
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  
№ 12/29.05.2000 г. 

по точка първа от дневния ред 
 
  ОТНОСНО: Попълване съставите и освобождаване на общински 
съветници от членство в постоянните и временни комисии към Общински 
съвет - Варна. 

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

  
Общ брой присъстващи общински съветници – 49 
 

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

 
   265-1. Общински съвет - Варна общинската съветничка Доля Цветанова 
ПЧЕЛИНСКА да бъде член на ПК "Собственост и стопанство". 
   /за - 48, 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  
№ 12/29.05.2000 г. 

по точка втора от дневния ред 
 
  ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
"Собственост и стопанство" относно: образуване на ЕАД с общинско 
имущество; попълване съставите на образуваните акционерни дружества; 
ликвидиране на съсобственост върху недвижими имоти на ул. "В. Христов" N 
3 и пл. N 1382 чрез доброволна делба; включване на жилища във фонд 
"Настаняване на наематели" в кв. "Аспарухово", к-с "Дружба"; създаване на 
"Стопанска и спомагателна дейност"-ЕАД и "Дезинфекционна станция"-ЕАД; 
преобразуване на ОП "Ученическо столово хранене" в ЕАД; освобождаване 
от внасяне на дивидент за 1999 г. в Община Варна на "Пазари"-ЕООД; отмяна 
на решение N 2135-2(44)/15.07.99 г.; обявяване на търг за продажба на имот 
на ул. "М. Балабанов" N 32; търгове за учредяване на право на строеж на 
жилищни сгради в р-н "Приморски"; замяна на имот на бул. "Княз Борис I"; 
създаване на ЕООД "Амбулатория - групова практика за специализирана 
медицинска помощ Център за психично здраве - Варна"; приемане годишните 
счетоводни отчети за 1999 г. за общинските еднолични търговски дружества; 
намаляване капитала на "Обреди"-ЕООД и отнасяне допълнителните резерви 
на разпределената печалба от минали години; замяна на имот в парцел VII-10, 
кв. 708; замяна на недвижим имот на ул. "Я. войвода" N 42; отмяна на 
решение N 1877-3(38)/03.02.1999 г.; 

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

  Общ брой присъстващи общински съветиници - 49 
   Общински съвет - Варна прие следните  

Р Е Ш Е Н И Я : 
 

   266-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 35, ал. 5 от ЗОС, 
във връзка с чл. 36 от ЗС и чл. 90, ал. 1, т. 3 от НРПСУРОИ, Общински съвет - 
Варна дава съгласие да се ликвидира съсобствеността с Община Варна върху 
недвижим имот на ул. "Велико Христов" N 3, актуван с АОС N 1219/1999 г., 
като частта на Община Варна съставляваща 139 кв.м идеални части от дворно 
място, цялото 299 кв.м, представляващо парцел II-3,12, кв. 400, 10-ти 
подрайон по плана на гр. Варна се изкупи по пазарни цени от 



съсобствениците Живко Киров Желев и Люба Стоянова Желева. 
  Пазарната оценка да бъде определена от независим експерт-оценител. 
   /за - 47, против - 0, въздържали се - 0/  
 
   267-2.  Общински съвет - Варна, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от 
ЗМСМА и чл. 36 от ЗОС дава съгласие да се ликвидира съсобствеността 
върху имот с пл. N 1382 /стар 3352ч/ по плана на 25 подрайон на гр. Варна 
актуван с АОС N 1209/07.06.1999 г. чрез доброволна делба между Коста 
Цанев Христов и Община Варна, при обособяване на реални дялове, както 
следва: 

 - Дял първи получава Коста Цанев Христов и става собственик на 
реален дял - дворно място от 430 кв.м в източната част на имот пл. N 1382 по 
плана на 25 подрайон, при граници: общинско място, дял Втори, имот пл. N 
1379, имот N 3348; 

 - Дял втори получава Община Варна и става собственик на реален дял 
- дворно място от 650 кв.м в западната част на имот пл. N 1382 по плана на 25 
подрайон, при граници: имот пл. N 3350, имот пл. N 3352, имот пл. N 3348. 
   /за - 49, против - 0, въздържали се - 0/  
 
   268-2-1.  Общински съвет - Варна решава да отпадне от уставите на 
"Дезинфекционна станция"-ЕАД, "Ученическо и столово хранене"-ЕАД, 
"Стопанска и спомагателна дейност"-ЕАД, "Пазари"-ЕАД и "Градски 
транспорт"-ЕАД текста в т. 6, чл. 14 от "Компетентност на Съвета на 
директорите", гласящ: "Решава въпросите за образуване на парични фондове 
на дружеството, за използуване на краткосрочни и дългосрочни кредити." 
   /за - 48, против - 0, въздържали се - 1/  
 
   268-2-2.  Общински съвет - Варна създава нова т. 14 на чл. 10 от 
уставите на "Дезинфекционна станция"-ЕАД, "Ученическо и столово 
хранене"-ЕАД, "Стопанска и спомагателна дейност"-ЕАД, "Пазари"-ЕАД и 
"Градски транспорт"-ЕАД с текст: 
  - чл. 10, т. 14: "Собственикът на капитала взема решение за отпускане 
на дългосрочни и краткосрочни кредити." 
   /за - 37, против - 1, въздържали се - 9/  
 
   269-2.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна решава: 
   1. Образува Еднолично акционерно дружество с имущество на Община 
Варна с фирма "Дезинфекционна станция"-ЕАД - Варна,  със седалище гр. 
Варна, адрес на управление гр. Варна, ул. "Брегалница" N 3 и предмет на 



дейност: извършване на дезинфекции, дезинсекции, дератизации /ДДД/, 
оказване на консултации по проблемите на ДДД, обучение и квалификация на 
кадри за извършване на ДДД, производство и предоставяне на дезпрепарати и 
формулации, механични и технически пособия за дезинсекция и дератизация. 
  Дружеството е с капитал 82 хил.лв., разпределен в 820 акции, всяка 
една с номинална стойност от 100 лв. 
   2. Приема Устав на "Дезинфекционна станция"-ЕАД -Варна, съгласно 
приложение, както следва: 

 - чл. 6 - "Капиталът на дружеството е на стойност 82 хилв.лв."; 
 - чл. 7 придобива следната редакция: "Капиталът е разпределен в 820 

акции с номинална стойност 100 /сто/ лева."; 
 - чл. 10, т. 4 придобива следната редакция: "Избира и освобождава 

членовете на Съвета на директорите. Председателят на Общинския съвет 
сключва с тях договор за управление и определя възнаграждението им, след 
решение на Общинския съвет." 
   /за - 46, против - 0, въздържали се - 3/  
 

 - чл. 13, ал. 2 - след думата "членове" точката се заменя със запетая и 
се добавя следния текст: "... както и изпълнителен член."; 

 - чл. 15, ал. 1 - изразът "най-малко половината" се заменя с "поне 
двама"; 

 - ал. 3 заедно с т. "а", "б", "в" и "г" отпадат; 
 - ал. 4 става ал. 3. 

   3.  Избира Съвет на директорите в състав от трима души:  
д-р Величка Спасова /за - 37, против - 0, въздържали се - 10/ 

  Миглена Темелкова /за - 28, против - 2, въздържали се - 14/ 
  д-р Венцислав Попов /за - 27, против - 0, въздържали се - 17/ 
   /за - 46, против - 0, въздържали се - 3/  
  4. Определя възнаграждение на състава на Съвета на директорите в 
размер на три минимални работни заплати на Дружеството. 
   /за - 28, против - 9, въздържали се - 9/  
 
  5. Задължава Съвета на директорите да проведе заседание в 7-дневен 
срок от датата на избора на същия и да избере Изпълнителен директор. 
   /за - 34, против - 1, въздържали се - 10/  
 
  6. Възлага на избрания изпълнителен директор да извърши 
необходимите действия по регистрацията на Търговското дружество. 
 
   270-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от ЗМСМА, Общински съвет 



- Варна решава: 
  1.  Образува Еднолично акционерно дружество с имущество на 
Община Варна с фирма "Ученическо столово хранене"-ЕАД - Варна  със 
седалище гр. Варна, адрес на управление гр. Варна, ул. "Цанко Дюстабанов" 
N 1 и предмет на дейност: доставка на стоки и извършване на услуги, 
необходими за задоволяване на потребностите от организирано детско, 
ученическо и друго столово хранене. Дружеството е с капитал 50 хил.лв., 
разпределен в 500 акции, всяка една с номинална стойност от 100 лв. 
  2. Приема Устав на "Ученическо и столово хранене"-ЕАД - Варна, 
съгласно приложение. 
  3. Избира Съвет на директорите в състав от трима души: д-р Христо 
Богданов /за - 41, против - 0, въздържали се - 8/ Петър Кадънков /за - 34, 
против - 2, въздържали се - 11/ Янка Котларова /за - 30, против - 0, 
въздържали се - 10/ 
  4. Определя възнаграждение на състава на Съвета на директорите в 
размер на три минимални работни заплати на Дружеството. 
   /за - 28, против - 9, въздържали се - 9/  
  5. Задължава Съвета на директорите да проведе заседание в 7-дневен 
срок от датата на избора на същия и да избере Изпълнителен директор. 
   /за - 34, против - 1, въздържали се - 10/  
  6. Възлага на избрания Изпълнителен директор да извърши 
необходимите действия по регистрацията на Търговското дружество. 
  7. Под капитал да бъде записана стойността по баланса на имуществото 
по раздел А, като това имущество бъде внесено от Община Варна като 
апортна вноска - чл. 17, ал. 3 от ЗППДОП. 
   /за - 47, против - 0, въздържали се - 2/  
 
   271-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна решава: 
  1.  Образува Еднолично акционерно дружество с имущество на 
Община Варна с фирма "Стопанска и спомагателна дейност"-ЕАД - Варна , 
със седалище гр. Варна, със седалище гр. Варна, адрес на управление гр. 
Варна, ул. "Мария Луиза" N 11 и предмет на дейност: извършване на 
болнично, детско и диетично хранене, специализирана транспортна дейност, 
ремонтна дейност, потребителски услуги, пералня и стерилизация на 
болнично бельо, проектантска дейност, производство и пакетаж на 
хранителна продукция. Дружеството е с капитал 100 хил.лв., разпределен в 
1000 акции, всяка една с номинална стойност от 100 лв. 
  2. Приема Устав на "Стопанска и спомагателна дейност"-ЕАД - Варна, 
съгласно приложение. 



  3. Избира Съвет на директорите в състав от трима души:  
Валентин Пантелеев /за - 48, против - 0, въздържали се -1/  
Пламен Иванов /за - 31, против - 6, въздържали се - 7/ 

  Теменужка Дончева /за - 27, против - 4, въздържали се - 14/ 
  4. Определя възнаграждение на състава на Съвета на директорите в 
размер на три минимални работни заплати на Дружеството. 
   /за - 28, против - 9, въздържали се - 9/  
  5. Задължава Съвета на директорите да проведе заседание в 7-дневен 
срок от датата на избора на същия и да избере Изпълнителен директор. 
   /за - 34, против - 1, въздържали се - 10/  
  6. Възлага на избрания Изпълнителен директор да извърши 
необходимите действия по регистрацията на Търговското дружество. 
   /за - 46, против - 0, въздържали се - 3/  
   272-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна дава съгласие за освобождаване от внасяне на дивидент за 1999 г. в 
Община Варна на "Пазари"-ЕООД след приемане на баланса и счетоводния 
отчет на дружеството. 
   /за - 47, против - 2, въздържали се - 1/  
 
   273-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна реши: 
  1. Отменя свое решение N 2135-2(44)/15.07.1999 г. 
  2. На основание чл. 12, ал. 2 от ЗОС учредява безвъзмездно право на 
ползване на НБ "Пенчо Славейков" върху част от имот публична общинска 
собственост по АОС N 902/1998 г. представляващ: стаи от N 1 до N 14, стаи N 
40 и N 41, находящи се на I-ви етаж от осеметажен жилищен блок на бул. 
"Осми приморски полк" N 110 за срок от 10 години. 
   /за - 48, против - 0, въздържали се - 0/  
 
   274-2. На основане чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка със свое 
решение N 2013-4/28.04.1999 г., Общински съвет - Варна приема: 
  Упълномощава Кмета на Община Варна да обяви търг с явно наддаване 
за продажба на имот, частна общинска собственост, находящ се на ул. "Марко 
Балабанов" N 32 по АОС N 196/14.07.1997 г., кв. 23, 8 м.р. по плана на гр. 
Варна. 
   /за - 47, против - 0, въздържали се - 0/  
 
   275-2.  Общински съвет - Варна взема решение за провеждане на 
търгове за учредяване на право на строеж на жилищни сгради, предвидени по 
ЗРП на общински терени в р-н "Приморски". 



   /за - 33, против - 1, въздържали се - 9/  
 
   276-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна дава съгласие да се извърши замяна на имот частна общинска 
собственост по АОС N 1031/23.03.1999г ., находящ се на бул. "Княз Борис I" 
N 7, представляващ едно помещение от 19 кв.м в партера на масивна 
триетажна сграда, избено помещение 28/283 ид.ч. от общите части на 
сградата и 21,10 кв.м ид.ч. от дворното място цялото от 283 кв.м, срещу 
равностоен недвижим имот, собственост на Стойчо Стоянов Андонов. 
  /за - 47, против - 0, въздържали се - 3/  
 
   277-2. На основание чл. 36, ал. 1 от ЗЛЗ, Общински съвет - Варна  
образува еднолично търговско дружество с ограничена отговорност и 
общинско участие с наименование "Амбулатория - групова практика за 
специализирана медицинска помощ - Център за психично здраве - 
Варна"-ЕООД.  
  Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Славянска" N 21. 
  Предмет на дейност: Диагностика и извънболнично лечение на 
наркомании и алкохолизъм; детоксикираща терапия в амбулаторни условия; 
психиатрични и психологични консултации на деца и подрастващи; 
психологични тестове и психиатрична оценка на случая; фамилни 
консултации; групова психотерапия; други специализирани психиатрични 
интервенции. 
  Капиталът на дружеството е в размер на 8 000 лв. /осем хиляди лева/, 
внесен изцяло като апортна вноска на Община Варна по балансова стойност 
на ДМА, съгласно чл. 17, ал. 3 от ЗППДОП. 
  Приема Устав на дружеството, съгласно приложение. 
  Дружеството се представлява и управлява от Управителя д-р Детелина 
Велчева - ЕГН **** до провеждане на конкурс за управител. 
  Задължава управителя да извършва необходимите действия за вписване 
на търговското дружество в регистъра на ВОС. 
   /за - 45, против - 0, въздържали се - 2/  
   

278-2-1.  Общински съвет - Варна приема годишните счетоводни 
отчети за 1999 г. на общинските еднолични търговски дружества 
"Обреди"-ЕООД, "Жилфонд"-ЕООД, "Пазари"-ЕООД, "Паркстрой"-ЕООД, 
"Топлострой"-ЕООД. 
   278-2-2.  Определя ЕТД с общинско имущество да отчислят дивидент 
за Община Варна в размер на 50 % от балансовата печалба по годишния 
счетоводен отчет и приема разпределението й да стане както следва: 



 "Топлострой"-ЕООД 
 - печалба - 3 х.лв. 
 - 50 % дивидент за Община Варна - 1,5 х.лв. 

 "Паркстрой"-ЕООД 
 - печалба - 27 х.лв. 
 - 50 % дивидент за Община Варна - 13,5 х.лв. 
 

   278-2-3.  Общински съвет - Варна освобождава от отговорност: 
 
 
Управител 

 
Контрольор 

“Обреди” Найден Найденов Даниела Стойнова 
    Костадин Вягов 
“Жилфонд” Димитър Димитров Веселина Савова 
“Пазари” Стефан Малинов Юлиян Гендов 
    Тошко Грудев 
“Паркстрой” Николай Михайлов   
   /за - 46, против - 0, въздържали се - 2/  
 
   279-2-1. На основание чл. 137, ал. 1, т. 3 и във връзка с чл. 147 от ТЗ, 
Общински съвет - Варна решава "Обреди"-ЕООД да отнесе в допълнителни 
резерви неразпределената печалба от минали години 12 942,47 лв., както и 
съответната част от печалбата за 1999 г. - 16 267,05 лв. 
   279-2-2.  На основание чл. 137, ал. 1, т. 4 и чл. 147 от ТЗ и чл. 29, ал. 4 
от Закона за счетоводството, Общински съвет - Варна намалява капитала на 
"Обреди"-ЕООД с 1 800 лв. /хиляда и осемстотин лева/ и допълнителните 
резерви с 39 809,97 лв. Промяната да се впише в Търговския регистър. 
   /за - 41, против - 0, въздържали се - 1/  
   

280-2. На основание чл. 35, ал. 2 от ЗОС, Общински съвет - Варна дава 
съгласие да се извърши замяна на недвижим имот, собственост на Община 
Варна, съгласно АОС N 514/26.01.1998 г. и N 533/26.01.1998 г., а именно: 
Дворно място от 32,67 кв.м ид. части от парцел VII10, общ., кв. 708, 3-ти м.р., 
целия от 320 кв.м срещу готови жилища равностойни по стойност и 
местонахождение, собственост на Недялко Димов Неделчев, Севдалина 
Панайотова Неделчева и Александър Иванов Димитров. 
  Пазарните цени на имотите предмет на замяната да се определят от 
независим експерт-оценител. 
   /за - 47, против - 0, въздържали се - 2/  



   
281-2.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна отменя свое решение N 1877-3(38)/03.02.1999 г . Общински съвет - 
Варна, на основание чл. 35 от ЗОС, дава съгласие да се извърши замяна на 
недвижим имот по АОС N 919/1998 г., находящ се на ул. "Янкул войвода" N 
42, представляващ дворно място от 150 кв.м ид. части, цялото от 250 кв.м, 
съставляващо парцел III-2, кв. 487 по плана на 13 м.р. на гр. Варна срещу 
равностойно жилище апартамент в същата зона. 
  Пазарните цени на имотите предмет на замяната да се определят от 
независим експерт-оценител. 
   /за - 47, против - 0, въздържали се - 2/  
   

282-2.  Общински съвет - Варна решава в "Обреди"-ЕООД да има 
двама контрольори. 
   /за - 26, против - 8, въздържали се - 10/  
    

283-2. Общински съвет - Варна избира за контрольори в 
"Обреди"-ЕООД, както следва: 
  Александрина Комитова  /за - 29, против - 7, въздържали се - 12/ 
  Кремена Ангелова   /за - 30, против - 3, въздържали се - 14/ 
   

284-2.  Общински съвет - Варна освобождава "Обреди"-ЕООД от 
 задължението да внася дивидент за 1999 г. 
   /за - 44, против - 0, въздържали се - 3/  
   285-2.  Общински съвет - Варна решава в "Жилфонд"-ЕООД да има 
един контрольор. 
   /за - 33, против - 11, въздържали се - 4/  
   286-2.  Общински съвет - Варна избира за контрольор на "Жилфонд" 
Орлин Георгиев Гочев. 
   /за - 30, против - 4, въздържали се - 12/  
   287-2.  Общински съвет - Варна решава в "Паркстрой"-ЕООД да има 
един контрольор. 
   /за - 31, против - 5, въздържали се - 8/  
   288-2. Общински съвет - Варна избира за контрольор в 
"Паркстрой"-ЕООД Анна-Мария Йорданова. 
   /за - 44, против - 0, въздържали се - 2/  
   289-2.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна решава: 
  1. Образува Еднолично акционерно дружество с имущество на Община 
Варна с фирма "Градски транспорт"-ЕАД - Варна, със седалище: гр. Варна, 



адрес на управление: гр. Варна, ул. "Осми септември" N 48 и предмет на 
дейност: Осъществяване на автобусен превоз на пътници срещу заплащане с 
лицензирани автобуси при условията и по реда на Наредба N 33 за ИОП; 
ремонтна дейност и диагностика на двигатели с вътрешно горене; 
тролейбусен транспорт на пътници; търговия с гориво-смазочни материали, 
резервни части и гуми; технически услуги и ремонт на автобусни спирки, 
диспечерски пунктове за автобусен транспорт и единни системи за 
комуникация и отчитане разписания на автобусите в градския транспорт и 
пътникопотока; разработване на проекти за транспортни схеми, разписания; 
внос и рециклиране на нови и употребявани автобуси. 
  Дружеството е с капитал 10 818 800 лева, разпределен в 108 188 акции, 
всяка една с номинална стойност от 100 лева. 
  2. Приема Устав на "Градски транспорт"-ЕАД - Варна, съгласно 
приложение. 
  3. Избира Съвет на директорите в състав от пет души: 
  Красен Железов   /за - 37, против - 1, въздържали се - 8/ 
  Велико Михайлов  /за - 28, против - 4, въздържали се - 13/ 
  Мара Митовска   /за - 31, против - 3, въздържали се - 13/ 
  Бисер Маджаров   /за - 27, против - 3, въздържали се - 13/ 
  Веселина Савова   /за - 28, против - 6, въздържали се - 19/ 
  4. Определя възнаграждение на състава на Съвета на директорите в 
размер на три минимални работни заплати на Дружеството. 
   /за - 28, против - 9, въздържали се - 9/  
  5. Задължава Съвета на директорите да проведе заседание в 7-дневен 
срок от датата на избора на същия и да избере Изпълнителен директор. 
   /за - 34, против - 1, въздържали се - 10/  
  6. Възлага на избрания Изпълнителен директор да извърши 
необходимите действия по регистрацията на Търговското дружество. 
   /за - 31, против - 3, въздържали се - 6/  
 
   290-2.  Общински съвет - Варна освобождава от отговорност за 1999 г. 
представителя на Общинския съвет в Общото събрание на "Варна РЕБ 
Екосервиз"-ООД. Общински съвет - Варна задължава "Варна РЕБ 
Екосервиз"-ООД в срок от три месеца да внесе в Община Варна дивидент в 
размер на 66 032 лв. 
  Общински съвет - Варна решава 30 % от печалбата /94332 лв./ на 
Община Варна във "Варна РЕБ Екосервиз"-ООД да се отнесе във фонд 
"Резервен". 
   /за - 43, против - 0, въздържали се - 2  
   291-2.  Общински съвет - Варна приема баланса и счетоводния отчет за 



1999 г. на "Дворец на културата и спорта"-ЕАД. 
   292-2.  Общински съвет - Варна  освобождава като членове на Борда 
на директорите на "Дворец на културата и спорта", както следва: 
  Николай Стоянов 
  Весел Ханджиев 
  доц. Яко Кузманов 
  Красимир Ангелов 
  Красен Кралев 
   /за - 43, против - 0, въздържали се - 4/  
    

293-2.  Общински съвет - Варна  освобождава от отговорност 
членовете на Съвета на директорите на "Дворец на културата и спорта"-ЕАД - 
Варна,  както следва: 
  Николай Стоянов 
  Весел Ханджиев 
  доц. Яко Кузманов 
  Красимир Ангелов 
  Красен Кралев 
   /за - 38, против - 0, въздържали се - 7/  
 
   294-2.  Общински съвет - Варна отменя свое решение N 
155-16(8)/23.02.2000 г. 
   /за - 26, против - 3, въздържали се - 5/  
 
   295-2.  Общински съвет - Варна  избира за членове на Съвета на 
директорите на "Дворец на културата и спорта"-ЕАД,  както следва: 
  доц. Яко Кузманов  /за - 32, против - 0, въздържали се - 6/ 
  Симеон Варчев  /за - 30, против - 3, въздържали се - 12/ 
  Михаил Лечев   /за - 27, против - 4, въздържали се - 12/ 
  Иван Иванов   /за - 26, против - 4, въздържали се - 12/ 
  Живко Асенов   /за - 28, против - 4, въздържали се - 12/ 
 
   296-2. Общински съвет - Варна приема отчета и баланса на "Общинска 
охранителна фирма"-ЕАД за 1999 г. 
   /за - 41, против - 0, въздържали се - 4/  
   

297-2.  Общински съвет - Варна  освобождава от отговорност като 
членове на състава на Съвета на директорите на "Общинска охранителна 
фирма"-ЕАД , както следва: 
  Славейко Кондов 



  Красимир Симов 
  Николай Чернаев 
  Милен Куртев 
  Георги Манасиев 
 
   298-2.  Общински съвет - Варна  освобождава като членове от състава 
на Съвета на директорите на "Общинска охранителна фирма"-ЕАД , както 
следва: 
  Славейко Кондов 
  Красимир Симов 
  Николай Чернаев 
  Милен Куртев 
  Георги Манасиев 
   /за - 43, против - 1, въздържали се - 2/  
 
   299-2.  Освобождава "Общинска охранителна фирма"-ЕАД от внасяне 
на дивидент към Община Варна за 1999 г. 
   /за - 38, против - 1, въздържали се - 8/  
    

300-2. Общински съвет - Варна променя чл.. 11, ал. 2 от Устава на 
"Общинска охранителна фирма"-ЕАД, както следва: 
  - чл. 11, ал. 2 гласи: "Съветът на директорите се състои от трима души." 
   /за - 39, против - 0, въздържали се - 8/  
   

301-2.  Общински съвет - Варна  избира за членове на Съвета на 
директорите на "Общинска охранителна фирма"-ЕАД , както следва: 
  Константин Чернооков  /за - 28, против - 4, въздържали се - 11/ 
  Гошо Танчев    /за - 28, против - 5, въздържали се - 12/ 
  Милен Куртев    /за - 31, против - 3, въздържали се - 10/ 
   302-2. Общински съвет - Варна избира Гинка Радева да бъде 
представител на Общинския съвет в Общото събрание на "Търговския 
дом"-АД. 
   /за - 27, против - 1, въздържали се - 6/  
   303-2. Общински съвет - Варна освобождава като представители на 
Общото събрание на "Търговски дом"-АД Иван Чолаков и Юлиян Гендов. 
   /за - 31, против - 3, въздържали се - 4/  
   304-2. Общински съвет - Варна упълномощава Гинка Радева да 
предложи на Общото събрание на "Търговски дом"-АД освобождаване от 
състава на Съвета на директорите на "Търговски дом"-АД и от отговорност на 
лицата, както следва:  



  Юлиян Гендов 
  Балин Балинов 
  Красимир Ангелов 
  /за - 33, против - 2, въздържали се - 10/ 
   305-2. Общински съвет - Варна упълномощава Гинка Радева да 
представи на Общото събрание на "Търговски дом"-АД за участие в състава 
на Съвета на директорите лицата, както следва: 
  Доля Керанова  /за - 27, против - 6, въздържали се - 10/ 
  Петър Колев  /за - 27, против - 6, въздържали се - 8/ 
  Гинка Радева  /за - 29, против - 7, въздържали се - 6/ 
   

306-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна решава: 
  1. Образува Еднолично акционерно дружество с имущество на Община 
Варна с фирма "Пазари"-ЕАД - Варна , със седалище гр. Варна, адрес на 
управление гр. Варна ул. "Дрин" N 65 и предмет на дейност: покупка на стоки 
и или други вещи с цел препродажба в първоначален, обработен или 
преработен вид; обществено хранене, търговска експлоатация, включително и 
предоставяне под наем на търговски площи отредени с решение на Общински 
съвет - Варна, павилиони, пазарни площадки, складове за складова дейност, 
машини, съоръжения, инвентар за пазарна търговия и др. 
  Дружеството е с капитал 2 234 000 лева, разпределен в 22 340 акции, 
всяка една с номинална стойност от 100 лева. 
  2. Приема Устав на "Пазари"-ЕАД - Варна, съгласно приложение. 
  /за - 32, против - 2, въздържали се - 6/ 
  3. Избира Съвет на директорите в състав от 5 души: 
  Красимир Димитров /за - 28, против - 2, въздържали се - 13/ 
  Пламен Дяков   /за - 31, против - 2, въздържали се - 9/ 
  Стефан Малинов   /за - 26, против - 4, въздържали се - 11/ 
  Панайот Панайотов  /за - 28, против - 3, въздържали се - 8/ 
  Росен Златанов   /за - 27, против - 2, въздържали се - 8/ 
  4. Определя възнаграждение на състава на Съвета на директорите в 
размер на три минимални работни заплати на Дружеството. 
  /за - 28, против - 9, въздържали се - 9/ 
  5. Задължава Съвета на директорите да проведе заседание в 7-дневен 
срок от датата на избора на същия и да избере Изпълнителен директор. 
  /за - 34, против - 1, въздържали се - 10/ 
  6. Възлага на избрания Изпълнителен директор да извърши 
необходимите действия по регистрацията на Търговското дружество. 
 



   307-2.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна предоставя на "Общинска охранителна фирма"-ЕАД за ползване под 
наем за срок от три години следните зони за кратковременно паркиране и 
задължава Кмета на община Варна да сключи договор: 
  1. Зона I - бул. "Вл. Варненчик" в участъка от пресечката с ул. "Ген. 
Колев" до пресечката с ул. "Отец Паисий" в дясно на движението посока 
изход от града. 
  2. Зона IV - бул. "Сливница" в участъка от пресечката с бул. "Мария 
Луиза" до пресечката с бул. "Княз Борис I" в ляво по посока бул. "Мария 
Луиза". 
  3. Зона VI - кв. "Чайка" - площадката в района на пазар "Чайка". 
   /за - 28, против - 5, въздържали се - 8/  
   

308-2.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна приема § 1 в Допълнителните разпоредби към Методиката за 
определяне на наемна цена за отдаване под наем на общински жилища, 
приета с решение на Общинския съвет N 982-4-1(19)/05.03.1997 г. със 
следния текст: 
  "Минималният размер на пазарната месечна наемна цена на общински 
жилища отдавани под наем по чл. 43, ал. 5 и чл. 45, ал. 4 от ЗОС да се 
определя на 1,5 от действащата наемна цена за 1 кв.м полезна площ, 
коригирана с благоустройствените показатели." 
   /за - 40, против- 0, въздържали се - 2/  
 
   309-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна включва жилища във фонд "Настаняване наематели" в р-н 
"Аспарухово", к-с "Дружба", съгласно приложение. 
   /за - 41, против - 0, въздържали се - 1/  
                      

Приложение:  
  
 Район "Аспарухово" Бл. Вх. Ет. Ап. АОС 
  к-с "Дружба"  
             4      Б      1      10     1668/2000г. 
             4      Б      3      14     1665/2000г. 
             4      Б      1      11     1666/2000г. 
             4      В      1      16     1667/2000г. 
             1      А      1      2      1572/2000г. 
             1      Б      3      14     1578/2000г. 
             1      В      3      24     1580/2000г. 



             2      А      1      1      1523/2000г. 
             2      В      3      19     1524/2000г. 
             3      А      2      6      1534/2000г. 
             3      А      3      9      1535/2000г. 
             3      Б      1      11     1545/2000г. 
             3      В      2      20     1546/2000г. 
             3      В      3      23     1547/2000г. 
             5      Б      2      12     1630/2000г. 
             5      А      2      6      1632/2000г. 
             5      Б      1      10     1634/2000г. 
             5      Б      2      13     1637/2000г. 
             5      А      3      8      1638/2000г. 
             5      Б      3      14     1639/2000г. 
             5      В      3      22     1641/2000г. 
             5      В      3      23     1642/2000г. 
             6      Б      1      11     1670/2000г. 
             9      -      2      5      1669/2000г. 
             10     -      2      7      1672/2000г. 
             10     -      2      5      1673/2000г. 
             11     В      3      23     1671/2000г. 
             11     Б      1      11     1615/2000г. 
             11     Б      1      10     1614/2000г. 
             12     А      1      2      1679/2000г. 
             12     А      3      7      1680/2000г. 
             12     В      1      16     1681/2000г. 
             12     В      1      17     1682/2000г. 
             17     А      1      1      1609/2000г. 
             17     А      2      4      1610/2000г. 
             17     Б      1      11     1633/2000г. 
             17     Б      2      12     1635/2000г. 
             17     Б      2      14     1636/2000г. 
             18     Б      1      11А    1597/2000г. 
             18     Б      1      11Б    1598/2000г. 
             18     Б      2      13     1600/2000г. 
             18     В      1      17     1603/2000г. 
             18     В      2      20     1604/2000г. 
             18     В      3      23     1605/2000г. 
             19     В      3      22     1674/2000г. 
             19     Б      3      15     1675/2000г. 
             19     А      2      6      1676/2000г. 



             19     А      2      5      1677/2000г. 
             19     В      1      17     1678/2000г. 
 
   310-2. 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 в изпълнение на свое 
решение N 2186-3-2(45)/29.09.1999 г. допълнено с решения NN 
73-6(6)/22.12.1999 г. и 219-4(11)/26.04.2000 г., дава съгласие да се извърши 
замяна на апартамент N 48, вх. 2, бл. 203, ж.к. "Вл. Варненчик", общинска 
собственост по АОС N 1712/2000 г. със застроена площ 91,16 кв.м - с 
апартамент N 172, вх. 10, бл. 401 в ж.к. "Вл. Варненчик" със застроена площ 
65,65 кв.м собственост на д-р Цветанка Коцева Негрева и доц. д-р Негрин 
Негрев, съгласно договор N 30920/29.11.1994 г. 
  Пазарните цени на жилищата предмет на замяната да се определят от 
независим експерт-оценител. 
  Новопридобитото от Община Варна жилище да се включи във фонд 
"Резервен". 
   /за - 41, против - 0, въздържали се - 1/  
   

311-2.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 35, ал. 1 от ЗОС, 
във връзка с § 3, ал. 2 от ПМС N 235/19.09.1996 г., Общински съвет - Варна 
дава съгласие да се продаде по пазарни цени дворно място от 525 кв.м 
съставляващо парцел II-295, кв. 37 по плана на 25-ти подрайон, с 
административен адрес: ул. "Роза" N 29 - по АОС N 1339/1999 г. на 
собствениците на жилищната сграда построена в същото дворно място, а 
именно: Бригита Борисова Давидова, Емил Миленов Давидов и Емилия 
Миленова Давидова, съгласно нот. акт N 5, том ХХIV, дело N 7039/90 г. и 
удостоверение за наследници. 
  Пазарната цена на имота да се определи от независим 
експерт-оценител. 
   /за - 41, против - 0, въздържали се - 1/  
   

312-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна трансформира длъжността "Изпълнител - общ строителен работник" от 
Дирекция "Управление на собствеността" в длъжност "Изпълнител- шофьор" 
към същата дирекция, считано от 01.06.2000 г. 
   /за - 40, 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  
№ 12/29.05.2000 г. 

по точка трета от дневния ред 
 
  ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК "Финанси 
и бюджет" относно: даване съгласие за сключване договори с "Общинска 
банка"-АД клон Варна и "Първа източна международна банка"-АД клон 
Варна за отпускане на лихвени кредити; определяне допълнителен бюджет на 
ОП "Ученическо столово хранене", ДССД, "Стоматологичен център I - 
Варна"-ЕООД и "Медико-техническа лаборатория - I"-ЕООД; определяне 
дневен оклад на едно дете и размер на режийните разноски за приготвяне на 
храна в детски заведения и млечни кухни; изменение на решение N 
121-4/23.02.2000 г.; отпускане на финансови средства за лечение и закупуване 
на лекарства на нуждаещи се граждани. 

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

  
Общ брой присъстващи общински съветници - 34  
 

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

 
   313-3. На основание чл. 40, ал. 1 и ал. 2 от ЗОБ, във връзка с чл. 21, ал. 
1, т. 10 от ЗМСМА и във връзка с решение на Общински съвет - Варна N 
176-1(10)/22.03.2000 г., Общински съвет - Варна реши: 
   313-3-1.  Дава съгласие Кметът на Община Варна да сключи договор с 
"Общинска банка"-АД - Варна за лихвен кредит, със следните параметри: 
  - размер на кредита  - 3 000 000 лв. 
  - срок на усвояване  - 15.06.2000 г. 
  - срок на погасяване  - 27.12.2000 г. 
  - обезпечаване на кредита - с "Договор за залог на вземане" на стойност 
3 116 600 лв., нотариално заверен и седем броя "Запис на заповед", всеки от 
които да е на стойност 430 000 лв.; 
  - лихва на кредита - основния лихвен процент, обявен от БНБ плюс 
надбавка от 5 /пет/ пункта, в полза на КРЕДИТОДАТЕЛЯ. 
   /за - 34, против - 0, въздържали се - 0/  
   



313-3-2. Дава съгласие Кметът на Община Варна да сключи договор с 
"Първа източна международна банка"-АД - клон Варна за лихвен кредит със 
следните параметри: 
  - вид на кредита - кредитна линия; 
  - размер на кредита - 2 000 000 лв.; 
  - срок на погасяване - 28.12.2000 г.; 
  - обезпечаване на кредита - "Запис на заповед" и "Съгласие за незабавно 
инкасо"; 
  - лихва на кредита - основния лихвен процент, обявен от БНБ плюс 
надбавка от 5 /пет/ пункта. 
   /за - 34, против - 0, въздържали се - 0/  
   

314-3. Общински съвет - Варна определя допълнителен бюджет на: 
  ОП "Ученическо столово хранене"     - 200 000 лв. 
  Дирекция "Стопанска и спомагателна дейност"  - 80 000 лв. 
  Средствата да бъдат осигурени в рамките на бюджета на съответните 
функции "Образование" и "Здравеопазване" до регистрирането им. 
   /за - 31, против - 0, въздържали се - 1/  
 
   315-3.  Общински съвет - Варна дава съгласие за допълнителен бюджет 
на: 
  "Стоматологичен център I - Варна"-ЕООД   - 380 000 лв. 
  "Медико-техническа лаборатория I"-ЕООД   - 70 000 лв. 
   /за - 32, против - 0, въздържали се - 1/  
 
   316-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна определя в рамките на бюджета за 2000 г. на функция 
"Здравеопазване": 
  1. Дневен оклад на едно дете: 
  - в детска ясла - 1,10 лв. 
  - в детска ясла - нощуваща - 1,70 лв. 
  - в Дом "Майка и дете" - 2,50 лв. 
  - в млечни кухни - I-ва група - 0,70 лв. 
  - II-ра група - 0,80 лв. 
  2. Размер на режийните разноски за приготвяне на храна в детски 
заведения и млечни кухни: 
  - закуска - 0,10 лв. 
  - обяд - 0,35 лв. 
  - вечеря - 0,27 лв. 
   /за - 34, против - 0, въздържали се - 0/  



   317-3. Общински съвет - Варна приема нов чл. 21, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 в 
глава VI - Допълнителни условия към приетата с решение на ОбС - Варна N 
121-4/23.02.2000 г. Методика със следните текстове: 
  - Глава VI, чл. 21, ал. 1 - "Месечните базисни наемни цени на застроени 
имоти, частна общинска собственост, разположени върху реституирани 
терени на частни лица, терени - частна държавна собственост и др., да се 
определят за 1 кв. м полезна площ, в зависимост от функционалното им 
предназначение, в размер на 2/3 от месечните базисни наемни цени /МБНЦ/ 
на застроени имоти - частна общинска собственост определени в чл. 3 на 
Методиката. 
  - Глава VI, чл. 21, ал. 2: "Стартовата месечна наемна цена се изчислява 
по формулата: 
  СМНЦ = Пл. х БНЦ х Кз х Кк 
  - Глава VI, чл. 21, ал. 3: "МНЦ се коригира с коефициент за инфлация, 
съобразно месечния бюлетин на Национален статистически институт, като до 
5 % инфлация или дефлация не се извършва корекция. Над посочената 
граница се издава заповед на Кмета на Община Варна за корекция на МНЦ. 
   /за - 33, против - 1, въздържали се - 1/  
   

318-3.  Общински съвет - Варна отпуска сума в размер на 2 000 лв. /две 
хиляди лева/ за закупуване на животоспасяващи лекарства на Венета Петрова 
- гр. Варна, ул. "Перник" бл. 2, вх. Б. 
   /за - 35, против - 0, въздържали се - 0/  
 
   319-3.  Общински съвет - Варна отпуска сумата от 2 000 лв. /две 
хиляди лева/ за продължаване на лечението на Пламена Мартинова Янкова с 
диагноза "Статус постоперационен про краниофарингеом" след провеждане 
на операция във Франция. 
   /за - 35, против - 0, въздържали се - 0/  
   

320-3. Общински съвет - Варна отпуска сумата от 1 500 лв. /хиляди и 
петстотин лева/ на Стела Костова за закупуване на храни внос от Франция и 
провеждане на специална диета след направена операция във Франция. 
   /за - 35, против - 0, въздържали се - 0/  
    

321-3. Общински съвет - Варна отпуска сумата от 1 000 лв. /хиляда 
лева/ на Николай Димитров с диагноза "множествена склероза - Церебро 
спинална форма, хронично ремитентно протичане" за закупуване на 
препарата AVONEX. 
   /за - 35, 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  
№ 12/29.05.2000 г. 

по точка четвърта от дневния ред 
 
  ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
"Архитектура и строителство" относно: одобряване околовръстните полигони 
на териториите по пар. 4, ал. 2 и ал. 3 за Община Варна; избор на 
представители от ОбС в АГК към Община Варна; трансформиране на бройки 
в р-н "Приморски"; отмяна забрана за поставяне на временни преместваеми 
съоръжения за търговия за 2-ри, 6-ти и и 18-ти м.р. р-н "Приморски". 

Докл.: В. ВАСИЛЕВ - Председател 
ПК "Архитектура и строителство" 

  
Общ брой присъстващи общински съветници - 37 

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

   322-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 105, ал. 3 от 
ППЗТСУ, Общински съвет - Варна одобрява околовръстните полигони на 
териториите по § 4, ал. 2 и ал. 3 за Община Варна, съгласно приложени схеми 
1, 2, 3 и 4. 
   /за - 34, против - 0, въздържали се - 0/  
  
   323-4. Общински съвет - Варна избира Васко Василев, Веселина 
Савова, Панайот Панайотов и Евгения Кънева като представители на 
Общинския съвет в разширения състав на АГК към Община Варна. 
   /за - 36, против - 0, въздържали се - 0/  
 
   324-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна отменя забраната за поставяне на временни преместваеми съоръжения 
за търговия за 2-ри, 6-ти и и 18-ти м.р. - р-н "Приморски". 
   /за - 27, против - 8, въздържали се - 2/  
 
   325-4. В срок до 20.06.2000 г. в ПК "Архитектура и строителство" да 
бъдат представени актуализирани схеми за преместваеми търговски обекти, 
които след одорението им от ГАГК да бъдат утвърдени от ПК "Архитектура и 
строителство". 
   /за - 33, 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  
№ 12/29.05.2000 г. 

по точка пета от дневния ред 
 
  ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от Общинската 
комисия за приватизация и следприватизационен контрол на общинската 
собственост относно: решения касаещи приватизацията на общинско 
дружество "Паркстрой"-ЕООД; потвърждаване на решение на ОбС N 
2140-2-1(44)/15.07.1999 г.; решения касаещи приватизация на Клуб в ж.к. 
"Младост" до бл. 128;решения касаещи приватизация на Магазин в ж.к. 
"Дружба" бл. 2, вх. В;откриване процедура по приватизация на обект 
"Цветопроизводно стопанство - Налбанка"; решения касаещи приватизация 
на обособен обект "Автоморга", м. Шашкъна. 

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

  
Общ брой присъстващи общински съветници – 34 
 

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

 
   326-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 3, ал. 1, т. 4 от 
ЗППДОбП; чл. 1, ал. 2, т. 1 и чл. 3, ал. 1 от Наредбата за търговете и във 
връзка с решение N 260-13(11)/26.04.2000 г. на Общински съвет - Варна, 
касаещо приватизацията на Магазин находящ се в гр. Варна, ж.к. "Дружба", 
бл. 2, вх. В по реда на чл. 25, ал. 2, т. 1 от ЗППДОбП - чрез публичен търг, 
Общински съвет - Варна реши: 
  1. Приема начална тръжна цена в размер на 32 000 лв.; 
  2. Определя депозит в размер на 10 % от началната тръжна цена или 3 
200 лв., който следва да се заплати по сметка N 5010310039 при ТБ 
"Общинска банка"-Ад, клон Варна - банков код 13071183; 
  3. Определя стъпка за наддаване при провеждане на търга в размерна 2 
000 лв.; 
  4. Утвърдената тръжна документация се закупува в стая 905 на IХ етаж 
на Община Варна срещу 150 лв. с ДДС, платими по сметка N 3010310020, 



БИН 7444500000, банков код 13071183 при ТБ "Общинска банка"-АД, клон 
Варна; 
  5. Търгът да се проведе на 29 юни 2000 г. от 14.00ч. в зала "Варна" на II 
етаж на Община Варна. В случай на провеждане на повторен търг, той да се 
проведе на същото място и в същия час на 06 юли 2000 г.; 
  6. Определя начин на плащане на достигнатата цена: 50 % при 
подписване на договора и 50 % в 30-дневен срок; 
  7. Възлага на Кмета на Община Варна подготовката и провеждането на 
търга; 
  8. Упълномощава Председателя на Общински съвет- Варна да подпише 
одобрения договор за покупко-продажба със спечелилия участник. 
   /за - 32, против - 0, въздържали се - 0/  
 
   327-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 3, ал. 1, т. 4 от 
ЗППДОбП; чл. 1, ал. 2, т. 3 и чл. 3, ал. 1 от Наредбата за търговете и във 
връзка с решение N 261-13(11)/26.04.2000 г. на Общински съвет - Варна, 
касаещо приватизацията на Клуб, находящ се в гр. Варна, ж.к. "Младост" до 
бл. 128 по реда на чл. 25, ал. 2, т. 1 от ЗППДОбП - чрез публичен търг, 
Общински съвет - Варна реши: 
  1. Приема начална тръжна цена в размер на 44 136 лв.; 
  2. Определя депозит в размер на 10 % от началната тръжна цена или 4 
413 лв., който следва да се заплати по сметка N 5010310039 при ТБ 
"Общинска банка"-АД клон Варна - банков код 13071183; 
  3. Определя стъпка за наддаване при провеждане на търга в размер на 2 
000 лв.; 
  4. Утвърдената тръжна документация се закупува встая 905 на IХ етаж 
на Община Варна срещу 150 лв. с ДДС, платими по сметка N 3010310020, 
БИН 7444500000, банков код 13071183 при ТБ "Общинска банка"-АД, клон 
Варна; 
  5. Търгът да се проведе на 29 юни 2000 г. от 10.00ч. в зала "Варна" на II 
етаж на Община Варна. В случай на провеждане на повторен търг, той да се 
проведе на същото място и в същия час на 06 юли 2000 г.; 
  6. Определя начин на плащане на достигнатата цена: 50 % при 
подписване на договора и 50 % в 30-дневен срок; 
  7. Възлага на Кмета на Община Варна подготовката и провеждането на 
търга; 
  8. Упълномощава Председателя на Общински съвет - Варна да подпише 
одобрения договор за покупко-продажба със спечелилия участник. 
   /за - 32, против - 0, въздържали се - 0/  
 



   328-5.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 3, ал. 1, т. 4 от 
ЗППДОбП; чл. 1, ал. 2, т. 2 и чл. 3, ал. 1 от Наредбата за търговете и във 
връзка с решение N 2076-3(43)/15.06.1999 г. (ДВ бр. 60/1999 г.) на Общински 
съвет - Варна, касаещо приватизацията на общинско дружество 
"Паркстрой"-ЕООД, гр. Варна по реда на чл. 25, ал. 2, т. 1 от ЗППДОбП - чрез 
публичен търг, Общински съвет - Варна реши: 
  1. Приема начална тръжна цена за 74 дяла, представляващи 100 % от 
дяловете, на "Паркстрой"-ЕООД в размер на левовата равностойност по 
фиксинга на БНБ в деня на превода на 93 840 щ.д. /деветдесет и три хиляди 
осемстотин и четиридесет щатски долара/; 
  2. Определя депозит в размер на 10 % от началната тръжна цена в 
размер на левовата равностойност на 9 380 щ.д. /девет хиляди триста и 
осемдесет щатски долара/, който следва да се заплати по сметка N 
5010310039 при ТБ "Общинска банка"-АД, клон Варна - банков код 13071183; 
  3. Определя стъпка за наддаване при провеждане на търга в размер на 5 
000 лв.; 
  4. Утвърдената тръжна документация се закупува в стая 905 на IХ етаж 
на Община Варна срещу 300 лв. с ДДС, платими по сметка N 3010310020, 
БИН 7444500000, банков код 13071183 при ТБ "Общинска банка"-АД, клон 
Варна; 
  5. Търгът да се проведе на 28 юни 2000 г. от 14.00 ч. в зала "Варна" на II 
етаж на Община Варна. В случай на провеждане на повторен търг, той да се 
проведе на същото място и в същия час на 05 юли 2000 г.; 
  6. Определя начин на плащане на достигнататацена: 50 % при 
подписване на договора и 50 % в 45-дневен срок; 
  7. В случай, че търгът бъде спечелен от юридическо лици, което 
отговаря на условията на чл. 25, ал. 3 от ЗППДОбП се прилагат съответните 
разпоредби на ЗППДОбП, като е необходимо да се предложи надлежна 
гаранция за обезпечаване на плащането на неизплатената част от цената, а 
именно ипотека върху недвижимото имущество и залог върху движимото 
имущество на дружеството; 
  8. Оглед на дружеството може да се извършва всеки работен ден до 
края на срока за подаване на предложения за участие в търга /27.06.2000 
г./след закупуване на тръжната документация. Извършеният оглед се 
удостоверява от участника в търга с подписване на декларация за извършен 
оглед; 
  9. Възлага на Кмета на Община Варна подготовката и провеждането на 
търга; 
  10. Упълномощава Председателя на Общински съвет - Варна да 
подпише одобрения договор за покупко-продажба със спечелилия участник. 



   /за - 33, против - 0, въздържали се - 0/  
 
   329-5.  Общински съвет - Варна потвърждава свое решение N 
2140-2-1(44)/15.07.1999 г., определящо капитала на общинско дружество 
"Топлострой"-ЕООД на 43 020 лв., разпределен в 4 302 дяла от по 10 лева. 
   /за - 34, против - 0, въздържали се - 0/  
   

330-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 3, ал. 1, т. 4 от 
ЗППДОбП, открива процедура по приватизация на обособен обект общинска 
собственост "Цветопроизводно стопанство - Налбанка" /АОС N 1262/. 
  На основание чл. 5 от Правилника за дейността на КПСКОС, 
упълномощава Председателя на комисията да възложи правен анализ и 
експертна оценка на обособен обект общинска собственост 
"Цветопроизводно стопанство - Налбанка". 
   /за - 34, против - 0, въздържали се - 0/  
 
   331-5.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 3, ал. 1, т. 4 и 
ал. 3, чл. 30, ал. 3 от ЗППДОбП; чл. 1, ал. 2, т. 3 и чл. 3 от Наредбата за 
търговете и във връзка с решение N 1888-7/03.02.1999 г. на Общински съвет - 
Варна и решение N 17-1/03.09.1999 г. на Общинската комисия по 
приватизация, касаещи приватизацията на обособен обект общинска 
собственост - "Автоморга", находящ се в гр. Варна, м. Шашкъна, по реда на 
чл. 30, ал. 1 от ЗППДОбП - чрез публичен търг, Общински съвет - Варна 
реши: 
  1. Приема начална тръжна цена в размер на 228 000 лв. /двеста двадесет 
и осем хиляди лева/. 
  2. Определя стъпка за наддаване при провеждане на търга в размер на 5 
000 лв. 
  3. Утвърдената тръжна документация и договора за продажба като част 
от нея могат да бъдат закупени в стая 905 на IХ етаж на Община Варна срещу 
левовата равностойност на 200 щ.д. /двеста щатски долара/, платими по 
фиксинга на БНБ към деня на превода по сметка 3010310020, БИН 
7444500000, при ТБ "Общинска банка"-АД, клон Варна - банков код 
13071183. 
  4. Търгът да се проведе на 28 юни 2000 г. от 10.00 ч. в зала "Варна" на 
II-ия етаж на Община Варна. В случай на провеждане на повторен търг той да 
бъде проведен на същото място и в същия час на 05 юли 2000 г. 
  5. Определя депозит в размер на 10 % от началната тръжна цена или 22 
800 лв., които се заплащат по сметка N 5010310039 код N 13071183 при ТБ 
"Общинска банка"-АД, клон Варна. 



  6. Определя начин на плащане на достигнатата тръжна цена: 50 % при 
подписване на договора за продажба и 50 % в 30-дневен срок. 
  7. Възлага на Кмета на Община Варна подготовката и провеждането на 
търга. 
  8. Упълномощава Председателя на Общински съвет - Варна да подпише 
одобрения договор за покупко-продажба. 
   /за - 34, 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  
№ 12/29.05.2000 г. 

по точка шеста от дневния ред 
 
  ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решение от ПК 
"Транспорт" относно: определяне срока на валидност на разрешение за 
таксиметров превоз; допълнение към т. 4.1 в "Договор за организацията, 
изискванията и качеството на основните вътрешноградски пътнически 
превози в гр. Варна". 

Докл.: Ж. АСЕНОВ - 
Председател ПК "Транспорт" 

  
Общ брой присъстващи общински съветници – 33 
 

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

 
   332-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА и чл. 24, ал. 3 от 
Наредба N 34/06.12.1999 г. на Министерството на Транспорта, Общински 
съвет - Варна определя срока на валидност на разрешение за таксиметров 
превоз да бъде максималния, съгласно срока на валидност на лицензията. 
   /за - 30, против - 0, въздържали се - 2/  
   

333-6. Общински съвет - Варна решава в Договорите за организацията, 
изискванията и качеството на основните вътрешноградски пътнически 
превози в гр. Варна да бъде включено следното допълнение към т. 4.1.: 
  - Цената на превоза не може да бъде по-ниска от себестойността на 
превоза, изчислена на базата на Указанията за формирането на пътните 
разходи за производството и образуването на цените на билетите за градски и 
междуселищни, пътнически превози на Министерството на транспорта, в 
съответствие с разпоредбите на Закона за цените и Правилника за неговото 
прилагане; 

 - Ако цената на превоза падне под себестойността, Изпълнителят е в 
правото си да измени тази цена до размера на себестойността, дори и без да е 
постигнато съгласие с Възложителя по настоящата точка. 
  В последния случай Изпълнителят има право да извърши сам 
уведомлението по т. 4.3. 



  - Никоя от страните няма право необосновано да отхвърля 
предложенията на другата страна за промяна цената на превоза. 
  Страната, получила писмено предложение за промяна на 
горепосочената цена е длъжна да отговори писмено с обратно предложение 
или съгласие с предложеното изменение, в седемдневен срок след 
получаването му. Липсата на отговор в горецитирания срок ще се счита за 
приемане на предложението. В този случай страната, направила 
предложението, има право да извърши уведомлението по т. 4.3. 
   /за - 24, против - 3, въздържали се - 7/  
   

336-6. При постъпване на повече от едно предложение по т. 4.1 от 
Договора за организацията, изискванията и качеството на основните 
вътрешноградски пътнически превози в гр. Варна, Общински съвет - Варна 
решава за цена на превоза да се приема най-ниската стойност от направените 
писмени предложения. 
   /за - 23, против - 2, въздържали се - 9/  
  
 
 



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  
№ 12/29.05.2000 г. 

по точка седма от дневния ред 
 
  ОТНОСНО: Разглеждане на предложение за решение от ПК 
"Благоустройство и комунални дейности" относно приемане план-сметка за 
дейност "Чистота" за 2000 г. 

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

  
Общ брой присътващи общински съветници – 37 
 

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

 
   337-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна приема план-сметка за дейност чистота за 2000 г., както следва: 
   Раздел I - Приходи  
  1.Приходи от такса за битови отпадъци от населението и предприятията  
3 106 017,00 лв  
  2. Приходи от обектите изградени по чл. 120 и чл. 197 от ЗТСУ и 
ППЗТСУ /8 месеца/  254 193,00 лв.  
  3. Дотиране на услугите по дейност "Чистота" за 2000 г. от бюджета на 
Община Варна  852 790,00 лв  
   ОБЩО: 4 213 000,00 лв.  
   Раздел II - Разходи  
  1. Осигуряване на съдове за съхранение на битови отпадъци - тротоарни 
кошчета 11 240,00 лв.  
  2. Събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депото за 
обезвреждане -  3 504 790,00 лв.  
  2.1. Почистване на стари замърсявания  15 000,00 лв.  
  3. Поддържане ни експлоатация на депа за обезвреждане на битовите 
отпадъци - 77 200,00 лв.  
  4. Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и 
другите територии предназначени за обществено ползване -  604 769,00 лв.  
   ОБЩО 4 213 000,00 лв.  
  


