр.Варна, на Петя Манева Петрова ЕГН…………, по 
АОС №2352/10.05.2002г. 

Правото на строеж да бъде учредено по пазарни цени, за сумата от 
1330,00 (хиляда триста и тридесет) лева без ДДС, която е определена от 
лицензиран експерт-оценител. 

Възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на всички 
действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 
разпоредителната сделка. 

/резултати от поименно явно гласуване: 
за - 35, против - 0, въздържали се - 3, отсъстват - 13/ 

 
 4283-3.   I.  Наоснованиечл . 21 ,  ал.1, т.8 и 9 от ЗМСМА, чл.203 ТЗ, 

ал.4, ал.2, т.1, чл.5, ал.1 и чл.6, ал.1 от НРУПСЧОВКТД и във връзка с писмо 
вх. № О-5-9303/24/28.06.2005 г. от Дирекция "Образование" и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-5-9300/51/28.06. 2006 
г., Общински съвет - Варна взима решение за едновременно намаляване на 
капитала на  "Стопанска и спомагателна дейност" ЕАД  със седалище 
гр.Варна и адрес на управление:гр.Варна, бул."Мария Луиза" № 11, вписано 
в Търговския регистър, воден при Варненския окръжен съд по ф.д. № 
2170/2000 г., като намаляването има действие само ако бъде извършено 
предвиденото увеличаване на капитала. Вследствие на увеличаването да 
бъде достигнат размерът на капитала преди изменението му. 



 II. На основание чл.21, ал.1, т.8 и 9 от ЗМСМА, Общински съвет – 
Варна извежда от капитала на "ССД" ЕАД имот, находящ се в гр.Варна ул. 
"Цар Симеон I" № 14, район № 7, кв. № 94, пл. № 7, АОС № 852/12.10.1998 
г., партерен етаж от сграда /"Млечна кухня" №1/ с балансова стойност 1 
318,80 лв. по счетоводен баланс на дружеството към 30.04.2006 г.,  което е 
цел на намаляването на капитала и намалява капитала на "ССД" ЕАД с 1 
318,80 лв.  

 III.  На основание чл.21, ал.1, т.8 и 9 от ЗМСМА, Общински съвет – 
Варна замества непаричната вноска, представляваща извадения от капитала 
имот, с парична в размер на 1 318,80 лв. и  увеличава капитала на "ССД" 
ЕАД със сумата от 1 318,80 лв.  като размерът на капитала на дружеството 
остава непроменен. 

Сумата от 1 318,80 лв. да бъде внесена от едноличния собственик на 
капитала Община Варна преди вписването на горните промени. 

На основание чл.203, ал.3 и във връзка с чл.202, ал.1 ТЗ и с оглед на 
обстоятелството, че вследствие на увеличаване на капитала е достигнат 
размера на капитала преди изменението му, правилата на чл.150-153 ТЗ не 
се прилагат. 

 ІV.  Изваденият от капитала на  "ССД" ЕАД   и описан по-горе имот, 
находящ се в град Врана ул." Цар Симеон I" № 14 район № 7, кв. № 94, пл. 
№ 7, АОС № 852/12.10.1998 г., партерен етаж от сградата /"Млечна кухня" 
№1/, става собственост на Община варна от датата на вписване на 
горепосочените промени. 

Общински съвет - Варна задължава Кмета на община Варна след 
придобиване на имота от община Варна да внесе предложение в Общинския 
съвет - Варна за обявяването му за публична общинска собственост. 

 V. Общински съвет - Варна,  в качеството си на упражняващ правата 
на едноличния собственик на капитала на "ССД" ЕАД Община Варна, 
задължава прокуриста на дружеството на предприеме необходимите 
действия за вписване на извършената промяна в Търговския регистър при 
варненски окръжен съд, в 14-дневен срок след вземане на решението." 

/резултати от поименно явно гласуване: 
за - 38, против - 0, въздържали се - 2, отсъстват - 11/ 

 
  4284-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от 
ЗОС, чл.92, ал.1 от НРПУРОИ във връзка с Решение № 3084-
5/38/22.02.2006год. на Общинския съвет - Варна и по предложение на Кмета 
на Община Варна с вх. № РД-6-9302/67/20.07.2006 г., Общински съвет - 
Варна дава съгласие за продажба чрез търг срещу цена, представляваща 
определен на търга процент от РЗП на сградата, предвидена за изграждане 
върху продавания терен /жилища, гаражи, търговски обекти и др./ или вече 
изградени жилищни или нежилищни имоти в същия подрайон с 
определеното на търга РЗП на имот - общинска собственост, представляващ 



сграда с обща площ 48.85 кв.м. и 140 кв. м. ид ч. от УПИ VІІ-276 целия с 
площ от 286 кв.м., находящ се на ул. "Топола" № 36, кв. 1087 по плана на 
26-ти п.р.на гр.Варна, предмет на АОС № 788/11.08.1998год., при следните 
 

ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ 
 
     Право на участие в търга имат физически лица, еднолични търговци и 
юридически лица, които:  
· нямат задължения към национално осигурителните фондове; 
· нямат задължения към Община Варна; 

За участие в търга са необходими следните документи:  
· заявление за участие по образец, представен към комплекта тръжни 
документи. 
· актуално удостоверение за съдебна регистрация за юридически лица и  
еднолични търговци /оригинал/. 
  · съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в 
производство за обявяване в несъстоятелност или се намира в ликвидация - 
 оригинал /за юридически лица/. 
 · свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, управляващи и 
представляващи юридическите лица /оригинал/. 
  · удостоверение за липса на задължения по данъчно-осигурителната сметка 
от съответното подразделение на Националната агенция по приходите. 
   · нямат задължения за публични вземания към Община Варна от Дирекция 
"Местни данъци"; 
   · заверен счетоводен баланс за предходната година, съгласно Закона за 
счетоводството за юридически лица и еднолични търговци. 
   · служебна бележка за недължими общински вземания /оригинал/. 
   · декларация за данъчна регистрация - копие, заверено от съответната   
служба на НАП за юридически лица и еднолични търговци. 
   · БУЛСТАТ - удостоверение от Агенция по вписванията. 
  · декларация, приложена в тръжните документи за получаване и 
запознаване стръжните условия. 
  · декларация за извършен оглед на обекта. 
  · декларация за поверителност на информацията, предоставена във връзка с 
участието в търга, приложена към комплекта тръжни документи; 
  · платежен документ за внесен депозит в размер на 9 120.00 лв.по IBAN 
BG36 CECB 9790 3362 1500 00, при «Централна кооперативна банка»АД, 
клон Варна, BIC CECBBGSF на Община Варна. 
  · платежен документ за закупена тръжна документация, която се получава 
в стая № 1205 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу сумата от 
1000.00/хиляда/лева, с включен ДДС, платима по IBAN BG49 CECB 9790 
84621500 00, код за вид плащане 444 000, при «Централна кооперативна 
банка»АД, клон Варна, BIC CECBBGSF на Община Варна. 



Приема начален процент за обезщетение, в полза на Община Варна, в 
размер на 28 % от разгъната застроена площ на бъдещата сграда, определен 
от лицензиран оценител, с пазарен еквивалент на началния процент в размер 
на 91 184.00 лева, с максимален срок на изпълнение 18 месеца от 
получаване на разрешение за строеж. 

Стъпката за наддаване се определя на един пункт /кръгъл процент/. 
/резултати от поименно явно гласуване: 
за - 36, против - 0, въздържали се - 1, отсъстват - 14/ 

 
  4285-3. На основание чл. 21, ал. 1, т.6 и 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 
3 от Търговския закон, чл.5 и чл.6, ал. 1 и чл. 7 от НРУПСЧОВКТД и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-6-9302/80/25.08.06 г., 
Общински съвет - Варна определя размера на дивидента за 2005 г. на 
търговските дружества с ограничена отговорност и акционерни дружества с 
общинско имущество и общинско участие, който следва да се внесе до 
01.12.2006 г. като приход в бюджета на Община Варна: 

  · "Пазари" ЕООД /еднолично търговско дружество с общинско 
имущество/ - 350 000 лв. 

  · "Обреди" ЕООД /еднолично търговско дружество с общинско 
имущество/ - 60 000 лв. 

  · "Междуобластен диспансер за онкологични заболявания д-р Марко 
Марков -  Варна" ЕООД/еднолично търговско дружество с общинско 
имущество/ - 50 000 лв. 

  · "Варна Шеле Екосервиз" ООД /търговско дружество с общинско 
участие/ -188 188 лв., съгласно протокол № 48/01.03.2006 год. от проведено 
Общо събрание на дружеството 

  · "В и К" ООД /търговско дружество с общинско участие/ - 31 840 лв., 
съгласно протокол № 176/04.05.2006 год. от проведено годишно Общо 
събрание на дружеството. 

/резултати от поименно явно гласуване: 
за - 30, против - 5, въздържали се - 5, отсъстват - 11/ 

 
  4286-3. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.35, 
ал.1от ЗОС и чл.63 и сл. от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на 
Община Варна с вх.№ РД-6-9300/36/14.09.2006 г. и поради изтичане на 
срока на първоначалната оценка, Общински съвет - Варна дава съгласие да 
бъде извършена продажба чрез търг с явно наддаване по ред определен 
съгласно НРПУРОИ на общински имот - земя, представляваща урегулиран 
поземлен имот УПИ I-1, кв.8 по ПРЗ на местност "Баба Алино", к.к. "Чайка", 
СО "Ален мак" с площ 9 511 кв.м., описан в АОС № 3570/01.11.2005 г., при 
граници на целия имот: път и № 13 ГНС Варна, ведно с разположените в 
имота 19 броя обекта /бунгала/ собственост на Община Варна. 



Общински съвет - Варна приема, че пазарната оценка на урегулиран 
поземлен имот УПИ I-1, кв.8 по ПРЗ на местност "Баба Алино", к.к. "Чайка", 
СО "Ален мак" с площ 9 511 кв.м. ведно с разположените в имота 19 броя 
временни обекти /бунгала/ възлиза на 2 637 302 лв. без ДДС. Приетата от 
Общински съвет - Варна пазарна оценка да бъде първоначална цена при 
провеждането на търга. 

Възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на всички 
дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 
разпоредителната сделка. 

/резултати от поименно явно гласуване: 
за - 40, против - 0, въздържали се - 0, отсъстват - 11/ 

 
 4287-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 и 9 от ЗМСМА, чл.5/1/ и чл.6/1/ 

НРПУПСЧОВКТД, Общински съвет - Варна приема предложението на СД 
на "Градски транспорт" ЕАД за сключване на договор за инвестиционен 
кредит в размер на левовата равностойност на 1 000 000 евро с 
"Райфаизенбанк - България" ЕАД за покупка на автобуси - употребявани до 
9 години от датата на първата регистрация към момента на покупката им с 
параметри съгласно приложената оферта и проекто-договор, които са 
неразделна част от настоящото решение. 

Възлага на председателя на СД "Градски транспорт" ЕАД - Варна 
сключването на договор за кредит с "Райфаизенбанк" ЕАД и го задължава 
всяко тримесечие писмено да информира Общински съвет за усвояването 
му. 

/резултати от поименно явно гласуване: 
за - 32, против - 2, въздържали се - 2, отсъстват - 15/ 

 
 4288-3. На основание чл.62, ал.2 АПК, Общински съвет - Варна допуска 
поправка на очевидна фактическа грешка в точка 2 от решение № 3715-
4/42/09.06.2006 г. на Общински съвет - Варна, като същата придобива 
следния вид: "2. УПИ V - за обществено обслужване, кв.997а по АОС № 
3411/30.05.2005 г. с площ 3920 кв.метра." 

/за - 34, против - 0, въздържали се - 0/ 
 
 4289-3. На основание чл. 21, ал.1, т.8 и 9 от ЗМСМА, във връзка с чл. 72, 
ал.4 от ТЗ, Общински съвет - Варна одобрява изготвена от три вещи лица 
експертна оценка по търг дело 596/2006 г. на ВОС за определяне стойността 
на непарична вноска на Община Варна в "СПОРТЕН КОМПЛЕКС 
"СПАРТАК"АД по чл.72, ал.2 от ТЗ, възлизаща на 3 202 000.00 лв. 

/резултати от поименно явно гласуване: 
за - 38, против - 0, въздържали се - 0, отсъстват - 13/ 

 



  4290-3. На основание чл. 21, ал.1, т.9 от ЗМСМА и чл.7 от 
НРУПСЧОВКТД, Общински съвет - Варна решава: Община Варна да 
участва чрез избран свой представител в учредителното събрание за 
създаване на търговско дружество с едностепенна система на управление 
"СПОРТЕН КОМПЛЕКС "СПАРТАК"АД, със Съвет на директорите в 
състав от пет члена, двама от които да са предложени от представителя на 
община Варна, а трима - от "БАРЕТ АУТО" ЕООД. 

/резултати от поименно явно гласуване: 
за - 36, против - 0, въздържали се - 0, отсъстват - 15/ 

 
 4291-3. На основание чл. 21, ал.1, т.9 от ЗМСМА и чл.7 от 

НРУПСЧОВКТД, Общински съвет - Варна реши: 
Упълномощава представителя на Община Варна в учредителното 

събрание на "СПОРТЕН КОМПЛЕКС "СПАРТАК" АД да гласува за 
следните решения: 

1. Наименование и предмет на дейност на дружеството да са както 
следва: 

А/ Наименование: "СПОРТЕН КОМПЛЕКС "СПАРТАК" АД. 
Б/ Предмет на дейност: организиране и провеждане на спортни 

събития и мероприятия, изграждане, поддържане и експлоатация на спортни 
площадки, стадиони, басейни и други съоръжения за спортни и културни 
цели; рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги: външно 
икономическа дейност, организиране и провеждане на музикално-
артистична дейност; организиране на екскурзии в страната и чужбина; 
предоставяне на транспортни, информационни, комунално-битови, 
рекламни, спортни, анимационни, културни и други допълнителни услуги; 
строителни и строително-ремонтни и проектантски услуги; покупка, строеж 
или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под 
наем; посреднически услуги при покупко-продажба, замяна и отдаване под 
наем на недвижими имоти; покупка на стоки или други вещи с цел 
препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; търговско 
представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни 
сделки и услуги; отдаване под наем на активи на дружеството; участие и 
правоучастие в инвестиционни проекти; придобиване, управление и 
продажба на облигации идруги незабранени от закона дейности. 

2. Седалище гр.Варна, обл.Варненска и адрес на управление: гр.Варна, 
ул. "Селиолу" № 39. 

3. Дружеството не се ограничава със срок или друго прекратително 
условие. 

4. Разпределението на капитала да е 34 % за Община Варна и 66% за 
"БАРЕТ АУТО"ЕООД, подробно описано в устава на дружеството. 

/резултати от поименно явно гласуване: 



за - 37, против - 0, въздържали се - 0, отсъстват - 13, не участва в 
гласуването - 1/ 
 

 4292-3. На основание чл. 21, ал.1, т.9 от ЗМСМА и чл.7 от 
НРУПСЧОВКТД, Общински съвет - Варна решава общинското участие във 
формирането/набирането/ на капитала на "СПОРТЕН КОМПЛЕКС 
"СПАРТАК"АД е парична вноска в размер на 800 лева и апортна 
/непарична/ вноска по реда на чл.72 и сл.ТЗ, изразяваща се в право на 
собственост върху посочените по долу имоти, както следва: 

 I.  УПИ III - за стадион със спортно възстановителен център и хотел, 
по АОС № 3411/30.05.2005 г., кв.997а. 

Имотът се състои: 
- земя с площ 41668 кв.м. 
- застроени обекти както следва: 

1. СГРАДИ 
Спортна зала на един етаж със застроена площ от 705 кв.м. 
Конструкция-стоманобетонова. Година на построяване 1968 г. 
Гараж на един етаж със застроена площ от 324 кв.м. Конструкция - метална. 
Година на построяване - 1974 г. 
Работилница на един етаж със застроена площ от 89 кв.м. 
Конструкция-монолитна Година на построяване - 1950 г. 
2.СЪОРАЖЕНИЯ. 
Стадион "Спартак", състоящ се от игрище. Лекоатлетическа писта и 
трибуни. 
Спортна площадка - игрище с площ 1030 кв.м. 
Тренировъчно игрище. 
  II.  УПИ V - за обществено обслужване, кв.997а, по АОС № 
3411/30.05.2005 г. с площ 3920 кв.м. 

 III.  УПИ I - "жил.строителство" кв.1, по плана на ж.к. "Възраждане"II 
м.р. по АОС № 3334/11.04.2005 г. Имотът представлява земя с площ 5800 
кв.м. 
  IV.  УПИ III - "за жил. стр-во, общ обслужване и трафопост", кв.560, 
14 п.р. по АОС № 2633/25.07.2003 г. с площ 2233 кв.м., находящ се на 
ул."Осми март" гр.Варна. 
  V.  Земя с площ 2472 кв.мн. ид.ч. от УПИ II - "за жил.стр-во, 
магаз.гаражи и тр,пост", кв.2 по плана на 26 п.р., находящ се на 
бул."Сливница", ъгъла с ул."Струга", целия с площ 2532 кв.м. по АОС № 
2084/22.07.2001 г. 

/резултати от поименно явно гласуване: 
за - 35, против - 0, въздържали се - 0, отсъстват - 15, 
не участва в гласуването - 1/ 

 



  4293-3. На основание чл. 21, ал.1, т.9 от ЗМСМА и чл.7 от 
НРУПСЧОВКТД, Общински съвет - Варна решава двама от членовете на 
Съвета на Директорите на "СПОРТЕН КОМПЛЕКС "СПАРТАК"АД 
задължително да бъдат избрани по предложение на представителя на 
Община Варна в ОСА на дружеството, което да бъде отразено и в устава на 
дружеството. 

/резултати от поименно явно гласуване: 
за - 35, против - 0, въздържали се - 0, отсъстват - 15, 
не участва в гласуването - 1/ 

 
  4294-3. На основание чл. 21, ал.1, т.9 от ЗМСМА и чл.7 от 
НРУПСЧОВКТД, Общински съвет - Варна приема предложеният проект за 
устав на "СПОРТЕН КОМПЛЕКС "СПАРТАК"АД,  съгласно приложение. 

/резултати от поименно явно гласуване: 
за - 37, против - 0, въздържали се - 0, отсъстват - 13, 
не участва в гласуването - 1/ 

 
 4295-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 7 от 

НРУПСЧОВКТД, Общински съвет - Варна  избира за представител в 
Общото събрание на СК "СПАРТАК" общинския съветник Аврам 
ТОДОРОВ.  

/резултати от поименно явно гласуване: 
за - 34, против - 0, въздържали се - 0, отсъстват - 17/ 

 
 4296-3. Общински съвет - Варна упълномощава представителя на 

Община Варна в учредителното събрание на СК "СПАРТАК"-АД да 
предложи за членове на Съвета на директорите Валерия Александрова 
Ангелова и Гошо Дичев Танчев. 

/резултати от поименно явно гласуване: 
за - 35, против - 0, въздържали се - 0, отсъстват - 16/ 

 
  4297-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.5/1/ и чл.6/1/ от 
НРУПСЧОВКТД, Общински съвет - Варна дава съгласие "Пазари" ЕООД - 
Варна да проведе преговори с банкови институции за осигуряване на кредит 
за "Изграждане на пазар на производителите на варненска област", като 
внесе за разглеждане в Общински съвет - Варна 3 броя оферти с проекто-
договори, икономическа обосновка от общинска администрация и 
предложение за погасителен план за исканият кредит. 
 

/резултати от поименно явно гласуване: 
за - 34, против - 1, въздържали се - 1, отсъстват - 15/ 

 



  4298-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 9 и т. 23 ЗМСМА и в 
изпълнение на решение № 3508-6(41)/16.05.2006 г. на Общински съвет - 
Варна, Общински съвет - Варна изразява положително становище по 
депозираното от "Сентер консулт"-ЕООД заявление вх. № ОС-6-
2600(81)/27.09.2006 г., с което дружеството приема пазарната оценка на 
имот, с административен адрес: гр. Варна, ул. "П. Каравелов" № 9, ъгъла на 
ул. "Братя Миладинови" № 14, изготвена от лицензиран оценител, в размер 
на 3 969 000 лв. безД ДС и се съгласява при извършване на замяната с 
Община Варна, "Сентер консулт"-ЕООД да предостави равностойни 
жилищни имоти на стойност 51 % от горепосочената оценка, а останалата 
част от цената да заплати с пари. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА във връзка с чл. 34, ал. 4 и 7 и 
чл. 40 ЗОС и чл. 98, във връзка с чл. 92, ал. 6 НРПУРОИ, Общински съвет – 
Варна възлага на Кмета на Община Варна да продължи действията и 
приключи процедурата по извършване на замяна на недвижим имот - частна 
общинска собственост, състоящ се от двуетажна масивна сграда, с изба и 
тавански помещения, със застроена площ 173 кв.м, работилница със 
застроена площ 182 кв.м, масивна триетажна сграда със застроена площ 418 
кв.м и масивна пристройка със застроена площ 264 кв.м, както и дворно 
място с площ 2041 кв.м, находящ се в гр. Варна, ул. "Петко Каравелов", 
описан подробно в АЧОС 375/27.10.1997 г., срещу равностойни жилищни 
имоти, собственост на "Сентер консулт" ЕООД, съгласно решение № 2045-
8(37)/31.07.2002 г., потвърдено с решение № 2065-5(38)/14.08.2002 г. на 
Общински съвет - Варна. 

С оглед изискванията на чл. 98 НРПУРОИ, Общински съвет - Варна 
възлага на Кмета на ОБщина Варна да внесе за утвърждаване пазарни 
оценки, определени от независими лицензирани оценители, на имотите, 
собственост на "Сентер консулт"-ЕООД, предмет на замяна, като имотите, 
предложени в замяна, да бъдат на стойност не по-малка от 2 025 000 лева 
без включен ДДС, представляващи 51 % от приетата от Общински съвет - 
Варна оценка на заменяния общински имот и да бъдат съобразени с 
изискванията на чл. 98, т. 
3.1. НРПУРОИ. 
Разликата в цените на заменяните имоти, която не следва да бъде повече от 
1 944 000 лв., представляващи 49 % от приетата от Общински съвет- Варна 
оценка на заменяния общински имот, "Сентер консулт"-ЕООД да заплати в 
пари. 

Общински съвет - Варна упълномощава Кмета на Община Варна след 
одобряване оценката на предложените от "Сентер консулт"-ЕООД имоти от 
Общинския съвет, да издаде заповед и сключи договор за замяна с 
посоченото дружество. 

/резултати от поименно явно гласуване: 
за - 31, против - 1, въздържали се - 3, отсъстват - 16/ 



 
  4299-3. 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, включва във фонд 
"Резервни жилища" жилището, находящо се на ул. "Крепостна" № 6, ет. 4, 
ап. 6 с АОС № 3961/21.08.2006 г. 

/резултати от поименно явно гласуване: 
за - 33, против - 0, въздържали се - 3, отсъстват - 15/ 

 
 4300-3. Общински съвет - Варна приема предложението на 

общинския съветник Пламен Начков, а именно: да се коригира основанието 
в проекторешенията на ПК «Здравеопазване» и ПК «Социални дейности и 
жилщна политика», свързани с отпускане и неотпускане на помощи по 
молби за лечение на граждани и за задоволяване на социални и битови 
нужди; като се оформят в едно общо решение и помощите се отпускат по 
приложен списък. 

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

 4301-3.  На основание чл. 55, ал. 2, предл. 1 от «Правилник за 
организацията и дейността на Общинския съвет - Варна, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация», Общински съвет – 
Варна прекратява Четиридесет и петото заседание на Общинския съвет. 

/за - 36, против - 0, въздържали се - 0/ 
 
                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

В А Р Н А 
 
ЛИ/ЛИ       _____________ /Б. ГУЦАНОВ/ 


