
 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 
№ 14/19.07.2000 г. 

по точка извънредна от дневния ред 
  
  ОТНОСНО: Приемане на становище от Федерация "Царство България" 
относно събитията в гората България в Израел. 

Докл.: В. ПАНТЕЛЕЕВ - общински съветник от 
Федерация "Царство България 

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

Р Е Ш Е Н И Е : 
 

   384.  На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 
приема за свое становището на Федерация "Царство България" относно 
съобщението за премахване на паметните плочи в гората България до Тел 
Авив със следното съдържание: "Федерация Царство България посрещна с 
учудване съобщението за премахване на паметните плочи в гората България 
до Тел Авив, които са поставени от авторитетни еврейски организации в 
памет на Цар Борис III, Царица Йоанна, Българската православна църква, 
Народното събрание и българския народ за приноса им за спасяване на 
българските евреи. От средствата за масова информация научихме, че малка 
група евреи от Беломорска Тракия и Македония са в основата на този 
безпрецедентен жест. Разбираме тяхната скръб и споделяме чувствата им на 
тъга по загубените близки. Да напомним, че по онова време Беломорска 
Тракия и Македония само формално бяха под българска юрисдикция, а 
реално се управляваха от немските окупационни власти. Българското 
правителство нямаше възможност да се намесва и да предотвратява 
действията на немските окупационни сили. Многобройните протести, 
изразени днес от българската общност в Израел показват, че ако има 
конфликт, то той е между тази малка група, идваща от Беломорска Тракия и 
Македония, и представителите на българското еврейство. В геополитически 
план тези територии и преди, и сега са извън България. Ето защо този 
конфликт не бива да се пренася и няма място в гората България! 
 



 Федерация Царство България Общински съвет - Варна 
  /за - 32, против - 2, въздържали се - 7/ 
  
 



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 
№ 14/19.07.2000 г. 

по точка първа от дневния ред 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
"Собственост и стопанство" относно: предоставяне на микробус "Латвия" на 
ОБ-Аспарухово; прехвърляне право на строеж за изграждане на магазин на 
ул. "Охрид" N 5; упълномощаване представителя на ОбС в "Търговски 
дом"-АД за участие в Общо събрание на дружеството; предотсавяне на 
жилища за обезщетение на граждани и включване на жилища във фондове 
"Ведомствен", "Резервен" и "Настаняване на наематели"; коригиране на 
решение N 1763-4(36)/11.11.1998 г.; приключване на процедурата по 
отчуждаване на недвижим имот в бл. 302; отказ за закупуване на част от имот 
на ул. "П. Евтимий" N 36; прехвърляне на 32 бр. жилища във фонд 
"Продажби"; отмяна на решенията с които е приета и променяна "Наредба за 
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество"; 
действие на решение на ОбС N 100-3(0/23.02.2000 г. до всички процедури по 
ЗОП; сключване на наемен договор с РК на БЛС; продажби на недвижими 
имоти; включване на жилища във фонд "настаняване наематели до 
изпълнение на предвиденото по ЗРП строителство; преобразуване на ЗЛЗ 
"Диспансер по спортна медицина". 

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

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

Р Е Ш Е Н И Я : 
 

   385-1.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна предоставя безвъзмездно микробус "Латвия" рег. N 06-72, собственост 
на р-н "Аспарухово" на Общинска болница Аспарухово, като същият бъде 
отписан от счетоводните книги на р-н "Аспарухово" и вписан в тези на 
общинска болница "Аспарухово". 
  /за - 42, против - 0, въздържали се - 0/ 
 



   386-1.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна дава съгласие за учредяване на право на строеж за изграждане на 
магазин със застроена площ 45 кв.м на партерен етаж на двуетажна сграда 
находяща се в гр. Варна, ул. "Охрид" N 5, построена върху дворно място, 
съставляващо парцел ХХ-9а, кв. 80, VII-ми подрайон по плана на гр. Варна, 
на Сияна Костадинова - ЕГН *****, срещу заплащане на цена определена по 
пазарна оценка на лицензиран оценител. 
  /за - 45, против - 0, въздържали се - 1/ 
   

387-1-1.  На основание чл. 116 от Закона за публично предлагане на 
ценните книжа, Общински съвет - Варна упълномощава Гинка Радева да 
представлява Община Варна на заседанието на Общото събрание на 
акционерите на "Търговски дом"-АД гр. Варна, което ще се проведе на 
18.08.2000 г., съгласно поканата в ДВ бр. 54/2000 г. при следния дневен ред, 
предложения за решения и инструкции за гласуване: 
  1. Отчет за дейността и приемане на годишния счетоводен отчет на 
дружеството за 1999 г., заверен от експерт-счетоводител. 
  Проект за решение: Общото събрание приема годишния отчет за 
дейността и годишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г. 
  Инструкция за гласуване: Приема годишния отчет за дейността и 
годишния счетоводен отчет на дружеството на 1999 г. 
  2. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите 
за 1999 г. 
  Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност 
членовете на Съвета на директорите за 1999 г. 
  Инструкция за гласуване: Освобождава от отговорност членовете на 
Съвета на директорите Юлиян Гендов, Балин Балинов и Красимир Ангелов за 
1999 г. 
  3. Назначаване на дипломиран експерт-счетоводител за 2000 г. 
  Проект за решение: Общото събрание приема предложението на Съвета 
на директорите за назначаване на дипломиран експерт-счетоводител за 2000 
г. 
  Инструкция за гласуване: Избра за дипломиран експерт-счетоводител 
за 2000 г. предложената от Съвета на директорите Иванка Маринова, диплом 
N _________________ 
  4. Отписване на дружеството от Регистъра за публични дружества на 
Държавната комисия по ценни книжа. 

 Проект за решение: Общото събрание приема предложението за 
отписване на дружеството от Регистъра за публични дружества на 
Дъжравната комисия по ценни книжа. 



  Инструкция за гласуване: Приема предложението за отписване на 
дружеството от Регистъра за публични дружества на Държавната комисия по 
ценни книжа. 
  5. Промени в състава на директорите. 
  Проект за решение: Общото събрание приема предложенията за 
промени в състава на Съвета на директорите. 
  Инструкция за гласуване: Освобождава като членове на Съвета на 
директорите Юлиян Гендов, Балин Балинов, Красимир Ангелов. Избира за 
членове на Съвета на директорите Доля Керанова, Петър Колев, Гинка 
Радева. 
  По отношение на членовете, които не са от квотата на Община Варна, 
да гласува по свое усмотрение. 
  /за - 32, против - 3, въздържали се - 7/ 
   387-1-2.  Разходите по нотариалната заверка, съгласно действащата 
нормативна уредба, да бъдат за сметка на Община Варна. 
  /за - 45, против - 0, въздържали се - 2/ 
   

388-1-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 42, ал. 2 от 
ЗОС Общински съвет - Варна определя жилища, които да се предоставят като 
обезщетения на граждани за отчуждените им недвижими имоти, както следва: 
  - ул. "Свобода" N 5, ап. 53 - АОС N 817/98 г. 
  - ул. "Козлодуй" N 27-29, ап. 12 - АОС N 1284/99 г. 
  - ул. "Козлодуй" N 27-29, ап. 7 - АОС N 1285/99 г. 
  - ул. "Царевец" N 36, ап. 33 - АОС N 1289/99 г. 
  - ул. "Шар" N 22, ап. 30 - АОС N 1053/99 г. 
  - ул. "Стенка Разин" N 8, ап. 6 - АОС N 1485/2000 г. 
   388-1-2. Включва във фонд "Резервен" жилище частна общинска 
собственост с адм. адрес: гр. Варна, ул. "Велес" N 15, ап. 4 - АОС N 1629/2000 
г. 
   388-1-3. Включва във фонд "Ведомствен" жилище частна общинска 
собственост с адм. адрес: гр. Варна, ул. "Велес" N 15, ап. 5 - АОС N 1631/2000 
г. 
   388-1-4. Включва във фонд "Настаняване наематели" жилище частна 
общинска собственост с адм. адрес: гр. Варна, ул. "Царевец" N 36, ап. 21 - 
АОС N 1288/99 г. 

 /за - 46, против - 0, въздържали се - 0/ 
 

   389-1.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с 
допусната явна фактическа грешка, Общински съвет - Варна коригира свое 
решение N 1763-4(36)/11.11.1998 г., като текста: "... представляващ 138,10 



кв.м ид. части от дворно място, цялото с площ 425 кв.м, съставляващо имот 
пл.N 15, кв. 58, по плана на VIII-ми подрайон...", да се чете така: 
  "... представляващ дворно място от 88,37 кв.м ид.части, цялото от 272 
кв.м, съставляващо парцел IV-15, кв. 58, VIII-микрорайон." 
  /за - 41, против - 0, въздържали се - 4/ 
 
   390-1. Общински съвет - Варна, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от 
ЗМСМА; чл. 27, ал. 1, във връзка с чл. 26 от ЗОС дава съгласие 
приключването процедурата по отчуждаване на недвижим имот ап. 4, ет. 2, 
вх. 17, бл. 302 в ж.к. "Вл. Варненчик" с площ от 136,11 кв.м, собственост на 
"БТК" -ЕАД, открита с решение N 1333-3(26)/19.11.1997 г. на Общински 
съвет - Варна да се осъществи чрез замяна срещу недвижим имот частна 
общинска собственост находящ се на ул. "Хаджи Димитър" N 45, ет. 3, ап. 6 в 
ХIII-ти микрорайон на гр. Варна, с площ от 79,35 кв.м. Разликата в цените на 
заменените имоти да се изплати от "БТК"-ЕАД, а таксите по сделката да се 
поемат поравно от двете страни. 
  /за - 44, против - 1, въздържали се - 1/ 
    

391-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 33 от 
ЗС, Общински съвет - Варна отказва да закупи 1/12 ид. част от дворно място, 
цялото от 356 кв.м, пл.N 1, кв. 547, ХIV-ти микрорайон, ул. "П. Евтимий" N 
36 на предложената с писмо вх. N В-94.Ц(15)/09.05.2000 г. от съсобственика 
Цветан Райков Райков цена - 232,72 лв. 
  /за - 44, против - 0, въздържали се - 0/ 
   

392-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА ,Общински съвет - 
Варна изключва 32 бр. жилища в р-н "Приморски", р-н "Вл. Варненчик" и р-н 
"Младост" от фонд "Настаняване на наематели" и ги прехвърля във фонд 
"Продажби", съгласно приложение. 
  /за - 44, против - 0, въздържали се - 0/ 
   

393-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна отменя решения на ОбС NN 779-4(14)/25.09.96 г., 909-5(17)/19.12.96 г., 
984(19)/05.03.97 г., 1134-5(22)/11.06.97 г., с които е приета "Наредба за реда за 
придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско 
имущество" и решения на ОбС NN 815-7, 816-7, 817-7(15)/23.10.96 г., 
1027-3(20)/02.04.97 г., 1196-5(23)/30.07.97 г., 1265-5, 1266-5, 1275(24)/21.08.97 
г., 2129-2(44)/15.07.99 г., 2138-2(44)/15.07.99 г. и 2182-3(45)/29.09.99 г., с 
които е изменяна и допълвана същата наредба, като в срок до 
септемврийското заседание на ОбС да се приеме нова Наредба за реда за 



придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. 
  /за - 30, против - 8, въздържали се - 1/ 
 
   394-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА Общински съвет - 
Варна приема решение N 162-5(7)/06.03.1996 г., допълнено с решение N 
80-1(7)/07.01.2000 г. да се отнасят и за всички процедури по Закона за 
обществените поръчки. 

/за - 29, против - 11, въздържали се - 6/ 
   

395-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна дава съгласие да се сключи наемен договор за имот на ул. "Рила" N 2 
по решение на Общинския съвет N 225-4(11)/26.04.2000 г. с наемател Районна 
колегия на БЛС за срок от 3 три години, като възлага на Кмета на Община 
Варна да сключи наемния договор. 
  /за - 44, против - 0, въздържали се - 0/ 
   

396-1.  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 235/19.05.96 г., Общински съвет - Варна дава 
съгласие да се продаде по пазарни цени на "АРИШОП-Валентин 
Аризанов"-ЕТ дворно място от 990 кв.м, съставляващо парцел за "Аптека", 
кв. 32, 24-ти подрайон, ул. "Дубровник" - по АОС N 1688/15.03.2000 г. 
Пазарната цена на имота да се определи от независим експерт-оценител. 
  /за - 44, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
  397-1.  На основание чл. 35 от ЗОС; чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, 
Общински съвет - Варна възлага на кмета на Община Варна да проведе търг 
за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост по АОС N 
1261/02.02.1999 г., находящ се в гр. Варна, ул. "Съборни" N 44, 
представляващ: 
  Дял I: Втори етаж от масивна жилищна сграда със застроена площ 91,00 
кв.м 
  - 1/2 ид.части от избените помещения с обща площ 61 кв.м 
  - таванска стая с площ 16,45 кв.м 
  - 65,65 % от общите части на сградата и 24,24 % от дворното място, 
цялото от 330 кв.м, съставляващо имот пл. N 4, кв. 397А, по плана на 10 
подрайон гр. Варна. 
  /за - 43, против - 1, въздържали се - 1/ 
 
   398-1. На основание чл. 35 от ЗОС; чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, 
Общински съвет - Варна възлага на Кмета на Община Варна да проведе търг с 



тайно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска 
собственост по АОС N 255/97 г., находящ се в гр. Варна, ул. "Бдин" N 21, 
представляващ празно дворно място от 236 кв.м, съставляващо парцел ХIV-9, 
кв. 9 по плана на 8 подрайон гр. Варна. 
  /за - 42, против - 2, въздържали се - 1/ 
 
   399-1. На основание чл. 35 от ЗОС; чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, 
Общински съ.вет - Варна възлага на Кмета на Община Варна да проведе търг 
с тайно наддаване за продажба на недвижим имот по АОС N 80/97 г., 
находящ се в гр. Варна, ул. "Ген. Паренсов" N 25, представляващ масивна 
жилищна сграда състояща се от Първи етаж - стая, кухня, килер и антре със 
застроена площ 42,92 кв.м; Втори етаж - две стаи, салон, антре и тераса със 
застроена площ 65,53 кв.м, таванско помещение - 18,29 кв.м, заедно със 120 
кв.м ид. части от дворното място, цялото от 230 кв.м, пл. N 3, кв. 702, 2 
подрайон. 
  /за - 43, против - 1, въздържали се - 1/ 
   

400-1.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна включва във фонд "Настаняване наематели" до започване 
предвиденото по ЗРП строителство, следните имоти - частна общинска 
собственост: 
  1. Имот, находящ се на ул. "Силстра" N 12 с АОС N 1019/99 г. Същият 
представлява двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ 109 
кв.м. 
  2. Имот, находящ се на ул. "Ген. Паренсов" N 42, п-л ХI-9, кв. 686 по 
плана на 2 м.р. с АОС N 896/16.11.98 г. Същият представлява дворно място с 
площ 200 кв.м и двуетажна масивна сграда със застроена площ 70,94 кв.м. 
  /за - 32, против - 1, въздържали се - 7/ 
   

401-1.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА Общински съвет - 
Варна включва във фонд "Настаняване наематели" до изпълнение на 
предвиденото по ЗРП строителство следните имоти: 
 1. ул. "Гривица" N 4 
 2. ул. "Гривица" N 6 - АОС N 858/98 г. 
 3. ул. "Гривица" N 6а - АОС N 859/98 г. 
 4. ул. "Народни будители" N 39 - АОС N 927/98 г. 
 5. ул. "Кирил и Методий " N 56 - АОС N 97/97 г. 
 6. ул. "Лайош Кошут" N 36 - АОС N 647/98 г. 
 7. ул. "Кирил Пейчинович" N 10 - АОС N 1004/99 г. 
 8. ул. "Керч" N 3 - АОС N 961/98 г. 



  /за - 31 против - 1, въздържали се - 8/ 
 
   402-1.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 101, ал. 1, във 
връзка с чл. 104 и чл. 38 от ЗЛЗ "Диспансер по спортна медицина" гр. Варна 
се преобразува в лечебно заведение - еднолично търговско дружество с 
ограничена отговорност с обкинско участие с наименование "Медицински 
център за рехабилитация и спортна медицина I - Варна"-ЕООД. 
  Седалище и адрес на управление гр. Варна, община Варна, област 
Варна, ул. "Селиолу" N 39А. 
  Предмет на дейност: осъществяване на специализирана извънболнична 
медицинска помощ. 
  Капиталът на дружеството е в размер на 9 000 лв., 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 Лазар 
Атанасов Пашков - ЕГН *** до провеждане на конкурс за управител. 
  Задължава Управителя да извършва необходимите действия за вписване 
на търговското дружество в регистъра на фирмено отделение при ВОС. 
  /за - 44, 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 
№ 14/19.07.2000 г. 

по точка втора от дневния ред 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК "Финанси 
и бюджет" относно приемане на цени на услуги по приложение N 8, на 
основание чл. 2 от ЗМДТ. 

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

  
Общ брой присъстващи общински съветници - 37  
 

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

 
   403-2.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и т. 8 от ЗМСМА, Общински 
съвет - Варна приема тарифи по ЗМДТ за общински такси и цени на услуги, 
съгласно приложение N 8. 
  /за - 33, против - 0, въздържали се - 4/ 
  
 



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 
№ 14/19.07.2000 г. 

по точка трета от дневния ред 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
"Транспорт" относно утвърждаване на променената транспортна схема на 
Община Варна; одобряване на механизъм за разпределение на средствата за 
субсидии на фирмите извършващи вътрешноградски превоз на Община 
Варна; препоръка относно съотношението на цената на 1 билет за основните 
и допълнителни линии. 

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

  
Общ брой присъстващи общински съветници – 44 
 

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

 
   404-3.  На основание чл. 21, ал. 1 т. 13 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна решава: 
   404-3-1. На основание чл. 29, ал. 3 утвърждава променената 
транспортна схема на Община Варна. 
  /за - 32, против - 1, въздържали се - 2/ 
   404-3-2. Възлага на Кмета на Община Варна да разработи нова 
транспортна схема на Община Варна. 
  /за - 32, против - 4, въздържали се - 8/ 
   404-3-3.  Процедурата за възлагане на превозите в съответствие с 
изискванията на Закона за обществените поръчки да се извърши след 
приемане от Общинския съвет на новата транспортна схема на Община 
Варна, при спазване на изискванията на Наредба N 33 на Министерство на 
транспорта. 
  /за - 32, против - 0, въздържали се - 6/ 
   405-3.  На основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна решава до приемане на новата транспортна схема на Община Варна да 
действа приетия с решения на Общински съвет - Варна N 
240-8(11)/24.06.2000 г. механизъм за разпределение на средствата за субсидии 



на фирмите, извършващи вътрешноградски превоз в община Варна. 
  /за - 32, против - 0, въздържали се - 8/ 
    

406-3.  На основание чл. 21, ал. 1 т. 13 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна препоръчва съотношението на един билет в градския транспорт за 
основните и допълнителни линии да бъде 1 към 2,5. 
  /за - 32, против - 1, 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 
№ 14/19.07.2000 г. 

по точка четвърта от дневния ред 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от Комисията по 
приватизация и следприватизационен контрол на общинската собственост 
относно:преименуване на обособен обекти "Сервиз Хюндай" и "IV-та 
поликлиника"; решения касаещи приватизацията на обект в м. "Шашкъна"; 
откриване на процедура по приватизация на обект "Цветопроизводно 
стопанство-Налбанка"; откриване на процедура по приватизация на обект на 
ул. "Ген. Столетов" 68; откриване на процедура по приватизация на 
"Жилфонд"-ЕООД; замяна и актуване на имот ЧОС с общински обект за 
ползване от НБ "П. Славейков"; откриване на процедура по приватизация на 
магазин на бул. "Сливница" 118; откриване на процедура по приватизация на 
магазин на ул. "Преслав" N 37; откриване на процедура по приватизация на 
ателие ЧОС м. "Св. Никола" N 217; решения касаещи приватизацията на 
"Паркстрой"-ЕООД; касаещи приватизацията на магазин в ж.к. "Дружба" бл. 
2, вх. В; касаещи приватизацията на клуб в ж.к. "Младост" до бл. 128; 
промяна на т. 6 от Договор N Д-9200(778)/22.10.1999 г. 

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

  
Общ брой присъстващи общински съветници - 46 

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

   407-4.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна преименува обособен обект ""Сервиз "Хюндай"" в обект "Механизация 
и Автотранспорт". 
   408-4.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна решава да започне процедура по промяна на наименованието в ЗРП на 
обект "IV Поликлиника - незавършено строителство" в гр. Варна, ж.к. 
"Младост". 
  /за - 34, против - 0, въздържали се - 3/ 
   409-4.  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 1032-4, т. В(20)/02.04.1997 г. и решение N 
407-4(14)/19.07.2000 г. на Общински съвет - Варна и решение N 
2.1.(2)/31.03.2000 г. на Комисията за приватизация и следприватизационен 
контрол на общинската собственост, касаещи приватизацията на обект 
общинска собственост "Механизация и автотранспорт", находящ се в гр. 
Варна, местност "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 325 000 лв. /триста двадесет 
и пет хиляди лева/. 
  2. Определя стъпка за наддаване при провеждане на търга в размер на 5 
000 лв. /пет хиляди лева/ 
  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 
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 05.09.2000 г. от 10.00 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 час на 12.09.2000 г. 
  5. Определя депозит в размер на 10 % от началната тръжна цена или 32 
500 лв. /тридесет и две хиляди и петстотин лева/, платими по сметка 
5010310039 при ТБ "Общинска банка"-АД, клон Варна - банков код 13071183. 
  6. Определя начин на плащане на достигнатата тръжна цена: 50 % 
преди подписването 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. 
  /за - 32, против - 1, въздържали се - 5/ 
 
   410-4.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 1, т. 4 и ал. 
3 и във връзка с чл. 33 от ЗППДОбП и решение N 330-5(12)/29.05.2000 г. (ДВ 
бр. 49/2000 г.), касаещо откриване на процедура по приватизация на обособен 
обект общинска собственост "Цветопроизводно стопанство - Налбанка", 
Общински съвет -Варна реши: 
  1. Определя дата за провеждане на преговорите с потенциални 
купувачи на 01 септември 2000 г. с начален час 10.00 ч. в зала "Варна" на II 
етаж в сградата на Община Варна, като заявленията за участие се получават в 
ст. 1008 на 10 етаж на Община Варна, след депозиране на оферта. При липса 
на подадени оферти до 16.00 ч. на 31 август 2000 г., срокът за подаването им 



се удължава с 1 /една/ седмица до 16.00 ч. на 07 септември 2000 г., като 
датата за провеждане на преговорите се насрочва за 08 септември 2000 г. от 
10.00 ч. в зала "Варна" на II етаж в сградата на Община Варна. 
  2. Приема условие за не по-малка от 30 % първоначална вноска и не 
по-голям от 6 /шест/ месечен период на разсрочване на остатъка от 
договорената цена. 
  3. Информационната документация за участие в преговорите се 
получават в стая 905 на 9 етаж на Община Варна, срещу левовата 
равностойност на 200 щ.д. /двеста щатски долара/, платими по фиксинга на 
БНБ в деня на превода по сметка 3010310020, БИН 7444500000, код 13071183 
при ТБ "Общинска банка"-АД, клон Варна, който не подлежат на връщане 
независимо от изхода на преговорите. 
  4. Приема депозит за участие в преговорите в размер на 52 400 лв. 
/петдесет и две хиляди и четиристотин лева/, платим по сметка 5010310039, 
код 13071183 при ТБ "Общинска банка"-АД, клон Варна. 
  5. Възлага на Кмета на Община Варна подготовката и провеждането на 
преговорите. 
  6. Упълномощава Председателя на Общински съвет - Варна да подпише 
одобрения договор за покупко-продажба. 
  /за - 32, против - 1, въздържали се - 6/ 
   

411-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 3, ал. 1, т. 4 и ал. 3 
от ЗППДОбП и решение N 373-9-1(13)/15.06.2000 г. (ДВ бр. 54/2000 г.), 
касаещо откриване на процедура по приватизация на ателие общинска 
собственост, находящо се в гр. Варна, ул. "Ген. Столетов" N 68, 2 м.р., дял I, 
Общински съвет - Варна реши: 

 1. Определя дата за провеждане на преговорите с потенциални 
купувачи на 07 септември 2000 г. с начален час 10.00 ч. в зала "Варна" на II 
етаж в сградата на Община Варна, като заявленията за участие се получават в 
ст. 1008 на 10 етаж на Община Варна след депозиране на оферта. При липса 
на подадени оферти до 16.00 ч. на 05 септември 2000 г., срокът за подаването 
им се удължава с 1/една/ седмица до 16.00 ч. на 13 септември 2000 г., като 
датата за провеждане на преговорите се насрочва за 14 септември 2000 г. от 
10.00 ч. в зала "Варна" на II етаж в сградата на Община Варна. 
  2. Приема условие за не по-малка от 60 % първоначална вноска и срок 
не по-голям от 1 /един/ месец на разсрочване на остатъка от договорената 
цена. 
  3. Информационната документация за участие в преговорите се 
получават в стая 905 на 9 етаж на Община Варна, срещу левовата 
равностойност на 200 щ.д. /двеста щатски долара/, платими по фиксинга на 



БНБ в деня на превода по сметка 3010310020, БИН 7444500000, код 13071183 
при ТБ "Общинска банка"-АД, клон Варна, които не подлежат на връщане 
независимо от изхода на преговорите. 
  4. Приема депозит за участие в преговорите в размер на 5 076 лв. /пет 
хиляди седемдесет и шест лева/, платим по сметка 5010310039, код 13071183 
при ТБ "Общинска банка"-АД, клон Варна. 
  5. Възлага на Кмета на Община Варна подготовката и провеждането на 
преговорите. 
  6. Упълномощава Председателя на Общински съвет - Варна да подпише 
одобрения договор за покупко-продажба. 
  /за - 30, против - 1, въздържали се - 7/ 
 
   412-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 3, ал. 1, т. 4 от 
ЗППДОбП, Общински съвет - Варна отменя свои решения N 
1532-6-1(30)/15.04.1998 г., касаещо откриване на процедура по приватизация 
на "Жилфонд"-ЕООД гр. Варна и N 1532-6-2(30)/15.04.1998 г., спиращо 
разпоредителни действия с ДМА на дружеството. 
  /за - 32, против - 0, въздържали се - 5/ 
 
   413-4.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна отменя свои решения NN 222-4-1, 222-4-2, 222-4-3(11)/26.04.2000 г., 
касаещи замяна и актуване на имот частна собственост с такъв общински за 
ползване от НБ "П. Славейков". 
  /за - 35, против - 0, въздържали се - 1/ 
 
   414-4.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 3, ал. 1, т. 4 от 
ЗППДОбП, Общински съвет - Варна открива процедура по приватизация на 
магазин частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, бул. 
"Сливница" 118 - 85 кв.м и изба 35 кв.м по реда на чл. 30, ал. 1 от ЗППДОбП - 
публичен търг. 
  /за - 35, против - 1, въздържали се - 2/ 
   

415-4.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 3, ал. 1, т. 4 от 
ЗППДОбП, Общински съвет - Варна открива процедура по приватизация на 
магазин частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. "Преслав" 
N 37 - 73 кв.м, заедно със 7,92 % ид.ч. от общите части и правото на строеж, 
по реда на чл. 30, ал. 1 от ЗППДОбП - публичен търг. 
  /за - 32, против - 2, въздържали се - 2/ 
    

416-4.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 3, ал. 1, т. 4 от 



ЗППДОбП, Общински съвет - Варна открива процедура по приватизация на 
ателие частна общинска собственост, находящо се в гр. Варна, м. "Свети 
Никола" N 217 /Братската могила/ - дворно място 4900 кв.м и сграда 157 кв.м 
по реда на чл. 30, ал. 1 от ЗППДОбП - публичен търг. 
  /за - 37, против - 1, въздържали се - 6/ 
  

 417-4.  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; чл. 6 от 
Правилника за дейността на КПСКОС и във връзка с решение N 
328-5(12)/29.05.2000 г. на Общински съвет - Варна, касаещо приватизацията 
на общинско дружество "Паркстрой"-ЕООД по реда на чл. 25, ал. 2, т. 1 от 
ЗППДОбП - чрез публичен търг, Общински съвет - Варна реши: 
  1. Приема начална тръжна цена на 74 дяла, представляващи 100 % от 
дяловете на дружеството в размер на левовата равностойност по фиксинга на 
БНБ в деня на превода на 84 456 щ.д. /осемдесет и четири хиляди 
четиристотин петдесет и шест щатски долара/. 
  2. Определя депозит в размер на 10 % от началната тръжна цена в 
размер на 8 446 щ.д. /осем хиляди четиристотин четиридест и шест щатски 
долара/, който следва да се заплати по сметка N 5010310039 при ТБ 
"Общинска банка"-АД, клон Варна, код 13071183. 
  3. Търгът да се проведе на 07 август 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 14 август 2000 г. 
  4. Оглед на дружеството може да се извършва всеки работен ден до 
края на срока за подаване на заявленията за участия /16.00 ч. на 04.08.2000 г./, 
след закупуване на тръжната документация. 
  5. Всички останали условия обнародвани в Държавен вестник бр. 
49/2000 г. остават непроменени. 
  /за - 39, против - 2, въздържали се - 2/ 
   

418-4.  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; чл. 6 от 
Правилника за дейността на КПСКОС и във връзка с решение N 
326-5(12)/29.05.2000 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. 
30, ал. 1 от ЗППДОбП - чрез публичен търг, Общински съвет - Варна реши: 
  1. Приема начална тръжна цена в размер на 28 800 лв. /двадесет и осем 
хиляди и осемстотин лева/. 
  2. Определя депозит в размер на 10 % от началната тръжна цена в 
размер на 2 880 лв. /две хиляди осемстотин и осемдесет лева/, който следва да 



се заплати по сметка N 5010310039 при ТБ "Общинска банка"-АД, клон 
Варна, код 13071183. 
  3. Търгът да се проведе на 09 август 2000 г. от 10.00 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 16 август 2000 г. 
  4. Всички останали условия обнародвани в Държавен вестник бр. 
49/2000 г. остават непроменени. 
  /за - 40, против - 1, въздържали се - 5/ 
   

419-4.  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; чл. 6 от 
Правилника за дейността на КПСКОС и във връзка с решение N 
3275(12)/29.05.2000 г. на Общински съвет - Варна, касаещо приватизацията на 
Клуб, находящ се в гр. Варна, ж.к. "Младост" до бл. 128, по реда на чл. 30, ал. 
1 от ЗППДОбП - чрез публичен търг, Общински съвет - Варна решава: 
  1. Приема начална тръжна цена в размер на 39 730 лв /тридесет и девет 
хиляди седемстотин и тридесет лева/. 

2. Определя депозит в размер на 10 % от началната тръжна цена в 
размер на 3 973 лв. /три хиляди деветстотин седемдесет и три лева/, който 
следва да се заплати по сметка N 5010310039 при ТБ "Общинска банка"-АД, 
клон Варна, код 13071183. 
  3. Търгът да се проведе на 09 август 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 16 август 2000 г. 
  4. Всички останали условия обнародвани в Държавен вестник бр. 
49/2000 г. остават непроменени. 
  /за - 40, против - 1, въздържали се - 4/ 
   

420-4.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна упълномощава своя Председател, в 10 /десет/-дневен срок от 
приемането на това решение, да подпише Анекс към Договор N 
Д-9200(778)/22.10.1999 г. с Пламен Стилянов, Управител на "Стили 
роуд"-ЕООД, като т. 6 от горепосочения договор да се чете: 
  "Купувачът заплаща 30 % /тридесет процента/ от цената на дяловете по 
предходната точка преди подписването на договора, а останалите 70 % 
/седемдесет процента/ в срок до 30.10.2000 г. по сметка 3010310020, БИН 
7444500000 при ТБ "Общинска банка"-АД, клон Варна, банков код 13071183, 
като за горното представи на Продавача в срока и платежен документ за 
сумата по т. 6 от настоящия договор." 
  2. В случай на неизпълнение на решение N 1 и на основание чл. 8, чл. 9 



и чл. 10 от горепосочения договор, упълномощава Председателя на 
Общински съвет - Варна да пристъпи към разваляне на Договор N 
Д-9200(778)/22.10.1999 г. и да потърси съдебна компенсация за пропуснатите 
ползи и нанесените вреди на Община Варна от "Стили роуд"-ЕООД. 
  /за - 39, против - 1, въздържали се - 4/ 
  
 
 
 
 



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 
№ 14/19.07.2000 г. 

по точка пета от дневния ред 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
"Здравеопазване и социални дейности" относно: одобряване на сума за 
закупуване на флакони РОФЕРОН-А; продажба на инвентар, канцеларско 
имущество и инструментариум в наетите лекарски и стоматологични 
кабинети; упълномощаване на управителите на лечебни заведения за 
продажба на ДМА; утвърждаване на структура на ОРКБ - Варна; отпускане 
на персонални пенсии; разкриване Център за социална интеграция към ОССП 
- Варна; отпускане на сума за лечение отпускане на сума за закупуване на 
лекарства за Пламен Петров. 

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

  
Общ брой присъстващи общински съветници – 41 
 

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

 
    421-5.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна одобрява отпускането на сумата от 22 000 лв., необходима за 
закупуване на 600 флакона ROFERON А за лечение на болни от хепатит. 
Сумата да бъде от общата издръжка на общината. 
  /за - 39, против - 0, въздържали се - 0/ 
   

422-5.  Общински съвет - Варна решава: 
   422-5-1. Общински съвет - Варна дава съгласие за продажба на 
инвентар, канцеларско имущество, бюра, библиотечни шкафове, кушетки и 
инструментариум, намиращи се в съответните наети лекарски и 
стоматологични кабинети на наемодателите, упражняващи индивидуална 
практика за първична медицинска помощ на територията на лечебните 
заведения - общински дружества. 
   422-5-2. Дава съгласие за продажба на стоматологични юнити, 



стоматологични столове, апаратура и инструментариум на наемателите, 
упражняващи индивидуална практика за стоматологична помощ на 
територията на лечебните заведения - общински дружества и кабинетите в 
училищата. 
   422-5-3. Дава съгласие за продажба на стоматологични юнити, 
стоматологични столове, апаратура и инструментариум за стоматологична 
помощ извън наличните в кабинетите и на лица, които не са наематели. 
   422-5-4.  На основание чл. 105 от ЗЛЗ упълномощава управителите на 
съответните дружества да извършат продажбите по т.т. 1, 2 и 3 след оценка от 
лицензиран оценител на цени, съобразно тази оценка. 
  /за - 39, против - 0, въздържали се - 0/ 
   

423-5.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 105 от ЗЛЗ, 
Общински съвет - Варна дава съгласие на управителите на лечебни заведения 
- общински търговски дружества да извършат продажба на ДМА, 
представляващи инвентар и канцеларско имущество, бюра, библиотечни 
шкафове, кушетки, инструментариум, намиращ се в медицинските кабинети 
на семейните лекари, на лекарите-наематели по оценка на лицензирана 
фирма-оценител. 
  /за - 40, против - 0, въздържали се - 0/ 
   

424-5.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна  утвърждава структура на ОРКБ - Варна, считано от 01.07.2000 г.,  
както следва: 
  1. Консултативно-диагностичен, включващ приемно-консултативни 
кабинети, отговарящи на профила на разкритите отделения, 
медико-диагностична лаборатория, както и отделения без легла и за 
функционална и образна диагностика. 
  2. Стационарен блок, състоящ се от отделения със следното 
разпределение на легловия фонд: 
 1. Вътрешно отделение - 40 
 2. Неврологично отделение - 30 
 3. Хирургия - 162 
 в т.ч.: 

- Първа хирургия - 40 
- Втора хирургия - 40 

  - Детска хирургия - 20 
  - Гръдна хирургия - 25 
  - Съдова хирургия - 25 
  - Лицево-челюстна хирургия - 12 



 4. Урологично отделение - 40 
 5. I Ортопедично-травматологично отделение - 35 
 6. II Ортопедично-травматологично отделение - 35 
 7. Неврохирургично отделение - 40 
 8. АГ комплекс - 115 
 в т.ч.: 
  - Родилно отделение - 40 
  - Неонатологично отделение - 35 
 в т.ч. 5 интензивни 
  - Гинекологично отделение - 40 
 в т.ч. 10 дневен стационар 
 9. Кожно-венерологично отделение - 30 
 10. Оториноларингологично - 25 
 в т.ч. 5 дневен стационар 
 11. Детско отделение< - 30 <br> 
 12. ОАРИЛ - 16 
 ОБЩО ЛЕГЛА - 598 
 III. Болнична аптека 
 IV. Административно-стопански блок 

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

425-5. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 
предлага на Министерски съвет да бъде отпусната персонална пенсия на Кая 
Бойкова Стоянова от гр. Варна, ж.к. "Младост", бл. 155, ет. 4, ап. 19 в 
съответствие с чл. 92 от КЗОО. 
  /за - 39, против - 0, въздържали се - 0/ 
   

426-5. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 
предлага на Министерски съвет да бъде отпусната персонална пенсия на 
Румина Руменова Петкова от гр. Варна, ул. "Яне Сандански" N 1, вх. Е, ет. 8, 
ап. 21 в съответствие с чл. 92 от КЗОО. 
  /за - 39, против - 0, въздържали се - 0/ 
   

427-5. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 
предлага на Министерски съвет да бъде отпусната персонална пенсия на 
Жанета Маргарит Николова от гр. Варна, ж.к. "Възраждане", вх. 1, ет. 6, ап. 
16 в съответствие с чл. 92 от КЗОО. 
  /за - 39, против - 0, въздържали се - 0/ 
   

428-5.  На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 



предлага на Министерски съвет да бъде отпусната персонална пенсия на 
Йоана Йовчева Иванова от гр. Варна, ж.к. "Вл. Варненчик", бл. 228, вх. 4, ап. 
121 в съответствие с чл. 92 от КЗОО. 
  /за - 39, против - 0, въздържали се - 0/ 
   

429-5. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 
предлага на Министерски съвет да бъде отпусната персонална пенсия на 
Пресиана Симеонова Симова от гр.Варна, ж.к. "Възраждане", бл. 6, вх. 4, ет. 
5, ап. 83 в съответствие с чл. 92 от КЗОО. 
  /за - 41, против - 0, въздържали се - 0/ 
   

430-5.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна отпуска сумата от 500 лв. /петстотин лв./ на Пламен Костадинов 
Петров за закупуване на лекарства. 
  /за - 39, против - 0, въздържали се - 0/ 
   

431-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна разкрива Център за социална интеграция към Общинска служба за 
социално подпомагане - Варна, съгласно чл. 19, ал. 5 от Наредба N 4 със 
съществуващата в рамките на общия бюджет на ОССП численост и 
веществена издръжка. 
  /за - 41, против - 0, въздържали се - 0/ 
   

432-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна отпуска сумата от 1 000 лв. /хиляда лв./ на Живко Тодоров Павлов, 
живущ в гр. Варна, ул. "Братя Миладинови" N 51, с диагноза двустранна 
коксартроза, за ендопротезиране на лява тазобедрена става. 
  /за - 41, 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 
№ 14/19.07.2000 г. 

по точка шеста от дневния ред 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
"Благоустройство и комунални дейности" относно извършване на 
сметоизвозването на контейнерите на "Пазари"-ЕООД; одобряване цена за 
обезвреждане на 1 куб.м отпадък. 

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

  
Общ брой присъстващи общински съветници – 40 
 

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

 
    433-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна решава сметоизвозването на "Пазари"-ЕООД да се извършва от 
фирмите обслужващи съответните райони. 
  /за - 25, против - 5, въздържали се - 10/ 
   

434-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна одобрява цена за обезвреждане на 1 /един/ куб.м отпадък в размер на 
0.90 лв. без включено ДДС. До актуализацията на бюджета дава съгласие 
средствата да бъдат изплащани в рамките на 77 200 лв. Разликата до 226 200 
лв. да бъде включена в предложението за актуализация на бюджета на 
Община Варна. 
  /за - 38, против - 1, 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 
№ 14/19.07.2000 г. 

по точка седма от дневния ред 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
"Образование" относно закриване на група в СДГ N 22; закриване на СДГ N 
34. 

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

  
Общ брой присъстващи общински съветници – 39 
 

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

 
   435-7.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 10/6/ от ЗНП и 
чл. 2, ал. 5 от Наредба N 8/06.12.1999 г. на МОН за определяне броя на 
учениците и децата в ДГ, Общински съвет -Варна закрива една група в СДГ N 
22 "Горска приказка", считано от 01.09.2000 г. 
  /за - 31, против - 0, 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 
№ 14/19.07.2000 г. 

по точка осма от дневния ред 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ВрК 
"Наименования" относно преименуване на ОУ в с. Каменар; преименуване на 
ул. "Ст. Михайловски"; именуване на крайбрежна алея на името на кап. 
Георги Георгиев. 

Докл.: Бл. ТОДОРОВ Председател 
ВрК "Наименования" 
 

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

Р Е Ш Е Н И Я : 
 

   436-8.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна преименува ОУ "Л. Каравелов" с. Каменар, както следва: 
  ОУ "Добри Войников", с. Каменар 

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

437-8.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна преименува ул. "Стоян Михайловски" в р-н "Вл. Варненчик" на ул. 
"Никола Бацаров". 
  /за - 40, против - 0, въздържали се - 0/ 
   

438-8.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна именува крайбрежната алея с граници от басейн "Приморски" до 
"Рибарски плаж" включително на името на кап. Георги Георгиев. 
  /за - 40, 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 
№ 14/19.07.2000 г. 

по точка девета от дневния ред 
 

ОТНОСНО: Отчет от Кмета на Община Варна относно изпълнението на 
решенията на Общинския съвет за изминалия период и информация за 
изъпление на бюджета на Община Варна за I-во шестмесечие на 2000 г. 
  
 
 
 
 
 
 
 



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 
№ 14/19.07.2000 г. 

по точка десета от дневния ред 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК "Култура" 
относно: преместване на паметника "Аспарухов войн"; решения касаещи Арт 
клуб "Сезам-ООД"; одобряване проект на фондация "Варненско театрално 
общество". 

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

  
Общ брой присъстващи общински съветници – 40 

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

 
   439-10.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна разрешава преместването на паметника "Аспарухов воин" от 
Аспарухов парк в началото на кв. "Аспарухово". 
  /за - 25, против - 6, въздържали се - 9/ 
   

440-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна решава: 
   440-10-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, избира за свой 
представител в Общото събрание на Арт клуб "Сезам-ООД" - Варна г-жа 
Емилия Димитрова ХРИСТОВА. 
   440-10-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна отменя свое решение N 243-9(11)/26.04.2000 г. 
   440-10-3. Общински съвет - Варна одобрява проект за театрална 
реализация на спектакъл "Шърли Валантайн" и разпространение на готов 
художествен продукт на Арт клуб "Сезам-ООД" - Варна за сумата 6 000 лв. 
/шест хиляди лева/. 
   440-10-4.  На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна възлага на общинските съветници Емилия Христова и Панко Анчев да 
изготвят анализ за състоянието и дейността на Арт клуб "Сезам-ООД" - Варна 
до края на м. октомври 2000 г. 
  /за - 33, против - 2, въздържали се - 5/ 



 
  441-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна одобрява проект на фондация "Варненско театрално общество" - 
"Модели и антимодели на общуване в демократичното общество" на стойност 
7 920 лв. /седем хиляди деветстотин и двадесет лева/, съгласно приложение. 
  /за - 30, против - 0, въздържали се - 6/ 
  
 
 
 
 



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 
№ 14/19.07.2000 г. 

по точка единадесета от дневния ред 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложение за решение от общинската 
съветничка Гинка Радева относно предоставяне на помещение за приемна на 
общинските съветници в сградата на Община Варна. 

Докл.: Г. РАДЕВА - общински съветник 
от БББ-Демократичен център 

  
Общ брой присъстващи общински съветници - 39 

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

 
   442-11.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна задължава Кмета на Община Варна в едномесечен срок да определи 
помещение в сградата на общината за приемна на общинските съветници. 
  /за - 39, 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 
№ 14/19.07.2000 г. 

по точка дванадесета от дневния ред 
 

ОТНОСНО: Изслушване на информация от делегата на Община Варна 
в Националното сдружение на общините в Република България. 

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

       Делегат на Община Варна в НСОРБ 
  

Общ брой присъстващи общински съветници - 31 
   Общински съвет - Варна прие следното  

Р Е Ш Е Н И Е : 
   443-12.  Общински съвет - Варна решава отчета на Кмета на Община 
Варна относно изпълнението на решенията на Общинския съвет за изминалия 
период и информация за изпълнение на бюджета на Община Варна за I-во 
шестмесечие на 2000 г. да бъдат разгледани в т. 1 от дневния ред на заседание 
на ОбС, чиято дата да се съгласува между Кмета на община Варна и 
Председателя на ОбС, а на следващото възможно заседание на ОбС да се 
приеме отчета на ОбС. 
  /за - 25, против - 0, въздържали се - 6/ 
  
 
 



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 
№ 14/19.07.2000 г. 

по точка тринадесета от дневния ред 
 
 
 
 ОТНОСНО: Питания и отговори на питания. 
  
 
 
 
 
 
  


