
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 
№ 16/27.09.2000 г. 

по точка първа от дневния ред 
  

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения от ПК "Младежки дейности и 
спорт" относно удостояване със звание "Почетен гражданин на гр. Варна" на 
г-жа Мария Чиприянова и г-н Йордан Йовчев. 

Докл.: В. ПАНТЕЛЕЕВ - Председател ПК 
"Младежки дейности и спорт" 

  
Общ брой присъстващи общински съветници - 43 

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

 
  461-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 22 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна удостоява със званието "Почетен гражданин на гр. Варна" заслужилата 
треньорка по художествена гимнастика г-жа Мария Чиприянова. 
  /за - 43, против - 0, въздържали се - 0/ 
 
  462-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 22 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна удостоява със званието "Почетен гражданин на гр. Варна" двукратния 
бронзов олимпийски шампион по спортна гимнастика от Сидни-2000 г-н 
Йордан Йовчев. 
  /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 
№ 16/27.09.2000 г. 

по точка втора от дневния ред 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на оспорвания от 08.08.2000 г. от Кмета на 
Община Варна на решения на Общински съвет - Варна NN 447-3, 450-4-1, 
452-5(15)/08.02.2000 г. 

Докл.: Ст. СЕВАСТИЯНОВ - 
Председател Общински съвет 
 

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

Р Е Ш Е Н И Я : 
 

  463-2. На основание чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 
отменя свое решение N 447-3(15)/02.08.2000 г. 
  /за - 36, против - 0, въздържали се - 0/ 
 
  464-2. На основание чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 
потвърждава свое решение N 450-4-1(15)/02.08.2000 г. 
  /за - 29, против - 5, въздържали се - 6/ 
 
  465-2. На основание чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 
потвърждава свое решение N 452-5(15)/02.08.2000 г. 
  /за - 30, против - 3, въздържали се - 5/ 
  
 
 
 
 



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 
№ 16/27.09.2000 г. 

по точка трета от дневния ред 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
"Собственост и стопанство" относно приемане на "Наредба за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество"; 
преобразуване на "Специализирана очна болница" - Варна; преобразуване на 
"Общинска болница - Варна - кв. Аспарухово"; включване на имот в капитала 
на "ДССД"-ЕООД; замяна на общински терен на "МАЯК"-ЕООД; корекция 
на решение на ОбС N 221-4(11)/26.04.2000 г.; продажба на апартаменти на 
наемители от "Градки транспорт"-ЕООД; замяна на общински имот на 
"Декаба"-ООД; продажба на дворно място на "Братя Бангиеви"-ООД; 
продължение на договор N РД 9200(1597)/24.08.1998 г.; безвъзмездно 
ползване от Логопедичен център на логопедични кабинети; безвъзмездно 
ползване на рекламни позиции за целите на ДТ "Ст. Бъчваров"; неприемане 
предложението на наследниците на братя Илчеви за откупуване на земя. 

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

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

Р Е Ш Е Н И Я : 
 

  466-3. На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 2 от ЗОС, 
Общински съвет - Варна приема "Наредба за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество", съгласно приложение. 
  /за - 42, против - 0, въздържали се - 3/ 
  

467-3. На основание чл. 22, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 101, ал. 1, във 
връзка с чл. 104 и чл. 38 от ЗЛЗ "Специализирана очна болница" гр. Варна, 
Общински съвет - Варна преобразува в лечебно заведение - еднолично 
търговско дружество с ограничена отговорност с общинско участие с 
наименование "Специализирана болница по очни болести за активно лечение 
- Варна"-ЕООД. 
  Седалище и адрес на управление: гр. Варна, община Варна, област 



Варна, ул. "Дойран" N 15. 
  Предмет на дейност: осъществяване на специализирана болнична 
помощ по очни болести. 
  Капиталът на дружеството е в размер на 740 000 лв., внесен изцяло като 
апортна вноска на Община Варна по балансова стойност на ДМА, съгласно 
чл. 38 от ЗЛЗ, разпределен в 74 000 дяла, по 10 лева всеки един. 
  Приема Устав на дружеството, съгласно приложение. 
  Дружеството се представлява и управлява от Управителя д-р Веселин 
Йорданов Иванов - ЕГН *** до провеждане на конкурс за управител. 
  Задължава управителя да извършва необходимите действия за вписване 
на търговското дружеството в регистъра на фирмено отделение при ВОС. 
  /за - 45, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
  468-3. На основание чл. 22, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 101, ал. 1 във 
връзка с чл. 104 и чл. 38 от ЗЛЗ "Общинска болница - Варна, кв. Аспарухово" 
- Варна, Общински съвет - Варна преобразува в лечебно заведение - 
еднолично търговско дружество с ограничена отговорност с общинско 
участие с наименование "Многопрофилна болница за долекуване и 
продължително лечение "Св. Иван Рилски" Аспарухово, 
Варна"-ЕООД.Седалище и адрес на управление: гр. Варна, община Варна, 
област Варна, кв. "Аспарухово", местност Вилите.Предмет на дейност: 
осъществяване на болнична помощ.Капиталът на дружеството е в размер на 
91 000 лв., внесен изцяло като апортна вноска на Община Варна по балансова 
стойност на ДМА, съгласно чл. 38 от ЗЛЗ, разпределен в 9 100 дяла, по 10 
лева всеки един.Приема Устав на дружеството, съгласно приложение. 
Дружеството се представлява и управлява от Управителя д-р Божидар 
Панайотов Калчев - 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 - 2/ 
  

469-3-1. Общински съвет - Варна, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от 
ЗМСМА и чл. 21, ал. 1 и чл. 23 от ЗОС дава съгласие за отчуждаване на 12 
кв.м, представляващи част от имот пл. N 1203, собственост на наследници на 
Панайот Христов Пончев; на 90 кв.м, представляващи част от имот пл. N 1813 
в м. "Траката", целият с площ 2200 кв.м съгласно нот. акт N 119, том III, дело 
N 676/1957 г., собственост на Коста Кирилов Костов ЕГН *** и Стефан 
Христов Филипов, ЕГН ***; и на 90 кв.м, представляващи част от имот пл. N 
1814 в м. "Траката", целият с площ 1710 кв.м, съгласно нонт. акт N 38, том Х, 



дело N 2208/57 г., собственост на Коста Кирилов Костов ЕГН ***, Стефан 
Христов Филипов ЕГН *** и Люба Христова Костова ЕГН ***, за общински 
нужди - обект "Мост - канал над Евксиноградско дере" по плана на м. 
"Траката". 
  469-3-2. Възлага на Кмета на община Варна на основание чл. 26 от ЗОС, 
да проведе преговори със собствениците за покупко-продажба на частите от 
горните имоти и за резултата да уведоми Общински съвет - Варна в 
седемдневен срок. 

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

470-3. Общински съвет - Варна на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от 
ЗМСМА и чл. 6, ал. 1 от ЗОС обявява имот, находящ се на бул."Мария Луиза" 
N 11, ет. IV и V, с АОС N 479/98 г., за частна общинска собственост, като 
същият се включи в капитала на "ДССД"-ЕООД - Варна. 

/за - 41, против - 1, въздържали се - 1/ 
  

471-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна дава съгласие по реда на чл. 35, ал. 2 от ЗОС да се извърши замяна на 
равностоен общински терен срещу недвижим имот, представляващ пл. N 491 
по плана на 26 подрайон на гр. Варна с площ 3986 кв.м и стопански 
постройки в него, собственост на "МАЯК"-ЕООД - Варна. 
  Оценката на имотите да бъде извършена по пазарни цени от независим 
лицензиран оценител, като заплащането стойността на оценките е за сметка 
на "МАЯК"-ЕООД - Варна. 

/за - 44, против - 0, въздържали се - 0/ 
  

472-3. На основание чл. 21, ал. 2, вр. чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, 
Общински съвет - Варна корегира решение N 221-4(11)/26.04.2000 г., като 
вместо "квартал 72" да се чете "квартал 73". 

/за - 44, против - 0, въздържали се - 0/ 
  

473-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна дава съгласие жилищата, прехвърлени във фонд "Продажби", 
съответно с протокол N 41/28.04.1999 г. решение N 1996-4-1 и 1996-4-2, 
изключени от капитала на "Градски транспорт"-ЕООД да бъдат продадени на 
наемателите, настанени в тях със заповед на управителя на "Градски 
транспорт"-ЕООД при условията на ППЗОС. 

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

474-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 



Варна дава съгласие по реда на чл. 35, ал. 2 от ЗОС да се извърши замяна на 
общински имот, представляващ парцел IХ общ, кв. 14 по плана на 26 
подрайон на гр. Варна с размер 1250 кв.м срещу равностоен недвижим имот, 
собственост на "Декаба"-ООД. Оценките на имотите да бъдат извършени по 
пазарни цени от независим лицензиран оценител, като заплащането 
стойността на оценките да е за сметка на "Декаба"-ООД - Варна. 

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

475-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 от ЗОС, 
във връзка с § 3, ал. 2 от ПМС N 235/96 г., Общински съвет - Варна дава 
съгласие да се продаде по пазарни цени на "Братя Бангиеви"-ООД дворно 
място от 21% ид.ч., цялото от 694 кв.м, съставляващо имот пл. N 3, кв. 42, по 
плана на 8 подрайон, с административен адрес: гр. Варна, ул. "Мусала" N 7 - 
по акт за частна общинска собственост N 120/24.04.1997г .Пазарната цена на 
имота да се определи от независим експерт-оценител. 

/за - 38, против - 2, въздържали се - 2/ 
  

476-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна подължава действието на договор N РД 9200(1597)/24.08.1998 г., 
сключен между Кмета на община Варна и ОАО "АЕРОФЛОТ" - Република 
Русия, за учредено възмездно право на ползване върху имоти, частна 
общинска собственост, а именно: апартамент N 6, находящ се на ул. "Ст. 
Стамболов" N 24, вх. А, ет. 2 с АОС N 759/23.07.1998 г. и гараж N 6, находящ 
се на ул. "Ст. Стамболов", N 24 с АОС N 763/24.07.1998 г. за срок от 
01.09.2000 г. до 01.09.2002 г.Възлага на Кмета на община Варна да осъществи 
процедурата по изготвянето на експертна оценка за правото на ползване от 
лицензиран оценител, издаване на заповед и сключването на анекс към 
договор N РД-9200(1597)/24.08.1998 г. /за - 43, против - 0, въздържали се - 0/ 
  

477-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна отдава за безвъзмездно ползване от Логопедичен център - Варна на 
помещенията в училищата и детските градини, където се помещават 
логопедичните кабинети по приложен списък.Реалните разходи за 
осъществяване дейността на логопедичните кабинети са за сметка на 
Логопедичен център - Варна. 

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

478-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна предоставя на ДТ "Стоян Бъчваров" за безвъзмездно ползване 
рекламните позиции на таблото в градинката между двата театъра единствено 



и само за целите на театъра.  
/за - 44, против - 0, въздържали се - 0/ 

  
479-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна не приема предложението на наследниците на братя Илчеви за 
откупуване на частта им в размер на 893 кв.м земя в кв. 39.  

/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 
№ 16/27.09.2000 г. 

по точка четвърта от дневния ред 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
"Здравеопазване и социални дейности" относно: отпускане на персонална 
пенсия; допълване на състава на Обществения съвет по социално 
подпомагане; промяна на решение на ОбС N 1692-5/29.07.1998 г.; допълване 
на решение на ОбС N117-4-2(8)/23.02.2000 г.; промяна на решение на ОбС N 
421-5(14)/19.07.2000 г.; утвърждаване комисиите по самооценяване във 
връзка с акредитацията на ДКЦ. 

Докл.: д-р Ст. КАЛОЯНОВ - член на ПК 
"Здравеопазване и социални дейности" 
 

Общ брой присъстващи общински съветници - 43 
 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 
 

  480-4. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 
предлага на Министерски съвет на Република България да бъде отпусната 
персонална пенсия на Али Атиш Али от гр. Варна, ул. "Огражден" N 4, в 
съответствие с чл. 92 от КЗОО. 

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

  481-4. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 
допълва решение N 232-5(11)/26.04.2000 г., като включва в състава на 
Обществения съвет по социално подпомагане г-н Мариян Петров - 
представител на НЕСИ./за - 39, против - 0, въздържали се - 0/ 
  482-4-1. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 
изменя свое решение N 1692-5/29.07.1998 г., като освобождава като 
представител на Община Варна д-р Валентин Жечев. 

/за - 34, против - 1, въздържали се - 2/ 
482-4-2. Общински съвет - Варна избира на негово място д-р Ивайло 

Митковски. 
/за - 23, против - 5, въздържали се - 11/ 

  483-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 



Варна допълва свое решение N 117-4-2, както следва: 
  "При възникване на особени случаи, Община Варна да натовари 
конкретни служители, които да ги разглеждат и да вземат решение за поемане 
на разноските по погребенията по приетия ценоразпис." 

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

484-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна изменя свое решение N 425-5(14)/19.07.2000 г., като корегира сумата 
на 25 200 лв. 

/за - 39, против - 0, въздържали се - 0/ 
  484-4-1. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 86, ал. 1, чл. 87 от 
ЗЛЗ и чл. 4, ал. 1, чл. 18 от Наредба N 1/27.04.2000 г. на МЗ, отнасящи се до 
акредитацията на лечебните заведения, Общински съвет - Варна дава 
съгласие за провеждане на акредитационна процедура от Управителите на 
"Диагностично-консултативен център I - Варна"-ЕООД, 
"Диагностично-консултативен център II - Варна"-ЕООД, 
"Диагностично-консултативен център III - Варна"-ЕООД, 
"Диагностично-консултативен център IV - Варна"-ЕООД, 
"Диагностично-консултативен център V - Варна"-ЕООД, 
"Диагностично-консултативен център "Чайка"-ЕООД. 
  484-4-2. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 
дава съгласие комисиите по самооценка на лечебните заведения да бъдат в 
следните състави: 
 "Диагностично-консултативен център I - Варна"-ЕООД 
  1. Кортезия Бончева - гл. счетоводител 
  2. д-р Иванка Добрева - отговорен лекар-терапевт 
  3. Гергина Златева - гл. мед. сестра 
 "Диагностично-консултативен център II - Варна"-ЕООД 
  1. д-р Гинка Ангелова - кардиолог 
  2. д-р Венета Стайкова - нефролог 
  3. д-р Ивелина Василева - пулмолог 
 "Диагностично-консултативен център III - Варна"-ЕООД 
  1. д-р Татяна Аврамова - управител 
  2. Славка Пешева - гл. счетоводител 
  3. д-р Миглена Марчева - рентгенолог 
 "Диагностично-консултативен център IV - Варна"-ЕООД 
  1. д-р Жасмина Тодорова - хирург 
  2. д-р Мариана Бочева - интернист-алерголог 
  3. Тодоринка Тоткова - счетоводител 
  4. Радостина Георгиева - гл. мед. сестра 



 "Диагностично-консултативен център V - Варна"-ЕООД 
  1. Петранка Кръстева - гл. счетоводител 
  2. Драгомира Иванова - гл. мед. сестра 
  3. д-р Росица Миткова - лекар специалист 
 "Диагностично-консултативен център "Чайка"-ЕООД 
  1. д-р Юлиана Йоргова - управител 
  2. д-р Иван Григоров - хирург 
  3. д-р Иванка Папазова - акушер гинеколог 
  4. д-р Евдокия Минкова - физиотерапевт 
  5. д-р Ирина Желязкова - невролог 
  /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 
№ 16/27.09.2000 г. 

по точка пета от дневния ред 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от Комисията за 
приватизация и следприватизационен контрол на общинската собственост 
относно: провеждане на процедури по приватизация на магазин на ул. 
"Преслав" N 37; провеждане на процедури по приватизация на магазин на 
бул. "Сливница" N 118; провеждане на процедури по приватизация на обект 
общинска собственост на бул. "България"; решения касаещи приватизацията 
на Клуб в ж.к. "Младост" до бл. 128; решения касаещи приватизацията на 
"Паркстрой"-ЕООД; решения касаещи приватизацията на магазин в партера 
на бл. 2 в кв. "Аспарухово"; решения касаещи приватизация на Автосервиз 
"Механизация и автотранспорт" м. Шашкъна; решения касаещи приватизация 
на обект "Цветопроизводно стопанство - Налбанка"; сключване на 
приватизационна сделка за продажбата на ателие на ул. "Ген. Столетов" 
68.Докл.: Ст. СТОЯНОВ - Председател на Общинска комисия за 
приватизация и следприватизационен контрол на общинската собственост. 

 
Общ брой присъстващи общински съветници - 41 

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

 
  485-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 3, ал. 1, т. 4 и във 
връзка с § 2а от ЗППДОбП; чл. 3, ал. 1 от Наредбата за търговете и свое 
решение N 415-4(14)/19.07.2000 г. (ДВ бр. 68/2000 г.) за откриване на 
процедура по приватизация на Магазин общинска собственост в гр. Варна, ул. 
"Преслав" N 37 - 73 кв.м със 7,92 % ид.ч. от общите части и от правото на 
строеж, по реда на чл. 30, ал. 1 от ЗППДОбП и чл. 2 от Наредбата за 
търговете, Общински съвет - Варна реши: 
  1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизацията на 
Магазин в гр. Варна, ул. "Преслав" N 37 при начална тръжна цена в размер на 
25 000 щ.д. /двадесет и пет хиляди щатски долара/, платими в левове по 
фиксинга на БНБ в деня на превода. 
  2. Определя депозит в размер на 10 % от първоначалната тръжна цена в 
размер на 2 500 щ.д. /две хиляди и петстотин щатски долара/ платими в 



левова равностойност по фиксинга на БНБ в деня на превода по сметка N 
5010310039 при ТБ "Общинска банка"-АД, клон Варна, код 13071183. 
  3. Определя стъпка за наддаване в размер на 1 000 лв. /хиляда лева/. 
  4. Утвърдената тръжна документация се получава в стая 905, ет. IХ на 
Община Варна, срещу представяне на документ за платени 200 щ.д. /двеста 
щатски долара/, в левова равностойност по фиксинга на БНБ в деня на 
превода по сметка N 3010310020, БИН 7444500000 при ТБ "Общинска 
банка"-АД, клон Варна - банков код 13071183. 
  5. Търгът да се проведе на 07 ноември 2000 г. от 10.00 ч. в зала "Варна" 
- II етаж на Община Варна. При неявяване на кандидати се насрочва повторен 
търг на 14.11.2000 г. от 10.00 ч. на посоченото място. 
  6. Оглед на обекта се извършва всеки работен ден след представяне на 
документ за закупена тръжна документация до 16.00 ч. на 06.11.2000 г. 
  7. Разсрочването на плащането не може да бъде повече от 30 
календарни дни. 
  8. Възлага на Кмета на Община Варна подготовката и провеждането на 
търга. 
  9. Упълномощава Председателя на Общински съвет - Варна да подпише 
договора за покупко-продажба със спечелилия кандидат, при представяне на 
документ за заплатени 60 % от достигнатата тръжна цена. 
  /за - 36, против - 1, въздържали се - 1/ 
  

486-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 3, ал. 1, т. 4 и във 
връзка с § 2а от ЗППДОбП; чл. 3, ал. 1 от Наредбата за търговете и свое 
решение N 414-4(14)/19 юли 2000 г. (ДВ бр. 68/2000 г.) за откриване на 
процедура по приватизация на Магазин общинска собственост в гр. Варна, 
бул. "Сливница" N 118 - 85 кв.м и изба 35 кв.м, по реда на чл. 30, ал. 1 от 
ЗППДОбП и чл. 2 от Наредбата за търговете, Общински съвет - Варна реши: 
  1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизацията на 
Магазин в гр. Варна, бул. "Сливница" N 118 при начална тръжна цена в 
размер на 26 000 щ.д. /двадесет и шест хиляди щатски долара/, платими в 
левове по фиксинга на БНБ в деня на превода. 
  2. Определя депозит в размер на 10 % от първоначалната тръжна цена в 
размер на 2 600 щ.д. /две хиляди и шестстотин щатски долара/ платими в 
левова равностойност по фиксинга на БНБ в деня на превода по сметка N 
5010310039 при ТБ "Общинска банка"-АД, клон Варна, код 13071183. 
  3. Определя стъпка за наддаване в размер на 1 000 лв. /хиляда лева/. 
  4. Утвърдената тръжна документация се получава в стая 905, ет. IХ на 
Община Варна, срещу представяне на документ за платени 200 щ.д. /двеста 
щатски долара/, в левова равностойност по фиксинга на БНБ в деня на 



превода по сметка N 3010310020, БИН 7444500000, при ТБ "Общинска 
банка"-АД, клон Варна - банков код 13071183. 
  5. Търгът да се проведе на 07 ноември 2000 г. от 14.00 ч. в зала "Варна" 
- II етаж на Община Варна. При неявяване на кандидати се насрочва повторен 
търг на 14.11.2000 г. от 14.00 ч. на посоченото място. 
  6. Оглед на обекта се извършва всеки работен ден след представяне на 
документ за закупена тръжна документация до 16.00 ч. на 06.11.2000 г. 
  7. Разсрочването на плащането не може да бъде повече от 30 
календарни дни. 
  8. Възлага на Кмета на Община Варна подготовката и провеждането на 
търга. 
  9. Упълномощава Председателя на Общински съвет - Варна да подпише 
договора за покупко-продажба със спечелилия кандидат, при представяне на 
документ за заплатени 60 % от достигнатата тръжна цена. 
  /за - 36, против - 1, въздържали се - 1/ 
  

487-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 3, ал. 1, т. 4; чл. 
30, ал. 3 и чл. 33 от ЗППДОбП и свои решения N 264-13-1(11)/26.04.2000 г. 
(ДВ бр. 40/2000 г.) и N 408-4(14)/19.07.2000 г. за откриване на процедура по 
приватизация на обект общинска собственост в гр. Варна, ж.к. "Младост", 
бул. "България" - 8 800 кв.м. земя и сграда незавършено строителство, по реда 
на чл. 30, ал. 1 от ЗППДОбП, Общински съвет - Варна реши: 
  1. Да се проведат преговори с потенциални купувачи за продажба на 
обект общинска собственост в гр. Варна, ж.к. "Младост", бул. "България" - 8 
800 кв.м земя и сграда незавършено строителство на 08 ноември 2000 г. от 
10.00 ч. в зала "Варна" на II ет. на Община Варна. При липса на депозирани 
оферти в стая 1008 на Х ет. в Община Варна до 16.00 ч. на 07.11.2000 г., 
преговорите се насрочват за 15.11.2000 г. от 10.00 ч. на посоченото място. 
  2. Информационната документация се получава в стая 905 на IХ ет. на 
Община Варна, срещу представен документ за платени 500 лв. /петстотин 
лева/ по сметка N 3010310020, БИН 7444500000, при ТБ "Общинска 
банка"-АД, клон Варна, код 
13071183. 
  3. Приема депозит за участие в преговорите в размер на 96 150 лв. 
/деветдесет и шест хиляди сто и петдесет лева/, платими по сметка N 
5010310039 при ТБ "Общинска банка"-АД клон Варна, код 13071183. 
  4. Приема условие за не по-малка от 30 % първоначална вноска и срок 
за разсрочване на договорената цена не по-дълъг от 6 месеца. 
  5. Възлага на Кмета на Община Варна подготовката и провеждането на 
преговорите. 



  6. Упълномощава Председателя на Общински съвет - Варна да подпише 
договора за покупко-продажба със спечелилия кандидат. 
  /за - 34, против - 1, въздържали се - 4/ 
 
  488-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 3, ал. 1, т. 4 и ч л. 
30, ал. 3 и чл. 33 от ЗППДОбП; чл. 1, ал. 2, т. 3 и чл. 3, ал. 1 от Наредбата за 
търговете и свое решение N 419-4(14)/19 юли 2000 г. (ДВ бр. 62/2000 г.), 
касаещо приватизацията на Клуб - незавършено строителство с разгъната 
застроена площ 281 кв.м, застроена върху парцел 264 кв.м в гр. Варна, ж.к. 
"Младост" до бл. 128, по реда на чл. 30, ал. 1 от ЗППДОбП и чл. 2 от 
Наредбата за търговете, Общински съвет - Варна реши: 
  1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизацията на 
Клуб - незавършено строителство в гр. Варна, ж.к. "Младост", до бл. 128 при 
начална тръжна цена в размер на 35 757 лв. /тридесет и пет хиляди 
седемстотин петдесет и седем лева/. 
  2. Определя депозит в размер на 10 % от първоначалната тръжна цена в 
размер на 3 576 лв. /три хиляди петстотин седемдесет и шест лева/ платими 
по сметка N 5010310039 при ТБ "Общинска банка"-АД, клон Варна, код 
13071183. 
  3. Определя стъпка за наддаване в размер на 2 000 лв. /две хиляди лева/. 
  4. Утвърдената тръжна документация се получава в стая 905, ет. IХ на 
Община Варна, срещу представяне на документ за платени 200 щ.д. /двеста 
щатски долара/, в левова равностойност по фиксинга на БНБ в деня на 
превода по сметка N 3010310020, БИН 7444500000 при ТБ "Общинска 
банка"-АД, клон Варна - банков код 13071183. 
  5. Търгът да се проведе на 08 ноември 2000 г. от 14.00 ч. в зала "Варна" 
- II етаж на Община Варна. При неявяване на кандидати се насрочва повторен 
търг на 15.11.2000 г. от 14.00 ч. на посоченото място. 
  6. Оглед на обекта се извършва всеки работен ден след представяне на 
документ за закупена тръжна документация до 16.00 ч. на 07.11.2000 г. 
  7. Определя начин на плащане 50 % преди подписване на договора и 50 
% в 30-дневен срок след сключването му. 
  8. Възлага на Кмета на Община Варна подготовката и провеждането на 
търга. 
  9. Упълномощава Председателя на Общински съвет - Варна да подпише 
договора за покупко-продажба със спечелилия кандидат. 
  /за - 36, против - 1, въздържали се - 1/ 
  

489-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 3, ал. 1, т. 4; чл. 
30, ал. 1 и чл. 33 от ЗППДОбП и свое решение N 417-4(14)/19.07.2000 г. (ДВ 



бр. 62/2000 г.), касаещо приватизацията на 74 дяла, представляващи 100 % от 
дяловете на общинско дружество "ПАРКСТРОЙ"-ЕООД гр. Варна, 
Общински съвет - Варна реши: 
  1. Да се проведат преговори с потенциални купувачи за продажба на 
100 % от дяловете на общинско дружество "ПАРКСТРОЙ" на 09 ноември 
2000 г. от 10.00 ч. в зала "Варна" на II ет. на Община Варна, при минимална 
офертна цена от 84 456 щ.д. /осемдесет и четири хиляди четиристотин 
петдесет и шест щатски долара/. При липса на депозирани оферти в стая 1008 
на Х ет. на Община Варна до 16.00 ч. на 08.11.2000 г., преговорите се 
насрочват за 16.11.2000 г. от 10.00 ч. на посоченото място. 
  2. Информационната документация се получава в стая 905 на IХ етаж 
на Община Варна, срещу представен документ за платени 300 лв. /триста 
лева/ по сметка N 3010310020, БИН 7444500000, при ТБ "Общинска 
банка"-АД клон Варна, код 13071183. 
  3. Приема депозит за участие в преговорите в размер на 8 446 щ.д. /осем 
хиляди четиристотин четиридест и шест щатски долара/, платими по 
фиксинга за деня на превода по сметка N 5010310039 при ТБ "Общинска 
банка"-АД, клон Варна, код 13071183. 
  4. Възлага на Кмета на Община Варна подготовката и провеждането на 
преговорите. 
  5. Упълномощава Председателя на Общински съвет - Варна да подпише 
договора за покупко-продажба със спечелилия кандидат. 
  /за - 38, против - 1, въздържали се - 1/ 
 
  490-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 3, ал. 1, т. 4 и във 
връзка с § 2а от ЗППДОбП; чл. 3, ал. 1 от Наредбата за търговете и свое 
решение N 418-4(14)/19.07.2000 г. (ДВ бр. 62/2000 г.), касаещо 
приватизацията на Магазин в гр. Варна, кв. "Аспарухово", ж.к. "Дружба", в 
партера на триетажния бл. 2 - 214 кв.м и 3,608 % ид.ч. от общите части на 
сградата и от правото на строеж, по реда на чл. 30, ал. 1 от ЗППДОбП и чл. 2 
от Наредбата за търговете, Общински съвет - Варна реши: 
  1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизацията на 
Магазин в гр. Варна, кв. "Аспарухово", ж.к. "Дружба" бл. 2, при начална 
тръжна цена в размер на 26 000 лв. /двадесет и шест хиляди лева/. 
  2. Определя депозит в размер на 10 % от първоначалната тръжна цена в 
размер на 2 600 лв. /две хиляди и шестстотин лева/ платими по сметка N 
5010310039 при ТБ "Общинска банка"-АД, клон Варна, код 13071183. 
  3. Определя стъпка за наддаване в размер на 2 000 лв. /две хиляди лева/. 
  4. Утвърдената тръжна документация се получава в стая 905, 
 ет. IХ на Община Варна, срещу представяне на документ за платени 200 щ.д. 



/двеста щатски долара/, платими в левова равностойност по фиксинга на БНБ 
в деня на превода по сметка N 3010310020, БИН 7444500000, при ТБ 
"Общинска банка"-АД, клон Варна - банков код 13071183. 
  5. Търгът да се проведе на 09 ноември 2000 г. от 14.00 ч. в зала "Варна" 
- II етаж на Община Варна. При неявяване на кандидати се насрочва повторен 
търг на 16.11.2000 г. от 14.00 ч. на посоченото място. 
  6. Оглед на обекта се извършва всеки работен ден след представяне на 
документ за закупена тръжна документация до 16.00 ч. на 08.11.2000 г. 
  7. Определя начин на плащане 50 % преди подписване на договора и 50 
% в 30-дневен срок след сключването му. 
  8. Възлага на Кмета на Община Варна подготовката и провеждането на 
търга. 
  9. Упълномощава Председателя на Общински съвет - Варна да подпише 
договора за покупко-продажба със спечелилия кандидат. 
  /за - 38, против - 1, въздържали се - 1/ 
  

491-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 3, ал. 1, т. 4 и чл. 
30, ал. 3 и чл. 33 от ЗППДОбП; чл. 1, ал. 2, т. 3 и чл. 3, ал. 1 от Наредбата за 
търговете и свое решение N 409-4(14)/19.07.2000 г. (ДВ бр. 62/2000 г.), 
касаещо приватизацията на Автосервиз общинска собственост "Механизация 
и автотранспорт" включващ парцел 2 600 кв.м, сграда - сервизно хале и 
помощни помещения - 980,40 кв.м в гр. Варна, м. "Шашкъна", по реда на чл. 
30, ал. 1 от ЗППДОбП и чл. 2 от Наредбата за търговете, Общински съвет - 
Варна реши: 
  1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизацията на 
Автосервиз общинска собственост "Механизация и автотранспорт" в гр. 
Варна, м. "Шашкъна" при начална тръжна цена в размер на 325 000 лв. 
/триста двадесет и пет хиляди лева/. 
  2. Определя депозит в размер на 10 % от първоначалната тръжна цена в 
размер на 32 500 лв. /тридесет и две хиляди и петстотин лева/ платими по 
сметка N 5010310039 при ТБ "Общинска банка"-АД клон Варна, код 
13071183. 
  3. Определя стъпка за наддаване в размер на 5 000 лв. /пет хиляди лева/. 
  4. Утвърдената тръжна документация се получава в стая 905, ет. IХ на 
Община Варна, срещу представяне на документ за платени 200 щ.д. /двеста 
щатски долара/, в левова равностойност по фиксинга на БНБ в деня на 
превода по сметка N 3010310020, БИН 7444500000, при ТБ "Общинска 
банка"-АД, клон Варна - банков код 13071183. 
  5. Търгът да се проведе на 10 ноември 2000 г. от 10.00 ч. в зала "Варна" 
- II етаж на Община Варна. При неявяване на кандидати се насрочва повторен 



търг на 17.11.2000 г. от 10.00 ч. на посоченото място. 
  6. Оглед на обекта се извършва всеки работен ден след представяне на 
документ за закупена тръжна документация до 16.00 ч. на 09.11.2000 г. 
  7. Определя начин на плащане 50 % преди подписване на договора и 50 
% в 30-дневен срок след сключването му. 
  8. Възлага на Кмета на Община Варна подготовката и провеждането на 
търга. 
  9. Упълномощава Председателя на Общински съвет - Варна да подпише 
договора за покупко-продажба със спечелилия кандидат. 
  /за - 39, против - 1, въздържали се - 1/ 
  

492-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 3, ал. 1, т. 4; чл. 
30, ал. 3 и чл. 33 от ЗППДОбП и свое решение N 330-5(12)/29 май 2000 г. (ДВ 
бр. 49/2000 г.) за откриване на процедура по приватизация на обект общинска 
собственост "Цветопроизводно стопанство - Налбанка" гр. Варна, включващ 
сгради 662 кв.м, парници 7 640 кв.м., оранжерии 5 328 кв.м. и земя 38,319 дка 
- по реда на чл. 30, ал. 1 от ЗППДОбП, Общински съвет - Варна реши: 
  1. Да се проведат преговори с потенциални купувачи за продажба на 
обект общинска собственост "Цветопроизводно стопанство - Налбанка" гр. 
Варна на 06 ноември 2000 г. от 14.00 ч. в зала "Варна" на II ет. на Община 
Варна. При липса на депозирани оферти в стая 1008 на Х ет. на Община 
Варна до 16.00 ч. на 03.11.2000 г., преговорите се насрочват за 13.11.2000 г. 
от 14.00 ч. на посоченото място. 
  2. Информационната документация се получава в стая 905 на IХ ет. на 
Община Варна срещу представен документ за платени 200 щ.д. /двеста 
щатски долара/ по левовата равностойност на фиксинга на БНБ в деня на 
превода по сметка N 3010310020, БИН 7444500000, при ТБ "Общинска 
банка"-АД, клон Варна, код 13071183. 
  3. Приема депозит за участие в преговорите в размер на 52 400 лв. 
/петдесет и две хиляди и четиристотин лева/, платими по сметка N 
5010310039 при ТБ "Общинска банка"-АД клон Варна, код 13071183. 
  4. Приема условие за не по-малка от 30 % първоначална вноска и срок 
за разсрочване на договорената цена не по-дълъг от 6 месеца. 
  5. Възлага на Кмета на Община Варна подготовката и провеждането на 
преговорите. 
  6. Упълномощава Председателя на Общински съвет - Варна да подпише 
договора за покупко-продажба със спечелилия кандидат. 
  /за - 39, против - 1, въздържали се - 1/ 
 
  493-5. На основание изпълнение на свое решение N 



411-4(14)/19.07.2000 г. и протокол N 19/07.09.2000 г., касаещи проведена 
приватизационна процедура чрез преговори с потенциални купувачи на 
Ателие общинска собственост, находящо се в гр. Варна, ул. "Ген. Столетов" 
68, Общински съвет - Варна, в качеството си на орган по чл. 3, ал. 1, т. 4 от 
ЗППДОбП, приема решение за сключване на приватизационна сделка по 
продажбата на горепосочения имот (АОС N 530/09.02.1998 г., дял I.) с 
Маринка Димитрова, собственик на ЕТ "Мартина-49", при заплащане на цена 
в размер на 37 000 лв. /тридесет и седем хиляди лева/, без използване на други 
законни платежни средства, като 60 % от сумата се заплати преди подписване 
на приватизационния договор с 40 % в срок до 15.12.2000 г.  

/за - 39, 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 
№ 16/27.09.2000 г. 

по точка шеста от дневния ред 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложение за решение от ПК 
"Благоустройство и комунални дейности" относно допълване на решения NN 
236-6-1 и 236-6-2(11)/26.04.2000 г. 

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

Общ брой присъстващи общински съветици - 41 
Р Е Ш Е Н И Я : 

 
  494-6. На основане чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 
допълва свои решения NN 236-6-1 и 236-6-2(11)/26.04.2000 г., както следва: 
след думите "чл. 197 от ЗТСУ" да се добави "...и чл. 120а от ППЗТСУ". 

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

495-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна упълномощава Кмета на община Варна да оттегли иска по дело N 
7116/99 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 
№ 16/27.09.2000 г. 

по точка седма от дневния ред 
  
  ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
"Обществен ред и сигурност" относно: актуализиране "Наредба за 
обществения ред"; отмяна на решения 137-11(8)/23.02.2000 г.., 
360-6(13)/15.06.2000 г., 448-4 и 449-4(15)02.08.2000 г.; задължаване на 
управителните органи на търговските дружества да сключват договори с 
Общинска охранителна фирма за охрана. 

Докл.: Сл. КОНДОВ - Председател 
ПК "Обществен ред и сигурност" 
 

Общ брой присъстващи общински съветници - 38 
Р Е Ш Е Н И Я : 

 
  496-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна актуализира "Наредба за обществения ред", както следва: 
  1. Раздел VIII "Стопанисване и поддържане на защитни съоръжения за 
укриване на населението": 
  - в чл. 42(4) текста "... съответния общински отдел на "Гражданска 
защита" се заменя с текста "... органите на "Гражданска защита"; 
  - в чл. 42(6) текста "... със заповед на Кмета се възлага на щатния 
техник по поддържането или на техническо лице, за поддържане на няколко 
обекта по съвместителство." се заменя с текста "... се извършва от щатния 
механик по подържането на защитни съоръжения."; 
  - в чл. 42(7) текста "... от отделите на "Гражданска защита" от всички 
равнища..." се заменя с текста "... от органите на "Гражданска защита" от 
всички равнища..." 
  /за - 37, против - 0, въздържали се - 0/ 
  2. Раздел IХ "Контрол и наказания" 
 - в чл. 45(1) текста "-служителите на СПЗ при РДВР - Варна" се заменя с 
текста "-служителите на РДВР - Варна". 
  /за - 38, против - 0, въздържали се - 0/ 
 
  497-7. Общински съвет - Варна отменя свои решения NN 



137-11(8)/23.02.2000 г., 360-6(13)/15.06.2000 г., 448-4 и 449-4(15)/02.08.2000 
г., считано от 01.11.2000 г.  

/за - 33, против - 0, въздържали се - 3/ 
 

  498-7. Общински съвет - Варна, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от 
ЗМСМА, чл. 147, ал. 1 от ТЗ, задължава управителните органи на търговските 
дружества с капитал общинска собственост или с преобладаващо общинско 
участие да организират охраната на собствените им или ползваните от тях 
обекти чрез сключване на съответни договори с "Общинска охранителна 
фирма"-ЕАД - Варна при конкурентни условия. 
  /за - 28, против - 0, 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 
№ 16/27.09.2000 г. 

по точка осма от дневния ред 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ВрК 
"Наименования" относно: именуване на градинка на името на "Никола 
Петков"; именуване на улици. 

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

Общ брой присъстващи общински съветници - 42 
Р Е Ш Е Н И Я : 

 
  499-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна именува градинската заключена между Художествената галерия, ул. 
"Опълченска", ул. "Л. Каравелов" и бул. "Сливница" на името на "Никола 
Петков".  

/за - 33, против - 0, въздържали се - 3/ 
 

  500-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна именува отсечка от ос.т. 2 до ос.т. 4 в ж.к. "Бриз-юг" на ул. "Сирма 
войвода".  

/за - 41, против - 0, въздържали се - 1/ 
 

  501-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна променя свое решение N 437-8(14)/19.07.2000 г., като преименува 
улицата, както следва: - ул. "Дора Габе".  

/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 

№ 16/27.09.2000 
по точка девета от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

"Образование" относно: утвърждаване на паралелка в VIII клас в ОУ "Хр. 
Смирненски"; отдаване под наем на стоматологични кабинети на територията 
на учебните заведения публична общинска собственост. 

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

Общ брой присъстващи общински съветници - 38 
Р Е Ш Е Н И Я : 

 
  502-9. Общински съвет - Варна, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от 
ЗМСМА и чл. 10, ал. 2 от Наредба N 8 на МОН от 1999 г., утвърждава една 
паралелка под минималния норматив в VIII клас в ОУ "Хр. Смирненски", с. 
Тополи./за - 38, против - 0, въздържалисе - 0/ 
  503-9-1. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 
възлага на Кмета на Община Варна да извърши проучване на възможността за 
предоставяне под наем на основание чл. 12, ал. 4 от ЗОС на стоматологичните 
кабинети на територията на учебните заведения - публична общинска 
собственост. 
  503-9-2. Общински съвет - Варна задължава дирекция "Архитектура и 
благоустройство", дирекция "Образование, младежки дейности и спорт", 
дирекция "Здравеопазване и социални дейности", дирекция "Собственост и 
стопанство" и ОП "Инвестиционна политика" да изготвят списък на 
стоматологичните кабинети, отговарящи на изискванията на действащата 
нормативна уредба. Списъкът да бъде придружен с писмено съгласие на 
директорите на училищата. Да се уточнят и допълнителни условия в интерес 
на учениците, при които кабинетите ще бъдат отдавани под наем. Цялата 
документация да бъде предоставена на Общинския съвет за вземане на 
окончателно решение. 

/за - 32, 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 
№ 16/27.09.2000 г. 

по точка десета от дневния ред 
 

ОТНОСНО: Приемане на решение за разглеждане на шестмесечния 
отчет за бюджета и отчета на Кмета на Община Варна. 

Докл.: Ст. СЕВАСТИЯНОВ - 
Председател Общински съвет 

 
Общ брой присъстващи общински съветници - 39 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 

  504-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна решава шестмесечния отчет за бюджета и отчета на Кмета на Община 
Варна да бъдат разгледани на заседания на Общинския съвет. 
/за - 37, против - 0, въздържали се - 2/ 
  
 
 



Препис-извлечение! 
О Б Щ И Н С К И     С Ъ В Е Т  -  В А Р Н А 

 
П Р О Т О К О Л 
№ 16/27.09.2000 г. 

по точка единадесета от дневния ред 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК "Финанси 
и бюджет" относно: осигуряване на финансови средства за безплатни карти за 
ученици от с. Звездица; увеличаване бюджета на дейност "Други дейности по 
вътрешна сигурност" към функция "Отбрана и сигурност"; отпускане 
безлихвен заем на "Двореца на културата и спорта"; увеличаване средствата 
по т. 3 от план-сметката за дейност "Чистота" за 2000 г.; отпускане на 
финансови средства за лечение на нуждаещи се граждани. 

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

 
Общ брой присъстващи общински съветници – 42 
 

Р Е Ш Е Н И Я : 
  505-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна дава съгласие да бъдат осигурени финансови средства от бюджета на 
функция "Образование" за безплатни карти на 87 бр. ученици от I до VIII клас 
включително от с. Звездица до края на календарната 2000 г. 

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

  506-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна увеличава бюджета на дейност "Други дейности по вътрешна 
сигурност" към функция "Отбрана и сигурност" на 460 000 лв. 

/за - 39, против - 0, въздържали се - 1/ 
 
507-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна дава съгласието си Община Варна да отпусне безлихвен заем на 
"Дворец на културата и спорта"-ЕАД - Варна в размер на 50 000 лв. за ремонт 
на покрива - хидроизолация на зала "Конгресна" на "Дворец на културата и 
спорта" - Варна със срок на възстановяване 27.12.2000 г. 

./за - 33, против - 0, въздържали се - 2/ 
 

  508-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 66 от ЗМД, 



Общински съвет - Варна решава: Във връзка с решение N 
434-6(14)/19.07.2000 г. увеличава средствата по т. 3 от План-сметката за 
дейност "Чистота" за 2000 г. с 40 000 лв. за м. септември и м. октомври 2000 
г. Средствата да бъдат за сметка на т. 2 от същата план-сметка. 

/за - 38, против - 0, въздържали се - 1/ 
 

  509-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна отпуска на Иван Иванов - гр. Варна, ул. "Брегалница" бл. 1, ап. 207, с 
диагноза "гломеруфонефритис хроника" парична помощ в размер на 400 лв. 
/четиристотин лева/. 

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

510-11-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна отпуска финансова помощ в размер на 500 лв. /петстотин лева/ на 
Димитър Димитров - ЕГН ***  за лечение в чужбина с диагноза 
"гермиативно клетъчен тумор". 

510-11-2. Гласуваните средствата да бъдат преведени по банкова 
сметка, след представяне на официални документи за лечение в чужбина и 
разрешение от Посолството за пътуване. 
  /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 
№ 16/27.09.2000 г. 

по точка дванадесета от дневния ред 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ВрК 
"Структури и общинска администрация" относно: създаване на Общински 
център за детско и училищно здравеопазване; отмяна на решение на ОбС N 
185-2-1(10)/22.03.2000 г.; трансформиране на бройки в р-н "Одесос"; 
трансформиране на бройки в дирекция "правно-нормативно обслужване"; 
прехвърляне на длъжности в дирекция "Култура". 

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

Общ брой присъстващи общински съветници - 45 
Р Е Ш Е Н И Я : 

  511-12. Във връзка с Наредба N 3/27.03.2000 г. за здравните кабинети в 
детските заведения и училищата и писмо N ФО 25/04.08.2000 г. на дирекция 
"Финанси на общините" към МФ, Общински съвет - Варна създава Общински 
център за детско и училищно здравеопазване, с численост 134 бр. среден 
медицински персонал, към дейност "Други дейности на здравеопазването" на 
функция "Здравеопазване".  

Персонала се назначава за срок от 01.10.2000 г. до 31.12.2000 г. от 
Кмета на Община Варна съгласувано и по предложение на директорите на 
детските заведения и училищата. 
  Средствата за работни заплати и осигурителни вноски са за сметка на 
вноските от Общинския към Републиканския бюджет. 

/за - 37, против - 0, въздържали се - 6/ 
 

  512-12. Общински съвет - Варна отменя свое решение N 
175-2-1(10)/22.03.2000 г. 

/за - 41, против - 1, въздържали се - 0/ 
 

  513-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна трансформира съществуващата щатна бройка в р-н "Одесос" 
"Изпълнител техническа подръжка" към отдел "Административен и 
управление на собствеността" в 1/2 щатна бройка "Изпълнител техническа 



подръжка" и 1/2 щатна бройка "Младши специалист по 
отбранително-мобилизационна подготовка" към отдел "Административен и 
управление на собствеността" в рамките на определения ФРЗ по утвърдено 
длъжностно разписание за съществуващата щатна бройка. 

/за - 37, против - 0, въздържали се - 2/ 
 

  514-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна трансформира длъжността "Старши юрисконсулт" - 2 бр. от Дирекция 
"Правно-нормативно обслужване" в длъжност "Младши юрисконсулт" - 2 бр. 
към същата дирекция, считано от 01.10.2000 г. 

/за - 44, против - 0, въздържали се - 1/ 
  

515-12. На основание чл. 21, ал. 2, т. 1 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна, считано от 01.10.2000 г. прехвърля: 
  1. Длъжността Началник отдел "култура" от дейност "Други дейности 
по култура" в дирекция "Култура" към администрацията на Община Варна. 
  2. Длъжността Гл. експерт "Градски празници и религиозни общности" 
от дирекция "Култура" в дейност "Други дейности по култура". 
  /за - 43, 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 
№ 16/27.09.2000 г. 

по точка тринадесета от дневния ред 
 

ОТНОСНО: Корегиране състава на постоянните комисии към 
Общински съвет - Варна. 

Докл.: Ст. СЕВАСТИЯНОВ - 
Председател Общински съвет 
 

Общ брой присъстващи общински съветници - 43 
Р Е Ш Е Н И Я : 

 
  516-13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна решава общинският съветник Росен Златанов да бъде член на ПК 
"Транспорт". 

/за - 41, против - 1, въздържали се - 1/ 
  

517-13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна решава общинската съветничка Магдалена Катранджиева да бъде член 
на ПК "Транспорт". 

 /за - 31, против - 1, въздържали се - 1/ 
 

  518-13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна решава общинският съветник Димитър Чутурков да бъде член на ПК 
"Здравеопазване и социални дейности" и го освобождава от състава на ПК 
"Благоустройство и комунални дейности". 

/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 
№ 16/27.09.2000 г. 

по точка четиринадесета от дневния ред 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от Кмета на 
Община Варна относно: изключване на Юнашки салон - Варна от списъка от 
приложение 2 към чл. 19, ал. 2, т. 5 в Постановление N 170/14.08.2000 г.; 
побратимяване на Община Варна с Община Дордрехт, Холандия; 
побратимяване на Община Варна с Южния административен окръг на гр. 
Москва. 

Докл.: Ст. СЕВАСТИЯНОВ - 
Председател Общински съвет 

 
Общ брой присъстващи общински съветници - 47 

Р Е Ш Е Н И Я : 
 

  519-14. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 
и Община Варна настояват Министерски съвет да преразгледа Списъка от 
приложение N 2 към чл. 19, ал. 2, т. 5 в Постановление N 170/14.08.2000 г. и 
да изключи Юнашки салон - Варна от него. 

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

  520-14. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 
дава съгласие за побратимяването на Община Варна с Община Дордрехт, 
Холандия на основата на взаимно полезно сътрудничество в името на благото 
на жителите на двата града. Общинският съвет възлага на кмета на Община 
Варна да подпише официалните споразумения за побратимяване. 

/за - 40, против - 0, въздържали се - 1/ 
 

521-14. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 
дава съгласие за побратимяване с Южния административен окръг на гр. 
Москва на основата на взаимно полезно сътрудничество в името на благото 
на жителите на двата града. Общинският съвет възлага на кмета на Община 
Варна да подпише официалните споразумения за побратимяване. 
  /за - 36, против - 0, въздържали се - 11/ 
    


