
 
  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 
№ 11/26.04.2000 

по точка първа от дневния ред 
 
   ОТНОСНО: Разглеждане на оспорване от Кмета на Община Варна на 
решение на Общински съвет - Варна N 181-2(10)/22.03.2000 г. 

Докл.: Ст. СЕВАСТИЯНОВ - Председател 
Общински съвет - Варна 

  
Общ брой присъстващи общински съветници - 45 

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

 
  198-1.  На основаниечл. 45, ал. 2 от ЗМСМА,Общински съвет - Варна 
потвърждава свое решение N 181-2(10)/22.03.2000 г. 
  /за - 26, против - 18, въздържали се - 1/   
  
 

  
  



 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 
№ 11/26.04.2000 

по точка втора от дневния ред 
 
   ОТНОСНО: Разглеждане на оспорване от Кмета на Община Варна на 
решение на Общински съвет - Варна N 164-5(9)/08.03.2000 г. 

Докл.: Ст. СЕВАСТИЯНОВ - Председател 
Общински съвет – Варна 
 

  Общ брой присъстващи общински съветници – 46 
 
   Общински съвет - Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 
 

  199-2. На основание чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА,Общински съвет - Варна 
 потвърждава свое решение N 164-5(9)/08.03.2000 г. 
  /за - 27, против - 16, въздържали се - 3/   
  
 
 
 

  
  



 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 
№ 11/26.04.2000 

по точка трета от дневния ред 
 
   ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК "Финанси и 
бюджет" относно: определяне на средни месечни брутни заплати на 
общинската администрация и звената към нея, функция "Образование", 
функция "Здравеопазване", функция "Социално осигуряване, подпомагане и 
грижи, функция "Култура", общински предприятия; определяне на основни 
месечни заплати на Кмета на Община Варна и Председателя на ОбС; 
определяне размера на наградите за "Най-добър учител в Община Варна"; 
определяне дневен оклад и режийни разноски за приготвяне на храна в детски 
заведения; промяна на решение N 178-1-2/22.03.2000 г.; финансиране на 
общински и регионален кръг на олимпиадите в общинските училища; 
организиране на Младежки дом като бюджетна дейност; отпускане на средства 
за лечение; осигуряване средства на дейност 3018; определяне размера на 
курортни такси за чуждестранни и български граждани за 2000 г.; осигуряване 
средства от общинския бюджет за изравняване на цените на 60 бр. ученически 
карти до с. Тополи с цените на ученическите карти по градските линии; 
продължаване издръжката на бюджетните предприятия "ДССД", 
"Дезинфекционна станция" и "Ученическо и столово хранене"до 
регистрирането им по Търговския закон. 

Докл.: Стефан САВОВ - Председател  
ПК "Финанси и бюджет" 
 

  Общ брой присъстващи общински съветници – 50 
 
   Общински съвет - Варна прие следните  
 

Р Е Ш Е Н И Я : 
 

  200-3.  На основание ПМС 25/19.03.2000 г., писмо № В-0400/ 119 от 
30.03.2000 г. от 30.03.2000 г. на Министерството на Културата и на основание 
чл.21,ал. 1, т.2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна определя средни брутни 
заплати на работещите във функция "Култура" по дейности, считано от 1 
януари 2000 г., както следва: 



                         ЧИСЛЕНОСТ   СБРЗ  ФРЗ 
                         ПЕРСОНАЛ    в лв   1 месец- лв. 

 I. КУЛТУРА             176         207    36432 
 1. Дирекция КИН          86          206    17716 
 2. Библиотека            53          200    10600 
 3. Галерия               15          203    3045 
 4. Ансамбли              4           221    884 
 5. Др. д-ти Култура      18          227    4087 
  /за - 47, против - 0 въздържали се - 1/ 
 
   201-3-1.  На основание чл. 21, ал. 1 г, 2 от ЗМСМА в изпълнение на чл. 6, 
ал. 3 на ПМС № 25 / 02.03.2000 г ; писмо на МОН № З479/15.03.2000 г., 
Общински съветприема средна месечна брутна работна заплата на едно лице и 
средства за работна заплата за група "Образование" считано от 01.01.2000 г., 
както следва: 
 
 персонал           Брой ср. брутна месечна   Лимит ФРЗ 
                         запл. /лв./          за 1 месец 
 Обща численост     5022 167,04              838 837,88 
 В т.ч.               
 Педагогически    3553 192,37              683 490,61 
 Непедагогически    1469 105,78              155 390,82 
   

201-3-2.  Общински съвет Варна определя средства за работна заплата 
по дейности, както следва: 
 3002 - Целодневни детски градини   132 247,67 
 3003 - Санаториални детски градини   11 532,58 
 3004 - Обединени детски заведения   50 843,08 
 3005 - Полудневни детски градини   5 761,59 
 3008 - Общообразователни училища   583 037,44 
 3009 - Вечерна гимназия "Д.Войников"   3 067,83 
 3010 - ССУ "Г.Бенковски"     13 538,05 
 3014 - Средношк.общежитие "М.Колони"  6 995,17 
 3021 - Други дейности за децата    16 978, 75 
 3029 - Други дейности по образование.   14 872,72   
   ОБЩА СУМА      838 874,88 
  /за - 47, против - 1, въздържали се - 0/ 
 
   202-3.  На основание чл. 21,ал. 1 т. 2 от ЗМСМА и чл 6, ал.1 от ПМС 
25/02.03.2000г., Общински съвет - Варна определя средни брутни работни 



заплати и ФРЗ на работещите в общинската администрация и звената към нея, 
считано от 01.01.2000 г. както следва: 
  /за - 47, против - 0, въздържали се - 1/ 
 
   203-3.  На основание чл., ал.1, т. 2 от ПМС № 25 от 02.03.2000 г. и 
Писмо СГ-91-00/13 от 14.03.2000 г. на МТСП, предлагам средни брутни 
заплати и фонд РЗ на работещите във функция "Социално осигуряване, 
подпомагане и грижи", както следва: 
 Дейност                   Численост   СБРЗ в     ФРЗ 
                            персонал       лв.      в хил.лв. 
 5302 Общинска служба за    121        204.40     24732 
 социално   подпомагане               
  
 5303 Заведения за социални    159        142.83     22710 
 услуги 
 в т. ч.: 
 Дом за стари хора          56         137.02      7673 
 СУПЗ                       103        145.99     15037 
 5304 Домашен социален      58         120.72   7001.97 
 патронаж                 
 5305 Дневен дом за деца   12         152          1824 
 и младежи с умерена 
 и тежка умствена 
 изостаналост 
  ОБЩО Функция:             350        160.77   56267.97 
  /за - 47, против - 0, въздържали се - 1/ 
 
   204-3. На основание чл., ал. 2, чл. 6, ал. 2 и ал. 3 от ПМС № 25/02.03.2000 
г. за работната заплата в бюджетните организации и дейности, чл. 21, ал. 1, т.2 
от ЗМСМА и писмо № 08-00-84/20.03.2000 г. на МЗ, Общински съвет Варна 
определя средната месечна брутна заплата, на функция "Здравеопазване" и 
средните месечни брутни заплати по дейности към ф-я Здравеопазване, 
считано от 01.01.2000 г. 
 
 Численост на персонала   СБРЗ в лв.   ФРЗ за месец в лв. 
  4403      159.00    700 077 
 в т.ч.  
Висш персонал 

961,25     259.00    248 964 
  /за - 47, против -0, въздържали се - 2/ 



   205-3.  На основание чл. 8 от ПМС № 25/02.03.2000 г. и съгласно 
решение на ръководството на Народното събрание от м.февруари 2000 г., 
Общински съвет - Варна определя основни месечни заплати на Кмета на 
община варна и Председателя на Общински съвет - Варна, считано от 
01.01.2000 г., както следва: 
  1. Кирил Петров Йорданов - Кмет на Община Варна   - 635.00 лв. 
  2. Стелиян Георгиев Севастиянов - Председател на ОбС  - 635.00 лв.   
   /за - 42, против - 0, въздържали се - 5 /  
  
   206-3.На основание чл. 21,ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 
одобрява 3 индивидуални награди за "Най-добър учител" по 100 лв. и две 
колективни награди за "Най-добър учителски колектив" по 400 лв. от бюджета 
на функция "Образование". 
  /за - 49, против - 0, въздържали се - 0/ 
 
   207-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 21 от ПМС № 
15/15.02.2000 г. Общински съвет - Варна определя в рамките на бюджетна за 
функция "Образование" за 2000 г.: 
  
 1. Дневен оклад за едно дете, както следва: 
  - ЦДГ и ОДЗ - 1.10 лв. 
  - СДГ/вкл.нощуващи групи/ - 1.70 лв. 
 2. Размер на режийни разноски за приготвяне на храна в ЦДГ, ОДЗ и СДГ: 
  - закуска - 0.10 лв. 
  - обяд - 0.35 лв. 
  - вечеря - 0.27 лв. 
  /за - 50, против - 0, въздържали се - 0/ 
 
   208-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна изменя решение № 178-1-2/22.03.2000 г. в частта II. Спортни училища, 
както следва: 
  - закуска - 0.00 лв. 
  - обяд - 1.06 лв. 
  - вечеря - 0.00 лв. 
  /за - 45, против - 1, въздържали се - 3/ 
 
   209-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна дава съгласие за целево отпускане на бюджетни средства от група 
"Образование" в размер на 8 500 лв. за провеждане на олимпиади в общински 
учебни заведения, както следва: 



  - за общински кръг - 5 743 лв. 
  - за регионален кръг - 2 723 лв. 
  Средствата да се ползват от бюджета на Общински детски комплекс за 
2000 г. и да се разходват за консумативи, хонорари за проверка на писмените 
работи и ДОО в размер на 33% или 0,7% върху изплатените хонорари. 
  /за - 46, против - 0, въздържали се - 0/ 
 
   210-3.  Общински съвет - Варна на основание чл. 21 , ал. 1, т. 6 от 
ЗМСМА и чл. 40, ал. 3 от ПМС № 15/15.02.2000 г. решава Младежки дом - 
Варна да се организира като дейност на бюджетна издръжка в група "Други 
дейности по икономика" с бюджет от 01.05.2000 г. до 31.12.2000 г. в размер на 
36 300 /съгласно Приложение 1/, численост на персонала от 01.05.2000 г. - 10 
щатни бройки.  

Счетоводното обслужване ще се извършва от филиал "Специални 
училища" към функция "Образование". 
  При преизпълнение на приходната част по Приложение 1 да се 
актуализира бюджета на Младежки дом - Варна. 
  /за - 48, против - 0, въздържали се - 2/ 
 
   211-3.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна решава: 
  1. Отпуска парична помощ за лечение в чужбина на Велина Красимирова 
Любенова в размер на 4000 лв., като средствата се изплатят от бюджета на 
община Варна, дейност ИРО, §18. 

 2. Гласуваните средства да бъдат преведени по посочената банкова 
сметка, след представяне на официални документи за насрочена дата за 
оперативно лечение в Израел и разрешение от Посолството за пътуване в 
чужбина. 
  /за - 49, против - 0, въздържали се - 0/ 
 
   212-3.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна решава: 
  1. Отпуска парична помощ за лечение в чужбина на Никола Пламенов 
Стоянов в размер на 4000 лв., като средствата се изплатят от бюджета на 
община Варна, дейност ИРО, §18. 

 2. Гласуваните средства да бъдат преведени по посочената банкова 
сметка, след представяне на официални документи за насрочена дата за 
оперативно лечение в Германия и разрешение от Посолството за пътуване в 
чужбина. 
  /за - 49, против - 0, въздържали се - 0/ 



   213-3.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна отпуска парична помощ за лечение в чужбина на Юлиян Църев в размер 
на 2000 лв., като средствата се изплатят от бюджета на община Варна, дейност 
ИРО, §18. 
  /за - 49, против - 0, въздържали се - 0/ 
 
   214-3.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна прехвърля от бюджета на дейност 4039 - ДССД по бюджета на дейност 
3018 - Столове сумата от 23 370 лв., считано от 01.04.2000 г. във връзка с 
поетапното преминаване на храненето в ЦДГ и ОДЗ от ДССД в ОП 
"Ученическо и столово хранене" съгласно решение № 50-5-3/13.12.1999 г. 
  /за - 49, против - 0, въздържали се - 0/ 
 
   215-3-1.  На основаниечл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА; чл. 4 и във връзка с 
чл. 96, Раздел IV, глава Трета от ЗМДТ, Общински съвет - Варна определя 
размер на курортните такси, както следва: За курорти от национално значение: 
  - за чуждестранни граждани - 1,50 лв. 
  - за български граждани - 0,50 лв. 
   215-3-2.  Общински съвет - Варна решава начислената за месеца сума 
като курортни такси да се превежда до 10-то число на следващия месец по 
сметката на Данъчната служба по местонахождението на туристическите 
обекти. 
  /за - 43, против - 2, въздържали се - 3/ 
 
   216-3.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет 
- Варна решава разходите по изравняване на цените на 60 бр. /шестдесет бр./ 
ученически карти до с. Тополи с цените на ученическите карти по градските 
линии да се поемат от общинския бюджет, дейност "Транспорт". 
  /за - 48, против - 0, въздържали се - 2/ 
 
   217-3.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна решава да се продължи издръжката на бюджетните дейности 
"Ученическо и столово хранене", "Дирекция стопанска и спомагателна 
дейност" и "Дезинфекционна станция" до регистрирането им по Търговския 
закон в рамките на бюджета на съответните функции. 
  /за - 47, против - 0, въздържали се - 3/   
  
 
 
  



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 
№ 11/26.04.2000 

по точка четвърта от дневния ред 
 
   ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
"Собственост и стопанство" относно: увеличаване капитала на "Дворец на 
културата и спорта"-ЕАД - Варна; отмяна на решения на ОбС NN 
1313-6-2/15.10.97 г. и 1334-3-2/19.11.99 г.; промяна на решение на ОбС N 
2186-3-2(45)/29.09.99 г.; прехвърляне на общински жилища от фонд "Резервен" 
във фонд "Настаняване наематели"; замяна на имот на ул. "Плиска" N 13; 
замяна недвижим имот частна общинска собственост в м. "Св. Никола" N 217; 
допълване на "Наредба за реда за провеждане на търговска дейност на 
територията на Община Варна"; допълване решение на ОбС N 
122-5(8)/23.02.2000 г.; обявявяне за частна общинска собственост на имот на 
детска ясла N 14 "Звънче"; ликвидиране на съсобственост на имот м. "Франга 
дере"; разпределението на дивидент на "Пазари"-ЕООД за 1999 г. 

Докл.: Красен ЖЕЛЕЗОВ - Председател 
ПК "Собственост и стопанство" 
 

  Общ брой присъстващи общински съветници - 48 
   Общински съвет - Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 
   218-4-1.  На основание § 5 от ЗДЛ, Общински съвет - Варна деноминира 
капитала на "Дворец на културата и спорта"-ЕАД - Варна от 34 331 437 000л в. 
в 34 331 437 лв. 
   218-4-2.  Общински съвет - Варна увеличава капитала на "Дворец на 
културата и спорта"-ЕАД - Варна от 34 331 437 лв. на 34 331 500 лв. чрез 
внасяне на допълнителна парична вноска. Капиталът на дружеството се 
разпределя в 3 433 150 акции от по 10 лв. всяка. 
  /за - 44, против - 0, въздържали се - 0/ 
   219-4.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна изменя свое решение N 2186-3-2(45)/29.09.1999 г., допълнено с решение 
N 73-6(6)/22.12.1999 г., като текста "равностоен" отпада. След текста ж.к. "Вл. 
Варненчик" се добавя: "При евентуална разлика в цената на жилищата, 
предмет на замяната, същата да се доплати." 
  /за - 43, против - 0, въздържали се - 0/ 



   220-4.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна прехвърля общински жилища от фонд "Резервен" във фонд 
"Настаняване наематели", както следва: 
  1. ж.к. "Младост" бл. 107, вх. 8, ет. 8, ап. 38 
  2. ж.к. "Възраждане" бл. 8, вх. 2, ет. 7, ап. 60 
  3. ж.к. "Вл. Варненчик" бл. 222, вх. 4, ет. 8, ап. 106 
  /за - 40, против - 0, въздържали се - 2/ 
 
   221-4.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 2 от ЗОС и 
чл. 89, ал. 1 от НРПСУРОИ, Общински съвет - Варна дава съгласие да се 
извърши замяна на недвижим имот на ул. "Плиска" N 13 гр. Варна собственост 
на Община Варна по АОС N 528/19.02.1998 г., представляващ 2/3 ид.части от 
двуетажна жилищна сграда, от която първи етаж състоящ се от три стаи, кухня, 
коридор; втори етаж - от една стая; 2/3 ид.ч. от стопанска постройка; 2/3 ид.ч. 
от дворното място, цялото от 187 кв.м, съставляващо имот пл. N 1, кв. 72 по 
плана на 8-ми подрайон, срещу равностойни жилища или жилище 
/апартаменти/ в същата зона, собственост на съсобственика 
"Лабиринт-строй"-ЕООД. 

 Пазарните цени на имотите предмет на замяната да се определят от 
независим експерт-оценител. 
  /за - 26, против - 4, въздържали се - 14/ 
 
   222-4-1.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35 от ЗОС, във 
връзка с чл. 89, ал. 1 от НРПСУРОИ, Общински съвет - Варна дава съгласие да 
се замени недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ 
двуетажна масивна сграда със застроена площ от 157 кв.м и дворно място от 
4900 кв.м, пл. N 2301, 21 подрайон /Братската могила/ по плана на гр. Варна с 
административен адрес: м. "Св. Никола" N 217, гр. Варна и АОС N 
906/26.11.1998 г. с имота на ул. "Братя Шкорпил" N 24, собственост на Милко 
Асенов Николов и Валентин Дичев Терзиев. 
  Пазарната цена на имотите предмет на замяната да се определи от 
експерт-оценител. 
   222-4-2.  Общински съвет - Варна решава след извършване на замяната 
по решение N 222-4-1, имотът на ул. "Братя Шкорпил" N 24 да се актува като 
частна общинска собственост. 
   222-4-3.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 39, ал. 1 от 
ЗОС, Общински съвет - Варна решава върху новопридобития имот, 
представляващ двуетажна масивна сграда с тавански етаж /на сутерен/ със 
застроена площ 266 кв.м и дворно място 1026 кв.м с административен адрес ул. 
"Братя Шкорпил" N 24, на основание чл. 39 от ЗОС да се учреди безвъзмездно 



право на ползване на НБ "П. Славейков" гр. Варна за срок от 10 години. 
  /за - 45, против - 0, въздържали се - 0/ 
 
   223-4.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна  допълва "Наредба за реда за провеждане на търговска дейност на 
територията на Община Варна",  както следва: 
  - създава нова т. 4 към чл. 8: 

 "Лицата предоставили подслон в хотел, мотел, почивен дом или друго 
място за подслон, са длъжни да регистрират отседналите в специална книга 
(хотелски регистъра), надлежно заверен от Кмета на Община Варна. 
  Необходими документи за извършване на заверката: 
  - актуална съдебна регистрация; 
  - акт за собственост на обекта; 
  - заявление" 
  - точки 4, 5, 6, 7, 8 и 9 на чл. стават съответно точки 5, 6, 7, 8, 9 и 10. 
  /за - 44, против - 0, въздържали се - 0/ 
 
   224-4.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна допълва решение N 122-5(8)/23.02.2000 г., както следва: 
  - след думата "дружества" се добавя следния текст: 
  "1. .... и утвърждава за техни управители посочените в заповедите на 
Министъра на здравеопазването по чл. 102, ал. 1 от ЗЛЗ (ДВ бр. 62/1999 г.) 
лица за срока, посочен в цитираните заповеди, на чието основание е извършена 
съдебна регистрация във ВОС. 
  2. Поради незаконосъобразността на обявения конкурс за управители на 
преобразуваните заведения за извънболнична помощ в ЕООД-та, Общински 
съвет отменя заповед N 485/11.04.2000 г. на кмета за Община Варна." 
  /за - 26, против - 19, въздържали се - 2/ 
 
   225-4.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 6, ал. 1 от ЗОС, 
Общински съвет - Варна обявява част от имот публична общинска 
собственост, представляващ I-ви етаж от "Блок А3(В)" на детска ясла N 14 
"Звънче" с площ 168, 50 кв.м находящ се в гр. Варна, ул. "Рила" N 2 за частна 
общинска собственост. 
  /за - 36, против - 0, въздържали се - 5/ 
 
   226-4.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 36 от ЗОС, 
Общински съвет - Варна дава съгласие да се ликвидира съсобствеността върху 
имот пл. N 635 /по стра КП пл. N 721/ в м. "Франга дере" чрез доброволна делба 
при обособяване на реални дялове, както следва: 



  - Първи реален дял /съгласно техническата експертиза - проект за делба/ 
получават Мариела Иванова Фотева и Петър Петров Фотев и стават 
собственици на място от 544 кв.м, съставляващо част от имот пл. N 535 по 
плана на м. "Франга дере и Кокарджа" гр. Варна при граници: на запад - имот 
пл. N 634, на юг - дяло Втори, на изток - черен път и на север - имот пл. N 387. 
  - Втори реален дял получава "Жилфонд"-ЕООД и става собственик на 
540 кв.м, съставляващо част от имот пл. N 635 поплана на м. "Франга дере и 
Кокарджа" гр. Варна при граници: на запад - имот пл. N 634, на юг - имот с пл. 
N 393, на изток - черен път, на север - дял Първи. 
  /за - 43, против - 0, въздържали се - 2/ 
 
   227-4.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна решава въпроса за разпределението на дивидент на "Пазари"-ЕООД за 
1999 г. да бъде разгледан на заседание на ПК "Собственост и стопанство" в 
присъствието на г-н Димо Стоев - Директор на Дирекция "Финанси и бюджет" 
в Община Варна и г-н Валентин Вълканов - управител на "Пазари"-ЕООД. 
  /за - 28, против - 12, въздържали се - 8/   
  
 
 
 
  



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 
№ 11/26.04.2000 

по точка пета от дневния ред 
 
   ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
"Здравеопазване и социални дейности" относно: преструктуриране на средния 
медицински персонал обслужващ децата в ОДЗ и детски градини; преминаване 
на ДКЦ - Владиславово и отделение "Съдебна медицина и специализирана 
алкохолна лаборатория" към ОРКБ - Варна; отпускане на парични помощи за 
лечение в чужбина на нуждаещи се граждани; отпускане на персонална пенсия 
на основание чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване; избор на състав на 
Обществен съвет по социално подпомагане; преобразуване на "Център за 
психично здраве" в търговско дружество; отпускане на средства за издръжка 
на Клуба на инвалидите по зрение; допълване на решение N 
122-5(8)/23.02.2000 г. 

Докл.: доц. Яко КУЗМАНОВ - Председател ПК 
"Здравеопазване и социални дейности" 
 

  Общ брой присъстващи общински съветници - 45  
   Общински съвет - Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 
  228-5.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСА, Общински съвет - Варна 
решава: 
   228-5-1.  Средният медицински персонал, обслужващ децата в ОДЗ и 
детски градини да премине от структурата на общинските поликлиники към 
структурата на филиал "Детски ясли". 
   228-5-2.  Трудовоправните отношения с персонала, преминаващ на 
работа от общинските поликлиники къмфилиал "Детски ясли" да бъдат 
уредени при спазване изискванията на чл. 123 от КТ. 
   228-5-3.  Всички дълготрайни материални активи и инвентар, 
обслужващ визираната дейност, дабъдат прехвърлени безвъзмездно от 
общинските поликлиники на филиал "Детски ясли". 
  /за - 43, против - 0, въздържали се - 0/ 
 
   229-5.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна решава: 



   229-5-1.  Центъра по хемодиализа да премине от структурата на ДКЦ - 
Владиславово към структурата на ОРКБ - Варна. 
   229-5-2.  Персоналът, обслужващ Центъра по хемодиализа да бъде 
прехвърлен от щата на ДКЦ - Владиславово към щата на ОРКБ - Варна. 
   229-5-3.  Трудовоправните отношения с персонала, преминаващ на 
работа от ДКЦ - Владиславово към ОРКБ - Варна да бъдат уредени при 
спазване изискванията на чл. 123 от КТ. 
   229-5-4.  Всички дълготрайни материални активи и инвентар, 
обслужващ визираната дейност, да бъдат прехвърлени безвъзмездно от ДКЦ - 
Владиславово към ОРКБ - Варна. 
  /за - 44, против - 0, въздържали се - 1/ 
 
   230-5.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна решава: 
   230-5-1.  Отделение "Съдебна медицина и специализирана алкохолна 
лаборатория" да премине от структурата на ДКЦ - Варна към структурата на 
ОРКБ - Варна. 
   230-5-2.  Трудовоекспертните лекарски комисии да преминат от 
структурата на ДКЦ - Варна къмструктурата на ОРКБ - Варна при спазване на 
чл. 8, ал. 3 от Наредба N 29. 
   230-5-3.  Трудовоправните отношения с персонала, преминаващ на 
работа от ДКЦ - Варна към ОРКБ - Варна да бъдат уредени при спазване 
изискванията на чл. 123 от КТ. 
   230-5-4.  Всички дълготрайни материални активи и инвентар, 
обслужващ визираните дейности, да бъдат прехвърлени безвъзмездно от ДКЦ - 
Варна на ОРКБ - Варна. 
  /за - 45, против - 0, въздържали се - 0/ 
 
   231-5.  На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 
предлага на Министерски съвет да бъде отпусната персонална пенсия на 
Христо Костадинов Гръбчев и Йорданка Костадинова Гръбчева от гр. Варна, 
ул. "Капитан Райчо" N 91, ет. 4, ап. 113, в съответствие с чл. 92 от Кодекса за 
социално осигуряване. 
  /за - 44, против - 0, въздържали се - 0/ 
 
   232-5.  На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл.чл. 52, 53 и 54 от 
Правилника за социално подпомагане, Общински съвет - Варна дава съгласие 
за представителство в Обществен съвет по социално подпомагане на 
общинските съветници: 
 1. Панайот Панайотов 



 2. д-р Христо Богданов 
 3. д-р Ивайло Митковски 
 4. д-р Константин Пувков 
 5. Георги Колев - Център за социална рехабилитация на инвалидите 
 6. д-р Мара Кючукова - председател на Регионалния комитет на БЧК 
 7. Стоянка Николова - Съюз на пенсионерите в България 
 8. Борис Бонев - Демократичен съюз на пенсионерите 
 9. Стойко Атанасов - Независима екологична и социална инспекция 
 10. Екатерина Радева - председател на дружество "Майка" 
  /за - 44, против - 0, въздържали се - 0/ 
 
   233-5.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна дава съгласие за преобразуване на "Център за психично здраве" - Варна 
в търговско дружество, в съответствие с чл. 36, ал. 1 от Закона за лечебните 
заведения. 
  /за - 44, против - 0, въздържали се - 0/ 
   

234-5.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна решава да се отпуснат средства в размер на 1 300 лв. /хиляда и триста 
лв./ за издръжка на клуба на инвалидите по зрение, находящ се на ул. "Петко 
Стайнов" N 3, гр. Варна и задължава ръководителя на Общинска служба за 
социално подпомагане да възстанови бройката в клуба. 
  Финансирането и издръжката да се поемат от § "Други дейности по 
икономика". 
  /за - 44, против - 0, въздържали се - 1/ 
 
   235-5.  На основание чл. 8, ал. 2 от ЗУЖВГМЖСВ и чл. 16, ал. 3 от 
Правилника за приложението му, Общински съвет - Варна решава Местната 
комисия да се състои от 7 членове, от които 4-ма - общинска администрация и 
3-ма - общински съветници, както следва: 
 1. Ганка Иванова Тодорова - Председател 
 2. Донка Анастасова Недялкова - Член /експерт/ 
 3. Ева Георгиева Манолова - Член /експерт/ 
 4. Янка Стойчева Ковачева - Член /експерт/ 
 5. Диан Димитров Даскалов - Член /общ. съветник/ 
 6. Пламен Начков Печев - Член /общ. съветник/ 
 7. Надя Димитрова Руйчева - Член /общ. съветник/ 
  /за - 44, против - 0, въздържали се - 1/   

  
  



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 
№ 11/26.04.2000 

по точка шеста от дневния ред 
 
   ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
"Благоустройство и комунални дейности" относно: опеделяне цена за 
сметоизвозване за временни обекти по чл. 197 от ЗТСУ; приемане отчети за 
дейността на Приемника за безстопанствени кучета; определяне на 
разпоредител на средствата за озеленяване. 

Докл.: В. САВОВА - Председател ПК 
"Благоустройство и комунални дейности" 

  
Общ брой присъстващи общински съветници - 46 

   Общински съвет - Варна прие следните 
Р Е Ш Е Н И Я : 

   236-6.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна решава: 
   236-6-1.  За обектите отдадени с разрешение на основание чл. 197 от 
ЗТСУ определя цена за сметоизвозване в размер на 0,05 лв./км/ ден. 
   236-6-2.  Възлага на Кметовете на райони и населени места да сключат 
анекси към договорите с ползвателите на обети по чл. 197 от ЗТСУ, в които да 
се включи решение N 236-6-1. 
   236-6-3.  Средствата събрани по решение N 236-6-1 от отделните 
райони да се изразходват за дейност "Чистота" в същите райони. 
  /за - 45, против - 0, въздържали се - 1/   
  

237-6-1.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна решава отчетите на Кмета на р-н "Вл. Варненчик" за дейността на 
Общинския приемник за безстопанствени кучета за 1999 г. и I-во тримесечие 
на 2000 г. да бъдат разгледани на съвместно заседание на ПК "Финанси и 
бюджет" и ПК "Собственост и стопанство", след представяне на становище по 
отчета от общинска администрация. 
  /за - 40, против - 0, въздържали се - 6/ 
  

 238-6.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна решава разпоредители със средствата за озеленяване да бъдат районните 



кметове. 
  /за - 28, против - 1, въздържали се - 17/   
  
 
 
 
 
 
  



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 
№ 11/26.04.2000 

по точка седма от дневния ред 
 
   ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ВрК 
"Изработване правилник за работа на ОбС". 

Докл.: Ст. СЕВАСТИЯНОВ - Председател ВрК 
"Изработване правилник за работа на ОбС". 

  
Общ брой присъстващи общински съветници – 48 
 

   Общински съвет - Варна прие следните 
Р Е Ш Е Н И Я : 

 
   239-7.  Общински съвет - Варна  потвърждава свое решение N 
94-2(8)/23.02.2000 г., като го изменя и допълва , както следва: 
  "На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна изменя и 
допълва "Правилник за организация и дейността на Общински съвет - Варна, 
както следва: 

 - към чл. 8 се създава нова ал. 3: "Пълномощията на всички изборни 
длъжности, избирани от ОбС, се прекратяват с явно поименно гласуване." 
  /за - 29, против - 10, въздържали се - 8/ 

 - към чл. 11 се създава нова ал. 4: "Общинските съветници се 
 уведомяват лично." 
  /за - 47, против - 0, въздържали се - 0/ 
  - в чл. 17, ал. 3 след думата "минути" отпада "и". 
  /за - 45, против - 0, въздържали се - 0/ 
  - в чл. 20, ал. 8 след думата "изказване" се добавя "и/или предложение" 
  - чл. 22, ал. 4 добива следния вид: "Допуска се най-много до две реплики 
на изказването." 
  - в чл. 28 се добавя ново изречение: "Председателят на Общински съвет 
обявява резултата от гласуването." 
  - в чл. 32, ал. 1 думата "информация" да се чете "информации" и думите 
"технически сътрудник" се заменя с "Началник отдел"; 

 - в чл. 32, ал. 3 след думата "материали" да се добави "и предложения" и 
думите "технически сътрудник" се заменят с "н-к отдел"; 



  - чл. 32, ал. 6 - отпада 
  - в чл. 34, ал. 1 и чл. 35 думата "проекта" се заменя с "проекто-решения"; 
  - в чл. 37, ал. 1 и 2 думите "проекта" и "проектът" се заменят с 
"предложение"; 
  - в чл. 38 думата "проекта" се заменя с "предложението", след думата 
"обсъждането" думата "проекта" се заменя с "му"; 
  - в чл. 42, ал. 1 - отпада думата "чеслеността"; 
  - чл. 45, ал. 1 - добива следната редакция: "Държавните органи, 
стопанските и обществени организации са дължни да оказват съдействие на 
общинския съветник и комисиите, както и да предоставят сведения и 
документи, които са необходими във връзка с дейността им, освен когато те 
представляват държавна или служебна тайна по закон." 
  /за - 46, против - 0, въздържали се - 2/ 

 - в чл. 48, ал. 1 отпада думата "автоматично" и се заменя с думите "след 
решение на Общинския съвет". 
  /за - 46, против - 0, въздържали се - 1/   
  
 
 
 
 
 
  



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 
№ 11/26.04.2000 

по точка осма от дневния ред 
 
   ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК "Транспорт" 
относно утвърждаване на "Механизъм за разпределение на средствата за 
субсидии на фирмите, извършващи вътрешноградски превоз в Община Варна" 
за II-ро тримесечие на 2000 г.; предложение за оптимизация на транспортната 
схема на Община Варна и разработване нов механизъм за разпределение на 
средствата за субсидии. 

Докл.: Живко АСЕНОВ - 
Председател ПК "Транспорт" 
 

  Общ брой присъстващи общински съветници – 48 
 
   Общински съвет - Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 
 

  240-8.  На основаниечл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА,Общински съвет 
- Варна решава  утвърждава "Механизъм за разпределение на средствата за 
субсидии на фирмите, извършващи вътрешноградски превоз в Община Варна " 
за II-ро тримесечие на 2000 г., съгласно приложение. 
   241-8.  Общински съвет - Варна възлага на Кмета на Община Варна в 
срок до три месеца да внесе в Общинския съвет предложение за оптимизация 
на транспортната схема на Община Варна и да се разработи нов механизъм за 
разпределение на средствата за субсидии на фирмите, извършващи 
вътрешноградски превоз в Община Варна. 
  /за - 46, против - 0, въздържали се - 2/ 
  
 
  



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 
№ 11/26.04.2000 

по точка девета от дневния ред 
 
   ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК "Култура" 
относно: отпускане на финансова помощ за издаване на в-к "КИЛ"; субсидия за 
Арт-клуб "Сезам"; субсидия за Международен музикален фестивал 
"Откритие"; субсидия за участие на детски хор във фестивал в Белгия; 
определяне такси за участие на деца в VI Национален детски фолклорен 
конкурс; отпускане на средства за ремонт на покрив на "Аладжа манастир"; 
отпускане на средства за Духовия оркестър и мажоретен състав на ОУ "Н. 
Вапцаров"; отмяна на решение на ОбС N 163-6(7)/06.03.96 г.; преобразуване на 
музеи, галерии и НБ "П. Славейков" в регионални културни институти; 
финансиране дейност на Оперно-филхармонично дружество - Варна и ДТ "Ст. 
Бъчваров" за 2000 г.; допълнение на "Статут за присъждане на награда Варна"; 
присъждане награда "Варна" за 1999 г. 

Докл.: Д. ПЧЕЛИНСКА - 
Предеседател ПК "Култура" 
 

  Общ брой присъстащи общински съветници - 48  
   Общински съвет - Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 
 

  242-9.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,Общински съвет - 
Варна решава да се отпусне финансова помощ за издаване на вестник "КИЛ" в 
размер на 3 000 лв. /три хиляди лв./ от функция "Култура". 
  /за - 44, против - 1, въздържали се - 3/ 
   243-9.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,Общински съвет - 
Варна отпуска субсидия за 2000 г. на Арт клуб "Сезам"-ООД в размер на 6 000 
лв. /шест хиляди лв./ от функция "култура". 
  /за - 27, против - 12, въздържали се - 8/ 
   244-9.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,Общински съвет- 
Варна отпуска финансова помощ в размер на 7 200 лв. /седем хиляди и двеста 
лв./ от функция "култура" за провеждане на деветото издание на ММФ 
"Откритие". 
  /за - 45, против - 0, въздържали се - 2/ 



   245-9.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,Общински съвет 
-Варна отпуска сума в размер на 1 000 лв. /хиляда лв./ от функция "култура" за 
участие на детски хор при СОУ "Д. Дебелянов" в 48-ми Европейски младежки 
хоров фестивал в гр. Неерпалт - Белгия. 
  /за - 47, против - 0, въздържали се - 0/ 
 
   246-9.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,Общински съвет - 
Варна отменя свое решение N 163-6(7)/06.03.1996 г. и решава финансирането 
на читалищата да се осъществява отново от Община Варна. 
  /за - 44, против - 0, въздържали се - 1/ 
 
   247-9.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,Общински съвет - 
Варна отпуска целево 1 300 лв. /хиляда и триста лв./ за финансиране духовия 
оркестър и мажоретен състав при ОУ "Н. Й. Вапцаров" от функция "Култура". 
  /за - 47, против - 0, въздържали се - 0/  
 
  248-9-1.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,Общински съвет - 
Варна определя такси участие за децата, участници в VI Национален детски 
фолклорен конкурс, както следва: 
 _______________________________________________________________ 
  Основание Такса Такса Такса 
 участие участие+ участие+ 
 1 нощувка 2 нощувки 
__________________________________________________________________ 
1  дете - 
 индивидуален изпълнител 3.00 лв. 13.50 лв. 21.00 лв. 
 1 дете - 
 оркестрант, хорист 6.00 лв. 10.50лв. 18.00 лв. 
 1 ръководител - 
 /учител/ на група - 7.50 лв. 15.00лв. 
 __________________________________________________________________ 
   
  248-9-2.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,Общински съвет - 
Варна определя такси за участие за участници от други общини, допуснати до 
участие в олимпиади - Регионален кръг за 2000 г.: 
  - такси за ученик - 3.50 лв. 
  /за - 47, против - 0, въздържали се - 0/ 
 
   249-9.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,Общински съвет - 
Варна отпуска 5 841 лв. за авариен ремонт на покрива на сградата на "Аладжа 



манастир" от предвидените в бюджета средства за аварийни ремонти. 
  /за - 46, против - 0, въздържали се - 0/ 
   

250-9.  На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 
дава съгласие музеите, галериите и НБ "П. Славейков" в гр.Варна да бъдат 
преобразувани в регионални културни институти. 
  /за - 45, против - 1, въздържали се - 0/ 
   251-9-1.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,Общински съвет - 
Варна финансира дейност на Оперно-филхармонично дружество - Варна и ДТ 
"Ст. Бъчваров" за 2000 г. в размер на 280 000 лв. /двеста и осемдесет хиляди 
лв./ 
   251-9-2.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,Общински съвет - 
Варна одобрява финансирането на проекта на ДТ "Ст. Бъчваров" - 
"Въздушният град" в размер на 20 000 лв. /двадесет хиляди лв./, което е в 
рамките на отпуснатата субсидия по решение N 251-9-1. 
  /за - 27, против - 5, въздържали се - 11/ 
 
   252-9.  На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна  
допълва ""Статут за присъждане на награда "Варна"",  както следва: 

 - в т. 1 след думата "критика" точката се заменя с точка и запетая и 
следва: "...; за активно подпомагане на творци и творчески формации от гр. 
Варна; за медии отразяващи културните събития в гр. Варна". 
  /за - 45, против - 0, въздържали се - 2/ 
 
   253-9.  На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет  Варна  
присъжда награда "Варна"   за високи постижения в областта на културата за 
1999 г.,  както следва: 
  Желчо Мандаджиев /посмъртно/ - за цялостно присъствие в културния 
живот на гр. Варна. 
  ЗА ЛИТЕРАТУРА 
 1. Тодор Копаранов - за стихосбирката "Поднебие" и трайно присъствие в 
културния живот на Варна. 
 2. Веселина Цанкова - за високи художествени постижения в областта на 
телевизионната и театрална драматургия и реализацията на пиесите "Хитрото 
духче" и "Капсулата". 
  ЗА ТЕАТЪР 
 1. Илияна Даскалова - за ролята на Медея в постановката "Медея" от Еврипид. 
 2. Дафинка Данаилова - за яркото й присъствие на Варненска сцена и във 
връзка с нейната 50-годишнина. 
 3. Валентин Митев - за ролята на Асен от "Църква за вълци". 



  ЗА КУКЛЕН ТЕАТЪР 
 1. "Тъжният принц" - на творческия екип от Държавен куклен театър - Варна, 
реализирал спектакъла. 
 2. Злати Ненов Иванов-Златев - за високи творчески постижения в областта на 
режисурата, за ръководство на театъра и много добра организация и 
провеждане на фестивала "Златният делфин". 
 3. Галин Гинев - за младо дарование - за ролите на Сянката на принца от 
спектакъла "Тъжният принц" и Вълшебникът от спектакъла "Вълшебната 
лампа на Аладин". 
  ЗА МУЗИКА 
 1. Кремена Иванова - за високи творчески достижения в областта на музиката 
като концертмайстор в Оперно-филхармонично дружество - Варна и във 
връзка с 40-годишната й творческа дейност. 
 2. Мария Гинева - за доказани високи творчески и художествени постижения 
в областта на музиката, за десетките й блестящи ученици като музикален 
педагог в СУИ "Д. Христов". 
 3. Марко Добрев за творчески постижения в ферата на музиката и принос в 
развитието и ръководството на СУИ "Д. Христов" - Варна. 
  ЗА МУЗИКА - НАРОДНО ТВОРЧЕСТВО 
 Георги Германов - за популяризиране и съхраняване на българския фолклор и 
издаването на книгата "Манде ле, чаша сребърна" 
  ЗА БАЛЕТ 
 Общински съвет - Варна не присъжда награда "Варна" за балет. 
  ЗА АРХИТЕКТУРА 
 арх. Венелин Жечев - допринесъл за изграждането на съвременния облик на 
Варна, автор на архитектурните проекти на хотелски комплекси в к.к. "Златни 
пясъци" - Обзор, Здравец, Явор. 
  ЗА ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО 
 Володя Вълчев - за високи художествени постижения в областта на 
живопистта и за участия в изложби. 
  ЗА ЖУРНАЛИСТИКА 
 София Стоянова - за редовно и стойностно отразяване на културните събития 
във Варна. 
  ЗА МЕДИЯ 
 Общински съвет - Варна не присъжда награда за медия. 
  ЗА ПОДПОМАГАНЕ СФЕРАТА НА ИЗКУСТВОТО 
 Фондация за източноевропейски проекти, гр. Дордрехт, Холандия - за 
присъствие в културния живот на Варна, културно сътрудничество и във 
връзка с 20-годишната им културна дейност. 
 /за - 47, против - 0, въздържали се - 0/ 



 
   

С Т А Т У Т 
за присъждане на награда "Варна" 

  1. Награда "Варна" се присъжда за издадени литературни произведения; 
творби на изобразителното изкуство и художествената фотография, участвали 
в изложби; осъществени проекти в архитектурата; създадени музикални 
творби; реализирани постановки и концерти; журналистически материали, 
свързани с културата и критика; за активно подпомагане на творци и творчески 
формации от гр. Варна; за медии отразяващи културните събития в гр. Варна. 
  2. Присъждането на наградата се извършва всяка година в навечерието 
на 24-май - Празника на Славянската писменост, българската просвета и 
култура. 
  3. Награда "Варна" се присъжда на отделни творци и творчески 
формации от гр. Варна. Пи изключение наградата се присъжда на творци и 
творчески формации и от други градове с особено значим принос за гр. Варна. 
  4. Носителите на награда "Варна" се определят от Общински съвет - 
Варна, по предложение на ПК по "Култура". 
  5. При своята работа ПК по "култура" се ръководи от становищата на 
експертен съвет, в състава на който влизат: изкуствоведи, театроведи, 
музиковед, литературоведи и други специалисти. 
  6. При липса на творби с достатъчно високи художествени качества или 
изпълнителско майсторство, съответният вид и жанр на изкуството, наградата 
не се присъжда. 
  7. На получилите награда "Варна" се присъжда звание "Носител на 
награда "Варна", като името на отделния творец или творческа формация се 
вписва в Почетната книга на града. 
  8. Награда "Варна" се присъжда и на млади дарования в различните 
области. 
  9. Размерът на награда "Варна" се определя с решение на Общински 
съвет - Варна. Размерът е левовата равностойност на 50 долара за 
индивидуалната и 200 долара за колективната награда. 
  10. Награда "Варна" се връчва от Кмета на града. 
  11. Организатор на връчването на награда "Варна" е Община Варна.   
  
  



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 
№ 11/26.04.2000 

по точка десета от дневния ред 
 
   ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
"Образование относно: предоставяне за ползване сградата на 30-класно 
училище; присъждане награда "Най-добър учител в Община Варна". 

Докл.: Ал. КОМИТОВА - 
Председател ПК "Образование" 
 

  Общ брой присъстващи общински съветници - 4 
   Общински съвет - Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 
   254-10.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна предоставя за ползване сградата на 30-класното училище на ОУ "Стоян 
Михайловски" - Варна, считано от 01.05.2000 г. от датата на издаване на 
разрешение за ползване от РДИСК - Варна. 
  /за - 46, против - 0, въздържали се - 0/ 
 
   255-10-1. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 
присъжда награда "Най-добър учител в Община Варна", както следва: 
 - Марцианна Георгиева - учител в ЦДГ 13 "Звездичка" /детско заведение/; 
 - Ангела Стойчева - учител по математика в ОУ "Св. св. Кирил и Методий" 
/основно училище/; 
 - Георги Димитров -учител по математика в МГ "Д-р П. Берон" /гимназия/ 
   255-10-2. Общински съвет - Варна присъжда награда "Най-добър 
учителски колектив в учебно заведение" на колектива на МГ "Д-р П. Берон".   
  255-10-3. Общински съвет - Варна присъжда награда "Най-добър 
колектив в детско заведение" на колектива на ОДЗ N 13 "Детска радост". 
  /за - 46, против - 0, въздържали се - 0/   

  
  



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 
№ 11/26.04.2000 

по точка единадесета от дневния ред 
 
   ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ВрК 
"Наименования" относно преименуване стадион "Варна". 

Докл.: Бл. ТОДОРОВ - Председател 
ВрК "Наименования" 
 
 

  Председателят на ВрК "Наименования" оттегли от разглеждане внесения 
текст за проект за решение.   
  
 
 
  



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 
№ 11/26.04.2000 

по точка дванадесета от дневния ред 
 
   ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ВрК 
"Структури и общинска администрация" относно: трансформиране на 
длъжност в ОП "Зоокът"-Варна; намаляване числеността на Поземлена 
комисия; преструктуриране на звено "Екоконтрол". 

Докл.: д-р Я. СТАНЕВ - Председател ВрК 
"Структури и общинска администрация" 
 

  Общ брой присъстващи общински съветници – 45 
 
   Общински съвет - Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 
 

   256-12.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна трансформира в ОП "Зоокът-Варна" длъжността "Гл. счетоводител" в 
"Счетоводител". 
  /за - 45, против - 0, въздържали се - 0/ 
 
   257-12.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна намалява числеността на Поземлена комисия - Варна с 2 /две/ щатни 
бройки, считано от 01.01.2000 г. 
  /за - 46, против - 0, въздържали се - 1/ 
 
   258-12.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, Общински съве - 
Варна преструктурира звено "Екоконтрол" към дейност "Други дейности по 
икономика", като запазва числеността и гласуваната от Общински съвет - 
Варна СБРЗ, както следва: 

- Контрол на обществения ред  
 Главен инспектор - 1 бр. 
 Старши инспектори - 3 бр. 
 Младши инспектори - 2 бр. 

- Екологичен контрол  
 Старши инспектори - 3 бр. 



 Младши инспектори - 1 бр. 
- Строителен контрол  

 Младши инспектор - 1 бр. 
- Контрол по търговската дейност  

 Младши инспектор - 1 бр. 
- Контрол по туризма  

 Младши инспектори - 2 бр. 
  /за - 46, против - 0, въздържали се - 1/   
  
 
 
 
  



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 
№ 11/26.04.2000 

по точка тринадесета от дневния ред 
 
   ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от Общинска 
комисия за приватизация и следприватизационен контрол на общинската 
собственост относно: недопускане за участие в общинската собственост на 
лица с неизплатени задължения към Община Варна; провеждане на търгове за 
магазин в ж.к. "Дружба" бл. 2 и Клуб до бл. 128 в ж.к. "Младост"; отмяна на 
решения на ОбС NN 975-4/05.03.97 г., 1647-5/24.06.98 г., 1982-3/28.04.99 г. и 
точки"а" и "г" от решение на ОбС N 1032-4/02.04.97 г. 

Докл.: Ст. СТОЯНОВ - Председател на Общинската 
комисия за приватизация и следприватизационен и 
контрол на общинската собственост 
 

  Общ брой присъстващи общински съветници - 47 
   Общински съвет - Варна прие следните 
Р Е Ш Е Н И Я : 
  259-13.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна решава да не се допускат за участие в общинската собственост и за 
участие при продажба на общинско имущество на лица с неизплатени 
задължения към Община Варна. 
  /за - 45, против - 0, въздържали се - 0/ 
 
   260-13.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 3, ал. 1, т. 4 от 
ЗППДОбП, чл. 6 и чл. 3, ал. 5 от Наредбата за търговете и във връзка с решения 
NN 2078-3/15.06.1999 г. и 2143-3/15.07.1999 г.на Общински съвет - Варна за 
приватизацията на магазин в ж.к. "Дружба" бл. 2 по реда на чл. 25, ал. 2, т. 1 от 
ЗППДОбП - чрез публичен търг, решава: 
  1. Търгът да се проведе на 19.05.2000 г. от 14.00 ч. в зала "Варна" на II 
етаж на Община Варна. В случай на провеждане на повторен търг, той ще бъде 
проведен на същото място и в същия час на 26.05.2000 г. 
  2. Депозитът следва да се заплати по сметка N 5010310039 при ТБ 
"Общинска банка"-АД, клон Варна - банков код 13071183. 
  3. Всички останали вече обявени условия на търга остават непроменени. 
 Общински съвет - Варна решава търгът да бъде проведен не по-рано от 15 дни 



след публикуването на обявата в Държавен вестник. 
  /за - 45, против - 0, въздържали се - 1/ 
 
   261-13.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 3, ал. 1, т. 4 от 
ЗППДОбП, чл. 6 и чл. 3, ал. 5 от Наредбата за търговете и във връзка с решение 
N 1983-3/28.04.1999 г. на Общински съвет - Варна за приватизацията на Клуб 
до бл. 128 в ж.к. "Младост" - незавършено строителство, гр. Варна, по реда на 
чл. 25, ал. 2, т. 1 от ЗППДОбП - чрез публичен търг, решава: 
  1. Приема начална тръжна цена в размер на 44 136 лв. 
  2. Търгът да се проведе на 19.05.2000 г. от 10.00ч. в зала "Варна" на II 
етаж на Община Варна. В случай на провеждане на повторен търг, той да бъде 
проведен на същото място и в същия час на 26.05.2000 г. 
  3. Определя депозит в размер на 10 % от началната тръжна цена или 4 
413 лв., който се заплаща по сметка N 5010310039 при ТБ "Общинска 
банка"-АД, клон Варна - банков код 13071183. 
  4. Всички други вече обявени условия на търга по решение N 
1983-3/28.04.1999 г., остават непроменени. Общински съвет - Варна решава 
търгът да бъде проведен не по-рано от 15 дни след публикуването на обявата в 
Държавен вестник. 

 /за - 45, против - 0, въздържали се - 1/ 
 

   262-13.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна отменя свои решения: 
  - N 975-4(19)/05.03.1997 г., касаещо ангажимент на Община Варна за 
завършване тела В и Г за нуждите на IV Поликлиника, без разпоредителни 
сделки; 
  - N 1647-5(33)/24.06.1998 г., касаещо откриване на процедура за 
приватизация на обект "IV Поликлиника"; 
  - N 1982-(41)/28.04.1999 г., касаещо реда на процедурата за приватизация 
на обект "IV Поликлиника". 
   263-13-1.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 3, ал. 1, т. 4 и 
във връзка с § 2 от ЗППДОбП, открива процедура по приватизация на обект 
общинска собственост "IV Поликлиника" незавършено строителство в ж.к. 
"Младост". Конкретен метод за приватизация да бъде определен след 
изготвяне на правен анализ и оценка на обекта. 
   263-13-2.  На основание чл. 5 от Правилника за дейността на 
Общинската комисия по приватизация и следприватизационен контрол, 
възлага на Председателя на комисията изготвянето на правен анализ и оценка 
на обект общинска собственост "IV Поликлиника". 
  /за - 30, против - 10, въздържали се - 7/ 



   264-13.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна отменя т. "а" и т. "г" от свое решение N 1031-4/02.04.1997 г., касаещи 
откриване на процедура по приватизация на обособени обекти - Почивна база 
"Баба Алино" и База "Стол под Аспарухов мост". 
  /за - 46, против - 1, въздържали се - 0/   
  
   


