
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 
№ 24/29.03.2001 г. 

по точка първа от дневния ред 
 

ОТНОСНО: Обсъждане и приемане на отчета на бюджета на община 
Варна за 2000 г. 

Докл.: Председатели на комисии към ОбС  
 
Общ брой присъстващи общински съветници - 36 

Р Е Ш Е Н ИЯ : 
772-1. (неприето) На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински 

съвет - Варна приема отчета за изпълнението на бюджета на община Варна за 
2000 г.  

/за - 10, против - 22, въздържали се - 4/ 
 
773-1. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 

решава да изпрати в Министерство на финансите, Сметна палата, Държавен и 
финансов контрол приетия бюджет на община Варна за 2000 г. и 
представения отчет за изпълнението му, с молба за произнасяне по 
компетентност.  

/за - 26, против - 0, въздържали се - 1/ 
 

774-1. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 
констатира, че предвид на неприемането на отчета на бюджета на община 
Варна за 2000 г. Кметът на общината не е изпълнил служебните си 
задължения.  

/за - 25, против - 2, 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 
№ 23/13.02.2001 г. 

по точка втора от дневния ред 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК "Финанси 
и бюджет" относно: утвърждаване на финансови средства за превозни 
разноски на персонала в общински учебни детски заведения; предложения до 
Президента на Република България за неопрощаване на финансови 
задължения на граждани; определяне курортни такси според категоризацията 
на местата за настаняване. 

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

 
Общ брой присъстващи общински съветници - 42 

Р Е Ш Е Н И Я : 
775-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 36, ал. 1, т. 2 от 

ПМС № 8/17.01.2001 г., Общински съвет - Варна утвърждава размера на 
средствата за превозни разноски на персонала в общински учебни /детски/ 
заведения в к.к. "Златни пясъци", с. Звездица, с. Тополи, с. Каменар и с. 
Константиново в рамките на бюджетна група "Образование" за 2001 г. за 
покриване на разликата до размера на билета за градски транспорт- гр. Варна, 
както следва:  

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

776-2. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 
предлага на Президента на Република България да не опрости задължението 
на Иван Тодоров Маразов, живущ в гр. Варна, ул. "Карамфил" бл.1 5, вх. Б, 



ет. 4, ап. 57.  
/за - 38, против - 0, въздържали се - 1/ 

 
777-2. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 

предлага на Президента на Република България да не опрости задължението 
на Евангелина Степановна Герасимова, живуща в гр. Варна, ул. "Вяра" бл. 4, 
вх. А, ап. 6.  

/за - 38, против - 0, въздържали се - 4/ 
 

778-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, Общински съвет – 
Варна приема досега определените курортни такси според категоризацията на 
местата за настаняване /хотели, мотели, ваканционни селища, вили, бунгала, 
къмпинги, семейни хотели или пансиони, частни квартири/ да бъдат 
действащи и през 2001 г., а именно: 

Категория   За чужденци   За българи 
1-2 звезди   0,60 лв./1 л./ден   0,40 лв./1 л./ден 
3 звезди   0,70 лв./1 л./ден   0,50 лв./1 л./ден 
4 звезди   0,90 лв./1 л./ден   0,60 лв./1 л./ден 
5 звезди   1,50 лв./1 л./ден   1,50 лв./1 л./ден 
/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 
№ 23/13.02.2001 г. 

по точка трета от дневния ред 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
"Собственост и стопанство" относно: промяна на решение на ОбС № 
101-3-2(8)/23.02.2000 г.; предоставяне концесия на кариера за пясък в м-ст 
"Малтеница", землище кв. Виница; прехвърляне на жилища от фонд 
"Продажби" във фонд "Отдаване под наем"; включване на жилища във фонд 
"Продажби"; включване на жилища във фонд "Настаняване наематели"; 
предоставяне на жилище на семейството на Изабела Рифатова; промяна в 
"Наредба за реда за упражняване правата на собственост върху частта на 
община Варна от капитала на търговските дружества"; ликвидиране 
съсобствеността върху имот пл. № 470 в м. "Шашкъна"; условия за 
предоставяне за наемане на земя в с. Тополи; предоставяне на жилища за 
обезщетяване на собственици отчуждени по ЗТСУ; продажба на дворно място 
от 335 кв.м - ЧОС № 1820/07.06.2000 г. на собственика на постройката; 
промяна на Устава на "Многопрофилна болница за долекуване и 
продължително лечение "Св. Иван Рилски"-Аспарухово, Варна"-ЕООД; 
учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот частна общинска 
собственост в с. Тополи, парцел І-спорт, кв. 37; включване на жилища във 
фонд "Продажби"; предоставяне на помещения за ползване от РК на ССБ; 
преобразуване на "Диспансер за онкологични заболявания"-Варна; 
прехвърляне на жилище от фонд "Настаняване наематели" във фонд 
"Продажби"; обявяване на част от "Младежки дом"-Варна за частна общинска 
собственост; съгласие за издаване запис на заповед в полза на 
"Електроразпределение"-ЕАД - Варна; изключване на жилища от фонд 
"Продажби и прехвърлянето им във фонд "Настаняване наематели"; замяна на 
общински имот в м. "Франга дере"; замяна на общински имот на бул. 
"Приморски" 23 и бул. "Приморски" 31; отмяна на решение на ОбС № 
714-1(22)/02.02.2001 г.; измяна на НРПУРОИ; замяна на общински имот в с. 
Тополи м. "Мирославови гради".  

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

 
Общ брой присъстващи общински съвет - 40 



Р Е Ш Е Н И Я : 
779-3. на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна дава съгласие на основание чл. 35, ал. 5 от ЗОС и чл. 36 от ЗС, да се 
ликвидира съсобствеността върху имот находящ се на ул. "Дончо Ватаха" № 
11, актуван с АОС № 956/26.01.99 г., чрез изкупуване от съсобственика Иван 
Павлов Радев, частта на Община Варна, а именно: 3/8 ид.ч. от дворно място, 
цялото от 228 кв.м., съставляващо имот пл.№ 15, кв. 192, 12 м.р. 1/4 ид.ч. от 
жилищна сграда със застроена площ 102,77 кв.м., състояща се от 5 стаи, изба, 
вход за избата; 1/4 от тоалет и баня със застроена площ 26 кв.м. 

Пазарната цена на имота, респективно частта на община Варна, да се 
определят от независим експерт-оценител, като заплащането за оценката да 
бъде за сметка на молителя.  

/за - 39, против - 0, въздържали се - 0/ 
 
780-3. На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 14, ал. 2 от ЗОС, 

Общински съвет - Варна дава съгласие да се сключи наемен договор за 
общински недвижим имот, находящ се в гр.Варна, ул. "Генерал Цимерман" № 
35, представляващ помещения, разположени в партера на 6-етажен 
едропанелен жилищен блок с площ 23,76 кв.м. с наемател Национално 
сдружение "Екогласност 89"-Варна за срок от три години. ъзлага на кмета на 
община Варна да осъществи процедурата по изготвяне и сключване на 
договор за наем.  

/за - 39, против - 0, въздържали се - 1/ 
 
781-3. На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 от ЗОС, 

във връзка с чл. 63, ал. 2 от ЗС и § 3, ал. 2 от ПМС № 235/19.09.96 г. 
Общински съвет - Варна дава съгласие, да се продаде по пазарни цени - 
дворно място от 490 кв.м., парцел ХІІ-2347, кв. 2, 19-ти м.р., ж.к. Чайка - 
Варна, актувано с АОС № 1862/08.08.2000 г. на Медия-ком "ЕООД, 
собственик на построената в същия парцел масивна сграда, съгласно договор 
за замяна № 7/19.08.97 г. сключен с Община Варна. Пазарната цена да се 
определи от независим експерт-оценител.  

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

782-3. На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 36 от ЗОС, 
Общински съвет - Варна дава съгласие, да се ликвидира съсобствеността 
върху имот пл. № 2566 /идентичен с пл. № 2046 по стар кадастрален план от 
1956 г./ по плана на 21 подрайон, ж.к. Бриз, гр.Варна - актуван с АОС № 
1911/2000 г., чрез обособяване на реални дялове съгласно техническа 
експертиза, съгласувана с отдел "А и Б"при община Варна, а именно: 



ДЯЛ ПЪРВИ: получава ОБЩИНА ВАРНА и става собственик на 
реален дял от 705 кв.м. земя, съставляваща част от пл. № 2566 в ж.к. 
"Бриз-юг", 21-ви п.р. гр.Варна при граници: имоти пл. № 2488-В и № 2488-Г, 
дял ІІ, бул. "В.Левски" – зелени площи. 

ДЯЛ ВТОРИ: получават АСЕН БЯНОВ ЮЧОРМАНСКИ И АСЕН 
БОРИСОВ БЯНОВ и стават собственици на реален дял от 219 кв.м. земя - 
част от имот пл. № 2566 в ж.к. "Бриз-юг", 21 -ви п.р. гр.Варна, при граници: 
имот пл. № 2488-Г, № 2488-Б, № 2045, № 2047, бул. "В.Левски" и дял І.  

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

783-3. Общински съвет - Варна дава съгласие на основание чл. 21, ал.1, 
т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 5 от Закона за общинската собственост и чл. 36 от 
ЗС, да се ликвидира съсобствеността върху имот находящ се на ул. "Кирил и 
Методи" № 59, актуван с АОС № 1463/09.12.99 г., чрез изкупуване от 
съсобствениците: Синодия Георгиева Филева, Веска Георгиева Божанова и 
Веска Николова Атанасова частта на община Варна, а именно: 32 кв.м. 
ид.части от дворно място, цялото от 256 кв.м., съставляващо парцел VІ-1460, 
кв.142 по плана на 29-ти м.р. кв. "Аспарухово". Пазарната цена на имота, 
респективно частта на община Варна, да се определи от независим 
експерт-оценител, като заплащането на оценката да бъде за сметка на 
молителя.  

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

784-3. На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет – 
Варна допуска да се извърши замяна на основание чл. 35, ал. 2 от ЗОС, като 
община Варна предостави жилищен имот срещу собствеността, която сем. 
Драганови притежават - 66/175 ид.части от дворно място, цялото от 175 кв.м., 
представляващо пл. № 1, кв. 37 ул. "Коста Тюлев", ул. "Радецки", пл. № 3 и 
пл. № 2 ведно с едноетажна къща, състояща се от стая, кухня, антре, тоалет и 
барака с административен адрес: ул. "Коста Тюлев" № 13а гр.Варна - като се 
съобрази с възможностите на Община Варна /може да се предлагат жилища в 
ж.к. Възраждане" и ж.к. "Вл. Варненчик"/  

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

785-3-1. На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет – 
Варна решава след 30.04.2001 г. да се отпише кухненското оборудване на 
Дом "Майка и дете" от ДМА на "ССД"- ЕАД. 

785-3-2. Общински съвет - Варна задължава Председателя на Съвета на 
директорите на "ССД"-ЕАД да внесе предложение за намаляване на капитала 
на дружеството, в съответствие с изискванията на ТЗ.  



/за - 32, против - 0, въздържали се - 2/ 
786-3-1. На основание чл. 21, ал.1, т. 9 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна дава съгласие да участва при преобразуване на "Прибой" ООД в АД. 
 /за - 24, против - 0, въздържали се - 12/ 
786-3-2. Общински съвет -Варна избира за свой представител в 

"Прибой"-АД общинския съветник Стефан САВОВ.  
/за - 26, против - 0, въздържали се - 10/ 

 
787-3. На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 2 от ЗОС, 

Общински съвет - Варна дава съгласие да се извърши замяна на общински 
имот в с.Тополи, м. Мирославови гради" парцел 93 с площ 448 кв.м. и 
масивна едноетажна сграда със застроена площ 52 кв.м. - "казан за изваряване 
на ракия" с имот, собственост на Георги Данев Авджиев след приемане на 
оценката на общинския имот в ПК "СС".  

/за - 31, против - 0, въздържали се - 1/ 
 

788-3. На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна изменя НРПУРОИ, приета с решение № 466-3/16/27.09.2000 г., както 
следва:  

Чл. 7, ал. 5 - отпада израза "по реда на раздел ІІ от тази глава"  
/за - 35, против - 0, въздържали се - 2/ 

 
789-3. На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна отменя решение № 714-1(22)/ 02.02.2001 г.Жилището, находящо се в 
гр.Варна, ул. "Свобода" № 5, ет.1, ап. 53, да бъде изключено от фонд 
"Резервен" и включено във фонд "Продажби" - за обезщетяване на 
собственици на отчуждени имоти по ЗТСУ. 

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

790-3-1. На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет – 
Варна отменя свое решение № 1762-4(36)/11.11.98 г. 

790-3-2. На основание чл. 35, ал. 2 от ЗОС, Общински съвет - Варна 
дава съгласие да се извърши замяна на общински имот, находящ се на бул. 
Приморски № 31 и ъгъла с ул. Сан Стефано № 40, 42, парцел 4, кв. 69, 8 м.р. с 
АОС № 567 срещу равностойни жилищни имоти, собственост на "Макс и Ко" 
АД, по оценка на лицензиран оценител, които да се включат във фонд 
"Продажби, съобразно справката за необходимите жилища за обезщетяване 
на собственици на отчуждени имоти.  

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



791-3-1. На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет – 
Варна отменя свое решение № 1639-2/33/24.06.98 г. 

791-3-2. На основание чл. 35, ал. 2 от ЗОС, Общински съвет - Варна 
дава съгласие да се извърши замяна на общински имот, находящ се на бул. 
Приморски № 23, парцел 4, кв. 69, 8 м.р. с АОС № 567 срещу равностойни 
жилищни имоти, собственост на "Еврофонд"-АД, по оценка на лицензиран 
оценител, съобразно справката за необходимите жилища за обезщетяване на 
собственици на отчуждени имоти.  

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

792-3. На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна дава съгласие на основание чл. 35, ал. 2 от ЗОС, да се извърши замяна 
на общински имот пл. № 413 по кадастралния план на местност "Франга 
дере", представляващ земя с площ 896 кв.м. с АОС № 2009/17.01.2001 г. 
срещу равностоен жилищен имот, собственост на "Прелог" ЕООД. Оценката 
на имотите да бъде извършена по пазарни цени от независим лицензиран 
оценител, като заплащането стойността на оценките е за сметка на "Прелог" 
ЕООД.  

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

793-3. На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 39, ал. 1 и 3 от 
ЗОС, чл. 116 от НРПСРОИ, Общински съвет - Варна учредява безвъзмездно 
право на ползване върху имот - частна общинска собственост, находяща се в 
с.Тополи, представляващ терен с площ 21 000 кв.м., парцел І - спорт, кв. 37 по 
плана на с.Тополи, одобрен с АОС № 879/06.11.98 г. в полза на ФК 
"Тополите", регистриран на 13.07.2000 г. за срок от 5 години. Възлага на 
кмета на община Варна да издаде заповед и сключи договор за безвъзмездно 
право на ползване върху описания имот за срок от 5 години.  

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

794-3. На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет – 
Варна изключва жилища от фонд "Продажби" и ги прехвърля във фонд 
"Настаняване наематели", съгласно приложение.  

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

795-3. На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, съгласно раздел VІІ, 
чл. 37, 38 и 39 от Договора за продажба на ел.енергия между 
"Електроснабдяване" ЕАД и "Градски транспорт" ЕАД, Общински съвет - 
Варна дава съгласие да бъде издаден запис на заповед в полза на 
"Електроразпределение" ЕАД - Варна за сумата от 50 000 лв. със срок на 



валидност съгласно договора.  
/за - 32, против - 4, въздържали се - 2/ 

 
796-3. На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет – 

Варна прехвърля от фонд "Настаняване наематели" във фонд "Продажби" 
жилище с административен адрес: гр. Варна ул. Милосърдие 37, бл. 9а, вх. В, 
ап. 20. 

/за - 27, против - 4, въздържали се - 9/ 
 

797-3. На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет – 
Варна обявява на основание чл. 6, ал. 1 от ЗОС част от имот - Младежки дом - 
Варна, находящ се на бул. Цар Освободител № 25, а именно:- танцувална зала 
/дискотека/, разположена на І-ви приземен етаж с полезна площ 329,51 кв.м.- 
клубна дневна /кафе бар/, разположена на І-ви етаж, вдясно от входа, с 
полезна площ 53,96 кв.м. за частна общинска собственост.  

/за - 37, против - 0, въздържали се - 3/ 
 

798-3. На основание чл. 21, ал.1, т. 9 от ЗМСМА; чл. 101, ал. 1, ал. 2; чл. 
104 и чл. 38 от ЗЛЗ, чл. 22 и заповед на Министъра на здравеопазването № РД 
20-51/04.08.2000 г., Общински съвет - Варна преобразува публично здравно 
заведение Диспансер за онкологични заболявания гр.Варна в лечебно 
заведение - еднолично търговско дружество с ограничена отговорност с 
общинско участие с наименование "Междуобластен диспансер за 
онкологични заболявания със стационар "Д-р Марко Антонов Марков" - 
Варна " ЕООДСедалище и адрес на управление - гр.Варна, община Варна, 
област Варна, бул. "Чаталджа" № 111. 

Предмет на дейност: активно издирване, диагностика, лечение и 
периодично наблюдение на болни със злокачествени заболявания и 
преканцерози. Капиталът на дружеството е в размер на 164 000 лева, 
разпределен в 16 400 дяла, по 10 лева всеки един. Приема Учредителен акт на 
дружеството, съгласно приложение. 

Дружеството се представлява и управлява от Управителя д-р Стоимен 
Колев Стойчев - 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 - 37, против - 0, въздържали се - 2/ 
 

799-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна дава съгласие да се сключи наемен договор между РК на ССБ - Варна и 
"Стоматологичен център І Варна" ЕООД за помещения в сградата на ул. 



"Съборни" 24, находящи се на осми етаж - кабинети №№ 808, 809 и 803 за 
срок от три години, като възлага на управителя на "Стоматологичен център І" 
ЕООД да сключи наемния договор.  

/за - 36, против - 0, въздържали се - 1/ 
 

800-3. На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет – 
Варна включва долуизброените жилища във фонд "Продажби": 

ж.к.     бл.  вх.  ет.  ап.  АОС 
1.Чайка     57  -  1  50  448/97 
2.Вл.Варненчик    406  10  8  77  1689/00 
/за - 37, против - 0, въздържали се - 0/ 

 
801-3. На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет – 

Варна допълва чл. 1 и чл. 4 от Устава на "Многопрофилна болница за 
долекуване и продължително лечение "Св.Иван Рилски" - Аспарухово, 
Врана" ЕООД, както следва: 

Чл.1 - НАИМЕНОВАНИЕТО, под което дружеството ще развива своята 
дейност е: "Многопрофилна болница за долекуване, продължително лечение 
и рехабилитация "Св.Иван Рилски" - Аспарухово - Варна" ЕООД. 

Чл.4 - ПРЕДМЕТА на дейност на дружеството е: осъществяване на 
болнична помощ и рехабилитация на болни.  

/за - 37, против - 0, въздържали се - 0/ 
 
802-3. На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна на основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС, във връзка с §50а, ал.7 от ЗИД на 
ЗТСУ дава съгласие, да се продаде по пазарни цени-дворно място от 335 
кв.м., актувано с акт за частна общинска собственост № 1820/07.06.2000 г. на 
собственика на постройката, изградена в същото дворно място ООД "МБ" - 
представлявано от управителя Валентина Алексиева Милачкова. Пазарната 
цена да се определи от независим експерт-оценител.  

/за - 35, против - 0, въздържали се - 2/ 
 

803-3. На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 42, ал.2 от ЗОС и 
чл. 54, ал.2, изр. 2 от Наредбата за РПУРОИ, Общински съвет - Варна дава 
съгласие имотите - частна общинска собственост, представляващи: 

Едностайно жилище на ул. Т.Влайков № 55, бл. 12, ап. 29, вх. Б със 
ЗП=33,60 кв.м. и АОС № 1904/18.10.2000 г. и 

Боксониера в ж.к. Младост бл. 148, вх. 1, ет. 8, ап. 67 със ЗП=29,64 кв.м. 
и АОС № 1936/20.11.2000 г. придобити чрез замяна по чл. 35, ал. 2 на ЗОС, да 
бъдат включени във фонд "Резервен". 



Имот, частна общинска собственост, представляващ тристайно жилище, 
находящо се на ул. "Ст.Стамболов" № 24, ет.1, ап. 3, вх. А със ЗП=71 кв.м. и 
АОС № 758/98 г. да бъде изключено от фонд Резервен и включен във фонд 
"Продажби" за обезщетяване на собственици, отчуждени по ЗТСУ.  

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

804-3. На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна реши: 

1. Възлага на кмета на с. Тополи да състави комисия за разглеждане на 
постъпили молби за наемане на земята. 

2. Приема наемна цена от 8,10 лв./дка базисна цена при отдаване под 
наем на земеделски земи, съгласно Методика за определяне на стартови 
базисни цени при обявяване под наем на общински нежилищни имоти". 

3. Предоставя предимство на лицата, обхванати от системата за 
социално подпомагане и регистрирани в РЦСГ, като за тях земята да бъде 
отдавана безвъзмездно. 

4. За безимотни и малоимотни граждани да се отдава земя с площ от 
600 до 1200 кв.м. без търг с наемна цена 8,10 лв./дка. 

5. За земята, останала след разглеждане на молбите за наемане, 
отдаването й да се извърши чрез търг с явно наддаване при начална цена - 
8,10 лв./дка. 

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

805-3. На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 36 от ЗОС, 
Общински съвет - Варна дава съгласие да се ликвидира съсобствеността 
върху имот пл.№ 470 /идентичен с пл.№ 4436по стар кадастрален план/ по 
плана на 26 м.р., м.Шашкъна, гр.Варна - актуван с акт за общинска 
собственост № 1467/99 г., чрез обособяване на реални дялове, съгласно 
техническа акспертиза, съгласувана с отдел "А и Г" - район Младост, а 
именно: 

ДЯЛ ПЪРВИ получава ОБЩИНА ВАРНА и става собственик на реален 
дял от 977 кв.м. дворно място, съставляващо част от пл.№ 470 в м. Шашкъна, 
26 м.р., гр.Варна при граници: изток - дял Втори, юг-пътека, запад - зелена 
площ, север - бул."Цар Освободител". 

ДЯЛ ВТОРИ получава КИНА СТЕФАНОВА ДОБРЕВА и става 
собственик на реален дял от 550 кв.м. дворно място - част от имот пл.№ 470 в 
м.Шашкъна, 26 м.р., гр.Варна при граници: север - бул.Цар Освободител, 
изток - пл.№ 463, юг - пътека, запад - дял Първи.  

/за - 37, против - 0, въздържали се - 1/ 
 



806-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет – 
Варна изменя ал.1 на чл. 28 от Наредбата за реда за упражняване правата на 
собственост върху частта на община Варна от капитала на търговските 
дружества, както следва: думите "за сметка на съответното дружество" се 
заменят със "съгласно разпоредбите на чл. 20, ал. 2 от Закона за закрила при 
безработица и насърчаване на заетостта".  

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

807-3. На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет – 
Варна изключва от фонд "Настаняване наематели" и включва във фонд 
"Продажби" долуизброените жилища: 

ж.к.       бл.  вх.  ет.  ап.  АОС 
1.Вл.Варненчик      4  9  2  14  1949/00 
2. "        6  4  6  81  1951/00 
3. "        21  Д  3  66  1988/01 
4. "        214  5  4  144  1965/00 
5.Възраждане      52  1  4  10  1966/00 
6. "        51  2  3  31  1956/00 
7. "        56  3  5  60  1953/00 
8.Младост       151  4  3  77  1952/00 
9.ул.П.Райчев      36  В  4  58  1969/00 
10.ул.Кир. и Методий     1А  Е  6  91  1947/00 
11. "        1А  Д  6  94  1957/00 
12.ул.Пар.комуна     1  Б  3  24  1972/00 
13. "        1  В  4  12  1974/00 
14.ул.Моряшка      25  3  6  78  1979/00 
15.ул.Арх.Момилов     9  2  7  25  1976/01 
16.ул.Ген.Гурко      13  Б  6  44  1973/00 
17.ул.Ген.Скобелев     66  -  2  1  1958/00 
18.ул.Баучер      1  В  6  61  1975/00 

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

808-3. На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет – 
Варна изключва от фонд "Продажби" и включва във фонд "Настаняване 
наематели" долуизброените жилища: 

ж.к.       бл.  вх.  ет.  ап.  АОС 
1.Вл.Варненчик      4  Ж  3  25  1968/00 
2. "        4  Д  6  46  1957/00 
3. "        6  2  3  30  1955/00 
4.бул.Вл.Варненчик     53  Б  7  65  1977/01 



5. "        53  А  -  6  1978/01 
6.Възраждане      35  2  6  40  1961/00 
7.Чайка       50  Б  4  38  1993/01 
8. "        50  В  6  73  1994/01 
9. "        50  Д  3  32  1995/01 
10. "        50  Г  3  29  1996/01 
11. "        50  Д  4  47  1992/01 
12.ул.П.Райчев      36  3  7  21  1946/00 
13.ул.Ген.Гурко      13  В  2  57  1970/00 
14.ул.Силистра      2  В  3  57а  1983/01 
15.ул.Люлебургаз     1  Д  2  95  1981/01 
16.ул.Доброволци     15  15  6  39  1980/01 

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

809-3. На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна дава съгласие жилището на ул.П.Райчев, бл. 36, вх.3, ап.21 да бъде 
предоставено за пренастаняване на семейството на Изабела Рифатова 
Драгнева, почетен гражданин на гр.Варна и шампионка по вдигане на 
тежести. 

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

810-3. На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет – 
Варна включва долуизброените жилища във фонд "Продажби": 

ж.к.       бл.  вх.  ет.  ап.  АОС 
1. Възраждане      79  В  3  21  1997/01 
2. Младост       131  7  7  143  1971/01 
3. Младост       108  8  4  16  1903/00 

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

811-3. На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет – 
Варна изключва долуизброените жилища от фонд "Продажби" и ги прехвърля 
във фонд "Отдаване под наем": 

ж.к.       бл.  вх.  ет.  ап.  АОС 
1. ул. Дж.Баучер      4  В  -  25  1150/99 
2. ул. Мадара      6  -  6  29  1060/99 
3. ж.к. Вл.Варненчик     35  2  7  59  1693/00 
4. "        35  2  8  61 
5. "        225  5  8  176  1273/99 
6. "        28  1  4  16  1272/99 
7. "        406  22  7  65  1015/99 



8. ж.к. Победа      7  В  1  7  940/99 
9. ж.к. Възраждане     72  Д  1  82  1415/99 
10. "        19  1  5  14  1312/99 

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

812-3. На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна на основание чл. 71, ал.1, т. 2, изречение ІІ от ЗОС предоставя 
концесия на Васил Григоров Василев - кариера за пясък в м-ст "Малтеница", 
землище кв.Виница. Концесионният договор да бъде сключен след 
одобрението му от ОбС-Варна.  

/за - 38, 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 
№ 23/13.02.2001 г. 

по точка четвърта от дневния ред 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
"Архитектура и строителство" относно: § 50А от ПЗР от ЗИДЗТСУ; 
строежите с временен устройствен статут; допустимост на процедури за 
изменение на действащия подробен устройствен план; одобряване 
околовръстни полигони по приложени схеми.  

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

Общ брой присъстващи общински съветници - 32 
Р Е Ш Е Н И Я : 

813-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; § 50а, ал. 5 от ПЗР на 
ЗИДЗТСУ, Общински съвет - Варна дава съгласие за започване на процедура 
по изменение на ЗРП за временен обект "Търговски комплекс "Чайка" до бл. 
19 по плана на ж.к. "Чайка", съгласно решение на ГАГК по протокол № 
30/01-02.08.2000 г., собственост на "Дарко"-АД, като всички разходи 
свързани с изменението са за сметка на молителя.  

/за - 31, против - 0, въздържали се - 0/ 
 

814-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; § 50а, ал. 5 от ПЗР на 
ЗИДЗТСУ, Общински съвет - Варна дава съгласие за започване на процедура 
по изменение на ЗРП за временни обекти, находящи се на територията на р-н 
"Младост" ІІ м.р. по приложение 1, съгласно решения на ГАГК по протоколи 
№№ 51/12-13.12.2000 г. и 52/19-20.12.2000 г., като всички разходи свързани с 
изменението са за сметка на молителите.  

/за - 31, против - 0, въздържали се - 0/ 
 

815-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; § 50а, ал. 5 от ПЗР на 
ЗИДЗТСУ, Общински съвет - Варна дава съгласие за започване на процедура 
по изменение на ЗРП в обхват: територия ограничена от блоковете № 29, 30, 
31 за временен обект западно от бл. 29 по плана на 16 м-н север на 
територията на р-н "Младост", съгласно решение на ГАГК по протокол № 
52/19-20-12-2000 г., собственост на "ИЛТО-97"-ООД, като всички разходи 
свързани с изменението са за сметка на молителя. 



/за - 32, против - 0, въздържали се - 0/ 
 

816-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; § 50а, ал. 5 от ПЗР на 
ЗИДЗТСУ, Общински съвет - Варна дава съгласие за започване на процедура 
по изменение на ЗРП за временни обекти, находящи се на територията на р-н 
"Младост" І м.р. по приложение 1, съгласно решения на ГАГК по протокол № 
51/12-13.12.2000 г., като всички разходи свързани с изменението са за сметка 
на молителите.  

/за - 32, против - 0, въздържали се - 0/ 
 

817-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; § 50а, ал. 5 от ПЗР на 
ЗИДЗТСУ, Общински съвет - Варна дава съгласие за започване на процедура 
по изменение на ЗРП за временни обекти, находящи се на територията на р-н 
"Младост" - ж.к. "Възраждане" по приложение 1, съгласно решения на ГАГК 
по протоколи №№ 47/21-22.11.2000 г. и 51/12-13.2000 г., като всички разходи 
свързани с изменението са за сметка на молителите.  

/за - 32, против - 0, въздържали се - 0/ 
 

818-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; § 50а, ал. 5 от ПЗР на 
ЗИДЗТСУ, Общински съвет - Варна дава съгласие за започване на процедура 
по изменение на ЗРП за долуизброените временни обекти, находящи се на 
територията на ж.к. "Младост" І м.р., като всички разходи свързани с 
изменението са за сметка на молителите. 

1. Магазин за хранителни стоки на ул. "Младежка" до бл. 31, 16 п.р., за 
който има подадена молба вх. № РТС-94(1103)/19.04.1999 г. от Николай 
Димитров Велков. Молбата е уважена от ГАГК при община Варна, съгласно 
протокол № 51/12-13.12.2000 г., т. 31. 

2. Снек-бар "Вихрен" на ул. "Младежка" до бл. 31, в 16 п.р., за който 
има подадена молба вх. № РТС-94(950)/14.04.1999 г. от Георги Димитров 
Славенов. Молбата е уважена от ГАГК при община Варна, съгласно протокол 
№ 51/12-13.2000 г., т. 31. 

3. "Видеокъща" в 26 п.р. южно от бл. 6 в ж.к. "Младост", за която има 
подадена молба вх. № РТС-94(1147)/19.04.1999 г. от Пламен Димитров 
Динков. Молбата е уважена от ГАГК при община Варна, съгласно протокол 
№ 51/12-13.12.2000 г., т. 36.  

/за - 32, против - 0, въздържали се - 0/ 
 

819-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; § 50а , ал. 5 от ПЗР 
на ЗИДЗТСУ, Общински съвет - Варна дава съгласие за започване на 
процедура по изменение на ЗРП в обхват: ул. "Мир", обслужваща улица 



източно от бл. 3 за временен обект сладкарница "Лале" на ул. "Мир" № 17 в 
кв. 38 по плана на 24 м-н, съгласно решение на ГАГК по протокол № 
1/09-10.01.2001 г., собственост на Севдалина Георгиева, като всички разходи 
свързани с изменението са за сметка на молителя.  

/за - 32, против - 0, въздържали се - 0/ 
 

820-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; § 50а, ал. 5 от ПЗР на 
ЗИДЗТСУ, Общински съвет - Варна дава съгласие за започване на процедура 
по изменение на ЗРП в обхват: западно от ДСК, ул. "Дружба" и ул. "В. 
Петлешков" и улица по ЗРП за обект магазин за земеделски инвентар 
намиращ се в кв. 18 на ул. "Дружба" и ул. "В. Петлешков" по плана на 23 м-н, 
съгласно решение на ГАГК по протокол № 1/09-10.01.2001 г., собственост на 
Иван Иванов, като всички разходи свързани с изменението са за сметка на 
молителя.  

/за - 32, против - 0, въздържали се - 0/ 
 

821-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; § 50а, ал. 5 от ПЗР на 
ЗИДЗТСУ, Общински съвет - Варна дава съгласие за започване на процедура 
по изменение на ЗРП в обхват: парцел V - общ. В кв. 35 по плана на 24 м-н за 
временен обект бистро "Аксел", съгласно решение на ГАГК по протокол № 
5/30-31.01.2001 г., собственост на Елка Ат. Генова, като всички разходи 
свързани с изменението са за сметка на молителя.  

/за - 32, против - 0, въздържали се - 0/ 
 

822-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; § 50а, ал. 5 от ПЗР на 
ЗИДЗТСУ, Общински съвет - Варна дава съгласие за започване на процедура 
по изменение на ЗРП в обхват: част от парцел отреден "за магазин" в кв. 32 за 
обект "Коктейл-бар "Зузи" по плана на 24 м-н на територията на р-н 
"Приморски", съгласно решение на ГАГК по протокол № 50/05-06.12.2000 г., 
собственост на Златка В. Петрова - ЕТ "Зузи-69", като всички разходи 
свързани с изменението са за сметка на молителя. 

/за - 32, против - 0, въздържали се - 0/ 
 

823-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; § 50а, ал. 5 от ПЗР на 
ЗИДЗТСУ, Общински съвет - Варна дава съгласие за започване на процедура 
по изменение на ЗРП в обхват: улици "Роза", "Иглика", "Зеленика" и частни 
имоти в 25 м-н на територията на р-н "Приморски", съгласно решение на 
ГАГК по протокол 52/19.20.12.2000 г. за временен обект за търговия и услуги, 
собственост на Стефан Сотиров Стефанов, като всички разходи свързани с 
изменението са за сметка на молителя.  



/за - 32, против - 0, въздържали се - 0 / 
 

824-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; § 50а, ал. 5 от ПЗР на 
ЗИДЗТСУ, Общински съвет - Варна дава съгласие за започване на процедура 
по изменение на ЗРП в обхват: парцел отреден "за магазин и хранителен 
комплекс" в кв. 30 за обект магазин за домашни потреби по плана на 24 м-н, 
съгласно решение на ГАГК по протокол № 50/05-06.12.2000 г., собственост 
на Росен Георгиев - ЕТ "Рони 65", като всички разходи свързани с 
изменението са за сметка на молителя. 

/за - 32, против - 0, въздържали се - 0/ 
 

825-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; § 17, ал. 1 от ЗУТ, 
Общински съвет - Варна взема решение строежите с временен устройствен 
статут, изградени по реда на отменения чл. 120, ал. 4 от ППЗТСУ върху земя, 
общинска собственост, извън случаите на чл. 195 от ЗУТ се запазват до 
реализирането на строежите, предвидени с действащия подробен устройствен 
план. 

След възникване на инвестиционната инициатива за реализиране на 
предвижданията на подробния устройствен план, временните строежи се 
премахват без да се заплащат въз основа на заповед на Кмета на общината, 
издадена по реда на чл. 196 от ЗУТ.  

/за - 32, против - 0, въздържали се - 0/ 
 

826-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; § 17, ал. 1 от ЗУТ, 
Общински съвет - Варна взема решение да се допуснат процедури за 
изменение на действащия подробен устройствен план с цел временните 
строежи по реда на горното решение на ОбС № 824(24)/28-29.03.2001 г. да 
получат траен устройствен статут в съответните им размери и вид.  

/за - 32, против - 0, въздържали се - 0/ 
 

827-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; § 50а, ал. 5 от ПЗР на 
ЗИДЗТСУ, Общински съвет - Варна дава съгласие за започване на процедура 
по изменение на ЗРП за временен обект "за производство на закуски и 
търговия" на ул. "Роза" в обхват: ул. "Роза", парцел VІ - "за жилищно 
строителство" и парцел ІV - "за училище" по плана на 25 м-н на територията 
на р-н "Приморски", съгласно решение на ГАГК по протокол № 
5/30-31.01.2001 г., собственост на ЕТ "Димитър Шишманов", като всички 
разходи свързани с изменението са за сметка на молителя.  

/за - 32, против - 0, въздържали се - 0/ 
 



828-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; § 50а, ал. 5 от ПЗР на 
ЗИДЗТСУ, Общински съвет - Варна дава съгласие за започване на процедура 
по изменение на ЗРП за временен обект "фризьорски салон" на ул. 
"Дубровник" в обхват: част от парцел отреден за "магазин" в кв. 32 по плана 
на 24 м-н на територията на р-н "Приморски", съгласно решение на ГАГК по 
протокол № 8/20-21.02.2001 г., собственост на Атанаска Пенчева, като всички 
разходи свързани с изменението са за сметка на молителя.  

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

829-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; § 50а, ал. 5 от ПЗР на 
ЗИДЗТСУ, Общински съвет - Варна дава съгласие за започване на процедура 
по изменение на ЗРП за временен обект "магазин № 5 - Автоборса" на ул. 
"Д-р Железкова" № 42 в обхват: кв. 9 по плана на 17 м-н на територията на 
р-н "Приморски", съгласно решение на ГАГК по протокол № 9/27-28.02.2001 
г., собственост на "Автобриз"-АД - Варна, като всички разходи свързани с 
изменението са за сметка на молителя.  

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

830-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; чл. 105, ал. 3 от 
ППЗТСУ, Общински съвет - Варна одобрява околовръстни полигони на част 
от територията по § 4, ал. 2, съгласно приложени схеми 1, 2 и 3 за община 
Варна, област Варненска.  

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



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

 
П Р О Т О К О Л 
№ 23/13.02.2001 г. 

по точка пета от дневния ред 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложение за решение относно строежи 
с временен устройствен статут по реда на чл. 120, ал. 4 от ППЗТСУ.  

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

 
Общ брой присъстващи общински съветници - 33 

Р Е Ш Е Н И Е : 
831-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет – 

Варна решава строежите с временен устройствен статут по реда на чл. 120, 
ал. 4 /отменена/ от ППЗТСУ върху земя общинска собственост запазени на 
основание § 17, ал. 1 от ЗУТ да заплащат цени за право на разполагане и цена 
сметоизвозване, като за тези дадени по реда на чл. 197, ал. 1 от ЗТСУ и чл. 
120 А от ППЗТСУ.  

/за - 33, 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 
№ 23/13.02.2001 г. 

по точка шеста от дневния ред 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
"Здравеопазване и социални дейности" относно: одобряване на Регионална 
стратегия по ХИВ/СПИН; финансово подпомагане на проекти по първична 
превенция на наркомании; освобождаване на граждани от заплащане на 
сметоизвозване по целесъоразност; откриване процедура по акредитация на 
"Многопрофилна болница за долекуване, продължително лечение и 
рехабилитация "Св. Иван Рилски"-Аспарухово"-ЕООД, Варна; отпускане на 
финансови средства за лечение на нуждаещи се граждани; отпускане на 
финансови средства за закупуване на бастуни за незрящите в община Варна; 
допълнение на решение на ОбС № 232-5(11)/26.04.2000 г.; първоначалния 
медицински преглед на младежите от набор 1983 г. от община Варна.  

Докл.: доц. Яко КУЗМАНОВ - 
Председател ПК "ЗСД"  
 

Общ брой присъстващи общински съветници - 33 
Р Е Ш Е Н И Я : 

832-6. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 
одобрява Регионална стратегия по ХИВ/СПИН и полово-предавани инфекции 
за регион Варна (2000-2007), съгласно приложение.  

/за - 32, против - 0, въздържали се - 0/ 
 

833-6-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет – 
Варна отпуска целево сумата от 30 000 лв. /тридесет хиляди лева/ от "Други 
дейности по здравеопазване" за финансово подпомагане на проекти по 
първична превенция на наркомании и намаляване на щети, породени от 
употребата на ПАВ /психоактивни вещества/, осъществявани от институции и 
Неправителствени организации. Средствата да бъдат заложени в бюджета на 
Община Варна за 2001 г. - "Други дейности по здравеопазване". 

833-6-2. Общински съвет - Варна сформира комисия, която да приема и 
одобрява кандидатстващите проекти в следния състав: 
1. доц.д-р Яко Кузманов - Председател ПК "Здравеопазване и социални 
дейности" към Общински съвет - Варна 



2. д-р Здравко Марков - Директор на дирекция "Здравеопазване и социални 
дейности" към община Варна 
3. доц.д-р Георги Попов - Ръководител Клиника към Университетска 
психиатрична болница - Варна, Експерт към Съвета на европа по намаляване 
търсенето на ПАВ 
4. доц.д-р Борис Корновски - Зам.кмет на община Варна 
5. д-р Ивайло Митковски - общински съветник, член на ПК "Здравеопазване и 
социални дейности" и ПК "Младежки дейности и спорт" 

В срок от 30 дни след структурирането си, комисията да избере 
Председател и приеме Правилник за своята работа, условията на които да 
отговарят кандидатстващите институции и НПО, вида на апликационните и 
отчетни форми на кандидатстващите проекти.  

/за - 32, против - 0, въздържали се - 0/ 
 

834-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет – 
Варна освобождава Емилия Василева от заплащане на цена на услугата по 
сметоизвозване на временен обект за 2000 г. по целесъобразност (инвалид І 
група - ЕР № 0642/28.03.1988 г.)  

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

835-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; Общински съвет – 
Варна отпуска на Димитър Николов Ресненски с диагноза "ибс. Стар 
миокарден инфаркт при непълен ляв бедрен блок.ангина пектори ІІІ 
ф.кл.коронаросклероза, хронична девостранна сърдечна недостатъчност, 
хронична артериална недостатъчност на долни крайници гер-ІІІ ст."сумата от 
1800 л. /хиляда и осемстотин лева/ за операция.  

/за - 32, против - 0, въздържали се - 0/ 
 

836-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна дава съгласие за отпускане на еднократна финансова помощ в размер 
на 600 лв. /шестстотин лева/ на Виолета Стоянова Вичева, живуща в гр. 
Варна, ул. "Академик Никола Обрешков" № 12, с диагноза "Болест на Крон" 
за закупуване на лекарства "Salofalk".  

/за - 29, против - 0, въздържали се - 0/ 
 

837-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна дава съгласие за отпускане на еднократна помощ в размер на 1 000 лв. 
/хиляда лева/ на Костадин Николов Калешев, живущ в гр. Варна, ж.к. 
"Чайка", бл. 62, вх. Г, ет. 2, ап. 29 за закупуване на лекарства.  

/за - 30, против - 0, въздържали се - 0/ 



838-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна дава съгласие за отпускане на еднократна помощ в размер на 1 500 лв. 
/хиляда и петстотин лева/ на Стоян Атанасов Иванов, живущ в гр. Варна, ж.к. 
"Вл. Варненчик", бл. 403, вх. 13, ет. 4, ап. 61, с диагноза "Вегетативна 
полиневропатия на горни крайници с рейноподобно протичане - средно тежка 
степен, хронична артериална съдова недостатъчност, шийна спондилоза" за 
на животоспасяващи лекарства.  

/за - 31, против - 0, въздържали се - /0 
 

839-6. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА; във връзка с чл. 86 от ЗЛЗ 
и чл. 18 от Наредба № 1/27.04.2000 г., Общински съвет - Варна открива 
процедура по акредитация на "Многопрофилна болница за долекуване, 
продължително лечение и рехабилитация "Св. Иван Рилски" - 
Аспарухово"-ЕООД, гр. Варна. 

Избира комисия по самооценяване в следния състав: 
1. д-р Бисер Димитров - председател 
2. Станислава Георгиева - секретар 
3. Д-р Кирил Лесковски - зав. Хирургично отделение 
4. Д-р Юлия Станишева - зав. Вътрешно отделение 
5. Д-р Татяна Карафезиева - зав. Неврологично отделение 
6. Д-р Марианка Пачева - зав. Рехабилитационно отделение 

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

840-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна дава съгласие за отпускане на финансова помощ в размер на 3 000 лв. 
/три хиляди лева/ на Иванка Димитрова Димитрова, живуща в гр. Варна, ул. 
"Илинден" № 2, вх. Б, ап. 10, с диагноза "Високостепенна митрална 
инсуфициенция при пролапс на митрална клапа ХБ-ІІ ст., лека степен, 
сърдечно мозъчна форма ХЛСН – ІІІ ф.кл. хиперхолестеролемия" за "клапно 
протезиране". 

/за-32, против-0, въздържали се - 0/ 
 

841-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна дава съгласие за отпускане на финансова помощ в размер на 3 400 лв. 
/три хиляди и четиристотин лева/ на Румяна Владимирова Крумова, живуща в 
гр. Варна, ул. "Ал. Василев" № 12 за операция на детето й Стефан 
Владимиров Руменов, ЕГН ***, с диагноза "хидроцефалия". 

/за - 32, против - 0, въздържали се - 0/ 
 

842-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 



Варна дава съгласие да бъде отпусната сумата от 2 000 лв. /две хиляди лева/ 
за закупуване на бели сгъваеми бастуни за незрящите в община Варна. 

/за - 32, против - 0, въздържали се - 0/ 
 

843-6. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 
допълва решение № 232-5(11)/26.04.2000 г., като включва в състава на 
Обществения съвет по социално подпомагане Димитър Петков Грудев, 
представител на Националната асоциация на слепоглухите в България. 

/за - 32, против - 0, въздържали се - 0/ 
 

844-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна дава съгласие за отпускане на финансова помощ в размер на 500 лв. 
/петстотин лева/ на Дияна Иванова Янева, живуща в с. Тополи, с диагноза 
"Не-хочкинов лимфон с ниска степен на малигненост - 
лимфопразмоцитоиден - ІV стадий" за закупуване на жизнено необходими и 
скъпоструващи лекарства. 

/за - 32, против - 0, въздържали се - 0/ 
 

845-6. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 
предлага на Министерски съвет на Република България да бъде отпусната 
персонална пенсия на децата Тодор Весков Райков и Стилияна Вескова 
Райкова от гр. Варна, ж.к. "Вл. Варненчик", бл. 306, вх. 8, ет. 4, ап. 115 в 
съответствие с чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване. 

/за - 32, против - 0, въздържали се - 0/ 
 

846-6. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна 
препоръчва първоначалния медицински преглед на младежите от набор 1983 
г. от община Варна да се проведе в най-близките до местоживеенето на 
младежите лечебни заведения за извънболнична помощ, общински търговски 
дружества: "ДКЦ І - Варна"-ЕООД; "ДКЦ ІІ - Варна"-ЕООД;"ДКЦ ІІІ - 
Варна"-ЕООД;"ДКЦ ІV - Варна"-ЕООД;"ДКЦ V - Варна"-ЕООД;"ДКЦ - 
Чайка"-ЕООД. 

/за - 32, 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 
№ 23/13.02.2001 г. 

по точка седма от дневния ред 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК "Култура" 
относно: отпускане на финансови средства за подпомагане дейността на: ДТ 
"Стоян Бъчваров", Дружество за българо и славашко приятелство-Варна, 
ММФ "Откритие", в-к "Кил", сдружение "Булканто", Школа по 
изобразително изкуство, Вокално-инструментален състав "Пей сърце", 
Валери Станков, Международен фестивал на градската песен "Море и 
спомени", ММФ "Откритие", художника Владимир Иванов, отпечатването на 
стихосбирка "Соления връх на Бога" на Валери Станков, музикална 
асоциация "Александър Кръстев", издаване на книга на Турхан Расиев 
"Врели-некипели" Рая Караиванова - цигуларка, Танцов ансамбъл при 
община Варна; удостояване със звание "Почетен гражданин на гр. Варна" на 
Веселина Зафирова; приемане на нов Статут за присъждане на награда 
"Варна"; утвърждаване на постояннодействащ експертен съвет към ПК 
"Култура". 

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

 
Общ брой присъстващи общински съветници - 33 

Р Е Ш Е Н И Я : 
847-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет – 

Варна отпуска на ДТ "Стоян Бъчваров" - Варна сумата от 24 750 лв. /двадесет 
и четири хиляди седемстотин и петдесет лева/ за реализация на проект 
"Театрални светове за всички" през 2001 г.  

/за - 32, против - 0, въздържали се - 0/ 
 

848-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет – 
Варна отпуска на Дружество за българо-чешко и словашко приятелство - 
Варна сумата от 2 000 лв. /две хиляди лева/ за заплащане на пътните разноски 
до Прага на наградените в Националния конкурс за млади изпълнители на 
чешка и словашка музика. 

/за - 31, против - 0, въздържали се - 1/ 
 



849-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет – 
Варна решава да отпусне на художника Владимир Иванов Иванов сумата от 1 
000 лв. /хиляда лева/ за организиране на юбилейна изложба. 

/за - 31, против - 0, въздържали се - 1/ 
 

850-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 4 от Закона за 
закрила на културата, Общински съвет - Варна решава постъпленията от 
дейности и извършените допълнителни дейности в регионалните културни 
институти да остават в реализиралите ги културни институти. 

/за-29, против-0, въздържали се - 0/ 
 

851-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет – 
Варна решава да се отпуснат 1 800 лв. /хиляда и осемстотин лева/ на 
Сдружение "Булканто" за рекламни материали и СD запис на Гала-концерт на 
Калуди Калудов и неговите ученици.  

/за - 32, против - 0, въздържали се - 0/ 
 

852-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет – 
Варна решава да се отпуснат 1 500 лв. /хиляда и петстотин лева/ на Школата 
по изобразително изкуство с ръководител Радко Мурзов за издаването на 
албум и организиране на юбилейна изложба, като 1/5 от тиража на албума да 
бъде предоставена на общината за представителни нужди.  

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

853-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет – 
Варна решава да се отпуснат 1 200 лв. /хиляда и двеста лева/ на 
Вокално-инструментален състав "Пей сърце" с ръководител Влади Анастасов, 
като средствата бъдат от субсидията на читалище "Асен Златаров".  

/за - 33, против - 0, въздържали се - 0/ 
 
854-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет – 

Варна решава да се отпуснат 600 лв. /шестстотин лева/ на Валери Станков за 
отпечатването на стихосбирката "Соленият връх на Бога".  

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

855-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна дава съгласие за отпускане на 1 500 в. /хиляда и петстотин лева/ на два 
пъти по 750 лв. на Музикална асоциация "Александър Кръстев" за 
провеждане на концерти.  

/за - 27, против - 1, въздържали се - 2/ 



856-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна дава съгласие за отпускане на сумата от 500 лв. /петстотин лева/ на 
Турхан Расиев за издаване на книга под заглавие "Врели-некипели". 
Общински съвет - Варна решава при отпускане на средства за издаване на 
книги, в договора, който се сключва между община Варна и автора да има 
следните клаузи: 

- предоставяне на община Варна на ? от тиража на книгата за безплатно 
разпространение; 

- на подходящо място в изданието да е записано 
спомоществователството на община Варна. 

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

857-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 22 от ЗМСМА, Общински съвет – 
Варна удостоява Веселина Зафирова със званието "Почетен гражданин на гр. 
Варна". 

/за - 32, против - 0, въздържали се - 1/ 
 

858-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет – 
Варна отпуска 900 лв. /деветстотин лева/ на Веселин Димитров Стамболов за 
участие в ХІV Международен конкурс за пианисти в гр. Лисабон, 
Португалия. 

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

859-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет – 
Варна отпуска 3 000 лв. /три хиляди лева/ на Танцов ансамбъл при община 
Варна за честване на 40 години от създаването на ансамбъла.  

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

860-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна дава съгласие за отпускане на 1 000 лв. /хиляда лева/ на Рая Ангелова 
Караиванова - 15 годишна цигуларка от СУИ "Добри Христов" - Варна и 
кръгъл сирак. 

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

861-7. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 
приема нов Статут за присъждане на награда "Варна", съгласно приложение. 

/за - 29, против - 0, въздържали се - 3/ 
 

862-7. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна 
утвърждава постояннодействащ експертен съвет към ПК "Култура", както 



следва: 
  
Изобразително изкуство и фотография 
Явор ЦАНЕВ 
Росен Радоев 
Борислав КУЗМАНОВ 
Радослав РАДЕВ 
Владимир ИВАНОВ 
Илия ЯНКОВ 
Гаро КЕШИШЯН 
  
Литература и журналистика 
Росица ЙОРДАНОВА 
Елица ВИДЕНОВА 
Бистра ВАРНЕВА 
Александър МОНЕВ 
Турхан РАСИЕВ 
Людмил СТАНЕВ 
Райна СТЕФАНОВА 
  
Музейно и библиотечно дело 
Проф. Михаил ЛАЗАРОВ 
Александър МИНЧЕВ 
Валентин ПЛЕТНЯОВ 
Борислав ДРЯНОВСКИ 
Виолета ВЪЛКАНОВА 
Емилия МИЛКОВА 
Кристияна ДИМЧЕВА 
  
Музика 
Проф. Марин ЧОНЕВ 
Анелия СЪБЕВА 
Мария ГИНЕВА 
Николай ЙОРДАНОВ 
Митко ДЯНКОВ 
Димитричка КАТЕЛИЕВА 
Атанас ИЛИЕВ 
 Сценични изкуства  
Сия АПАЗОВА 
Георги ВЕЛЧОВСКИ 



Любомир КАЗАРОВ 
Антонио УГРИНСКИ 
Злати ЗЛАТЕВ 
Емилия ПРОДАНОВА 
Мария ГИНКОВА 

/за - 28, против - 1, 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 
№ 23/13.02.2001 г. 

по точка осма от дневния ред 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК "Опазване 
и възпроизводство на околната среда" относно: приемане на План-сметка за 
приходите и разходите на фонд "Опазване на околна среда"; относно 
осигуряване на добро качество при изпълнение на обществените поръчки на 
територията на община Варна.  

Докл.: Г. РАДЕВА - 
Председател ПК "ОВОС"  

 
Общ брой присъстващи общински съветници - 32 

Р Е Ш Е Н И Я : 
863-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет – 

Варна приема "План-сметка за приходите и разходите на фонд "Опазване на 
околна среда" за 2001 г., съгласно приложение.  

/за - 28, против - 0, въздържали се - 1/ 
 
864-8. Общински съвет - Варна, на основание чл. 13, ал. 4, предл. І от 

Закона за обществените поръчки, вр. Чл. 21, ал. 1, т.т. 6, 8 и 9 от ЗМСМА; чл. 
11, ал. 1 от ЗОС и чл. 51, ал. 1, предл. І ЗОС ЗАДЪЛЖАВА Кмета на Община 
Варна в случаите на провеждане на процедура по договаряне на основание чл. 
16 от ЗОП да отправя покана за участие в процедурата само до едноличните 
дружества с общинско имущество, упражняващи съответния предмет на 
дейност. 

На основание чл. 37, ал. 3, изр. ІІ от ЗАП решението подлежи на 
предварително изпълнение.  

/за - 29, против - 0, въздържали се - 3/ 
 

865-8. Общински съвет - Варна, на основание чл. 13, ал. 4, предл. І от 
Закона за обществените поръчки, вр. чл. 21, ал. 1, т.т. 6, 8 и 9 от ЗМСМА; чл. 
51, ал. 1, предл. І от ЗОС ЗАДЪЛЖАВА Кмета на Община Варна в случаите, 
когато стойността на поръчката не надхвърля 30 хил.лв. без ДДС, на 
основание чл. 5, ал. 5 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под 
праговете, определени в чл. 7, ал. 1 от ЗОП, да отправя покана само до 



едноличните дружества с общинско имущество, упражняващи съответния 
предмет на дейност. На основание чл. 37, ал. 3, изр. ІІ от ЗАП решението 
подлежи на предварително изпълнение.  

/за - 29, против - 0, въздържали се - 3/ 
 

866-8. Общински съвет - Варна, на основание чл. 13, ал. 4, предл. І от 
Закона за обществените поръчки, вр. чл. 21, ал. 1, т.т. 6, 8 и 9 от ЗМСМА; чл. 
51, ал. 1, предл. І от ЗОС ЗАДЪЛЖАВА Кмета на Община Варна в случаите, 
когато стойността на обществената поръчка е под 10 хил.лв. или Кметът 
счете, че същата дейност не е обект на обществена поръчка по чл. 3, ал. 1 от 
ЗОП, да сключва договори по осъщетвяване на тази дейност само със 
съответните еднолични дружества с общинско имущество.На основание чл. 
37, ал. 3, изр. ІІ от ЗАП решението подлежи на предварително изпълнение.  

/за - 29, против - 0, въздържали се - 3/ 
  
 
 
 
 
 



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

 
П Р О Т О К О Л 
№ 23/13.02.2001 г. 

по точка девета от дневния ред 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложение за решение от ПК 
"Образование" относно разкриване на група за деца с увреждания в ЦДГ № 
15. 

Докл.: Л. НИКОЛОВА - общински 
съветник, член на ПК "Образование" 

 
Общ брой присъстващи общински съветници - 31 

Р Е Ш Е Н И Е : 
867-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет – 

Варна разкрива една група в ЦДГ № 15 "Гълъбче" за деца с церебрална 
парализа, считано от 15.09.2001 г.  

/за - 31, 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 
№ 23/13.02.2001 г. 

по точка десета от дневния ред 
 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
"Транспорт" относно: финансово осигуряване стойността на абонаментни 
карти на пенсионери над 70 г.; финансиране автобусния транспорт на деца с 
група инвалидност. 

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

 
Общ брой присъстващи общински съветници - 30 

Р Е Ш Е Н И Я : 
868-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна дава съгласие за финансово осигуряване от бюджет 2001 г. на Община 
Варна да заплаща 30 % от стойността на абонаментните карти за две линии на 
пенсионери над 70 г. до края на 2001 г.  

/за - 29, против - 0, въздържали се - 0/ 
 

869-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна дава съгласие учащите се в средния курс инвалиди с определена първа 
или втора група инвалидност, както и инвалидите с трета група инвалидност 
със заболявания на долните крайници да пътуват безплатно с автобусния 
транспорт за линията до учебното заведение през 2001 г., като броя 
правоимащи за 1 месец е 45 ученика и необходимата сума за една година е 4 
752 лв.  

/за - 30, 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 
№ 23/13.02.2001 г. 

по точка единадесета от дневния ред 
 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от Комисия за 
приватизация и следприватизационен контрол на общинската собственост 
относно: приватизация на общински нежилищен имот на ул. "Мир", р-н 17; 
насрочване на процедури по приватизация на общински имоти в м. "Св. 
Никола" № 217, обект на бул. "Република" в ж.к. "Младост", Автосервиз 
"Механизация и автотранспорт"; преобразуване на 
"Консултативно-диагностичен център-ІІ-Аспарухово" в частна общинска 
собственост и откриване на процедура за приватизацията му; възлагане 
провеждане на конкурс за изработване на проектна документация и на 
експертна оценка на обект частна общинска собственост на ул. "Ген. Гурко" 
№ 33. 

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

 
Общ брой присъстващи общински съветници - 32 

Р Е Ш Е Н И Я : 
870-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 3, ал. 1, т. 4; чл. 

30, ал. 3 от ЗППДОбП и свое решение № 750-10-1(02)/02.02.2001 г. (ДВ бр. 
16/2001 г.), касаещи процедурата по приватизация на общински нежилищен 
имот, находящ се в гр. Варна, ул. "Мир", район 17, квартал 5, парцел ІІ с площ 
2508 кв.м 90 (АОС № 1939/23.11.2000 г.), по реда на чл. 30, ал. 1 от 
ЗППДОбП, Общински съвет - Варна реши: 

1. Да се проведат преговори с потенциални купувачи за подажба на 
горепосочения имот на 09 май 2001 г. от 14.00 ч. в зала "Варна" на ІІ ет. На 
община Варна. 

При липса на депозирани оферти в стая 1008 на Х ет. на община Варна 
до 16.00 ч. на 08.05.2001 г., преговорите се насрочват за 16.05.2001 г. от 14.00 
ч. на посоченото място. 

2. Информационната документация се получава в стая 905 на ІХ ет. На 
община Варна, срещу представен документ ма платени 200 щ.д. /двеста 



щатски долара/ в левова равностойност по фиксинга на БНБ в деня на 
превода по сметка № 3010310020, БИН 7444500000, при ТБ "Общинска 
банка"-АД, клон Варна, код 13071183. 

3. Приема депозит за участие в преговорите в размер на 6 100 лв. /шест 
хиляди и сто лева/, платими по сметка № 5010310039 при ТБ "Общинска 
банка"-АД, клон Варна, код 13071183. 

4. Приема следните условия: 
- първоначална вноска да не бъде по-малка от 50 % от договорената цена; 
- да бъде реализирано мероприятието по действащия ЗРП; 
- цената да бъде изплатена изцяло в левове - без използване на други законни 
платежни средства. 

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-31,против-1, въздържали се - 0/ 
 

871-11. 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 № 416-4(14)/19.07.2000 г. (ДВ бр. 68/2000 г.) за откриване на 
процедура по приватизация на общински нежилищен имот - дворно място 4 
900 кв.м и двуетажна масивна сграда /ателие/ със застроена площ - 157 кв.м в 
гр. Варна, местността "Свети Никола" № 217, АОС № 906/26.11.1998 г. по 
реда на чл. 30, ал. 1 от ЗППДОбП, чл. 2 и чл. 10 от Наредбата за търговете, 
Общински съвет - Варна реши: 

1. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване за приватизацията на 
дворно място 4 900 кв.м и сграда /ателие/ при начална тръжна цена в размер 
на 200 000 щ.д. /двеста хиляди щатски долара/, платими в левова 
равностойност по фиксинга на БНБ в деня на превода като запечатаното в 
плик предложение заедно с изискваните тръжни документи, съгласно 
тръжната документация се депозират до 16.00 ч. на 07.05.2001 г. в стая 1008 
на Х ет. на община Варна. 

2. Търгът да се проведе на 08.05.2001 г. от 14.00 ч. в зала "Варна" – ІІ 
етаж на община Варна. При неявяване на кандидати се насрочва повторен 
търг на 15.05.2001 г. от 14.00 ч. на посоченото място, като предложението се 
депозира до 16.00 ч. на 14.05.2001 г. в стая 1008 на Х ет. на община Варна. 

3. Определя стъпка за наддаване в размер на 1 000 щ.д. /хиляда щатски 
долара/. 

4. Утвърдената тръжна документация се получава в стая 905, ет. №Х 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 № 3010310020, БИн 7444500000, при ТБ "Общинска 
банка"-АД, клон Варна – банков код 13071183. 

5. Определя депозит в размер на 10 % от първоначалната тръжна цена в 
размер на 20 000 щ.д. /двадесет хиляди щатски долара/ платими в левова 
равностойност по фиксинга на БНБ в деня на превода по сметка - 5010310039 
при ТБ "Общинска банка"-АД, клон Варна, код 13071183. 

6. Оглед на обекта се извършва всеки работен ден след представяне на 
документ за закупена тръжна документация до 16.00 ч. на деня преди търга. 

7.Приема следните условия: 
- първоначална вноска да не бъде по-малка от 60 % от договорената цена; 
- разсрочването на плащането не може да бъде повече от 30 календарни дни; 
- цената да бъде изплатена изцяло в левове - без използване на други законни 
платежни средства. 

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 - 30, против - 0, въздържали се - 1/ 
 

872-11. 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 № 264-13-1(11)/26.04.2000 г. 
(ДВ бр. 40/2000 г.) и № 408-4(14)/19.07.2000 г., касаещи процедурата по 
приватизация на обект общинска собственост в гр. Варна, ж.к. "Младост", 
бул. "Република" - 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. "Република" - 
8 800 кв.м земя и сграда незавършено строителство на 09.05.2001 г. от 10.00 ч. 
в зала "Варна" на ІІ ет. на община Варна. При липса на депозирани оферти в 
стая 1008 на Х ет. на община Варна до 16.00 ч. на 08.05.2001 г., преговорите 
се насрочват за 16.05.2001 г. от 10.00 ч. на посоченото място, като срока за 
депозиране на оферти е 16.00 ч. на 15.05.2001 г. 

2. Информационната документация се получава в стая 905 на ХІ ет. На 
община Варна, срещу представен документ за платени 500 лв. /петстотин 
лева/ по сметка № 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 № 
5010310039 при ТБ "Общинска банка"-АД, клон Варна, код 13071183. 



4. Приема условие за не по-малка от 30 % първоначална вноска, срок за 
разсрочване на договорената цена не по-дълъг от 6 месеца и разплащане 
изцяло в левове - без използване на други законни платежни средства. 

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 - 29, против - 0, въздържали се - 1/ 
 

873-11. 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 № 598-3(19)/14.12.2000 г. (ДВ бр. 4/2001 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. Вана, м. "Шашкъна", АОС № 
652/22.05.1998 г. по реда на чл. 30, ал. 1 от ЗППДОбП; чл. 2 и чл. 10 от 
Наредбата за търговете, Общински съвет - Варна реши: 

1. Да се проведе на 10.05.2001 г. от 10.00 ч. в зала "Варна" - ІІ етаж на 
община Варна публичен търг с тайно наддаване за приватизацията на 
Автосервиз общинска собственост "Механизация и автотранспорт", находящ 
се в гр. Варна, м. "Шашкъна", при начална тръжна цена в размер на 295 000 
лв. /двеста деветдесет и пет хиляди лева/, като запечатаното в плик 
предложение заедно с изискваните тръжни документи, съгласно тръжната 
документация се депозират до 16.00 ч. на09.05.2001 г. в стая 1008 на Х ет. на 
община Варна. 

2. При липса на подадени предложения по реда на предходната точка се 
насрочва повторен търг на 17.05.2001 г. от 10.00 ч. на посоченото място, като 
предложенията се депозират до 16.00 ч. на 16.05.2001 г. 

3. Определя депозит в размер на 10 % от първоначалната тръжна цена в 
размер на 29 500 лв. /двадесет и девет хиляди и петстотин лева/ платими по 
сметка № 5010310039 при ТБ "Общинска банка"-Ад, клон Варна, код 
13071183. 

4. Определя стъпка за наддаване в размер на 5 000 лв. /пет хиляди лева/. 
5. Утвърдената тръжна документация се получава в стая 905, ет. ІХ 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 № 3010310020, БИН 7444500000, при ТБ "Общинска 
банка"-АД, клон Варна - банковкод 13071183. 

6. Оглед на обекта се извършва всеки работен ден след представяне на 
документ за закупена тръжна документация до 16.00 ч. на деня преди търга. 



7. Определя условия по: 
- начин на плащане 50 % преди подписване на договора и 50 % в 30-дневен 
срок след сключването му; 
- разплащането да бъде осъществено изцяло в левове - без използване на 
други законни платежни средства. 

8. Възлага на Кмета на община Варна подготовката и провеждането на 
търга.  

Упълномощава Председателя на Общински съвет - Варна да подпише 
договора за покупко-продажба със спечелилия кандидат. 

/за - 29, против - 0, въздържали се - 1/ 
 

874-11. На основание чл. 6, ал. 1 от ЗОС; чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и 
във връзка с прекратяване на предназначение по чл. 3, ал. 2 от ЗОС, 
Общински съвет - Варна обявява преобразуването на "Консултативно 
диагностичен център-ІІ - Аспарухово", находящ се в гр. Варна, ул. "Народни 
будители" № 5, състоящ се от две тела, топла връзка и колонада със застроена 
площ 1 122 кв.м - АОС № 1801/16.02.2000 г., от публична в частна общинска 
собственост. 

/за - 29, против - 2, въздържали се - 0/ 
 

875-11-1. На основание чл. 109, ал. 1, т. 2 от ЗЛЗ и във връзка с 
депозирано предложение: № ВВ-9100(11393)/11.12.2000 г. от "ДКЦ - 
Аспарухово - 2000"-ООД, Общински съвет - Варна открива процедура за 
приватизация на общинско лечебно заведение "ДКЦ-ІІ-Варна"-ЕООД. 

875-11-2. На основание чл. 5 от Правилника за дейността на КПСКОС, 
Общински съвет - Варна упълномощава Председателя на комисията да 
възложи изготвянето на правен анализ и експертна оценка на лечебното 
заведение. 

/за - 26, против - 1, въздържали се - 2/ 
 

876-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с 
изпълнение на свое решение № 748-10(22)/02.02.2001 г., Общински съвет - 
Варна задължава Кмета на община Варна в срок до 20.04.2001 г. да възложи 
провеждане на конкурс за изработване на проектна документация и на 
експертна оценка на обект частна общинска собственост, находящ се на ул. 
"Ген. Гурко" № 33 (АОС № 1908/31.10.2000 г.) с цел повеждане на конкурс за 
възлагане на обществени поръчки по възстановяване на имота за бъдещото 
му използване за обществени нужди, като всички необходими разходи бъдат 
поети от фонд "Приватизация". 

 



 
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 
№ 23/13.02.2001 г. 

по точка дванадесета от дневния ред 
 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложение за решение от ВрК 

"Структури и общинска администрация" относно отпускане на 4 бройки за 
функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи". 

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

 
Общ брой присъстващи общински съветници - 31 

Р Е Ш Е Н И Е : 
 

877-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – 
Варна увеличава с 4 души числеността на персонала във функция "Социално 
осигуряване, подпомагане и грижи", както следва: 
- "Общинска служба за социално подпомагане" - от 121 бр. на 125 бр. 
- "Заведение за социални услуги" - от 171 бр. на 171 бр. 
- "Домашен социален патронаж" - от 58 на 58 бр. 

/за - 31, 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 
№ 23/13.02.2001 г. 

по точка тринадесета от дневния ред 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложение от Кмета на община Варна за 
определяне на член от Общинския съвет за участие в трипартитен 
консултативен съвет. 

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

 
Общ брой присъстващи общински съветници - 32 

Р Е Ш Е Н И Е : 
878-13. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА; във връзка с изпълнение 

на чл. 53 от Закона за закрила при безработица и насърчаване на заетостта 
/ЗЗБНЗ/, Общински съвет - Варна определя за свой представител за член на 
трипартитен консултативен комитет общинската съветничка Илияна 
КРЪСТЕВА.  

/за- 31, 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 
№ 23/13.02.2001 г. 

по точка четиринадесета от дневния ред 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложение за решение от к.1 р. Михаил 
Йонов относно определяне на седмица на Висшето военноморско училище в 
гр. Варна, във връзка с тържественото отбелязване на 120-та му годишнината 
от основаването му. 

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

 
Общ брой присъстващи общински съветници - 31 

Р Е Ш Е Н И Я : 
879-14. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 

обявява седмицата от 14 до 20 май 2001 г. за Седмица на Висшето 
военноморско училище в гр. Варна, във връзка с тържественото отбелязване 
на 120 годишнината от основаването му. 

/за - 31, против - 0, въздържали се - 0/ 
 

880-14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет – 
Варна отпуска 10 000 лв. /десет хиляди лева/ за козметичен ремонт на 
фасадата на централните корпуси на Висшето военноморско училище в гр. 
Варна. 

/за - 31, 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 
№ 23/13.02.2001 г. 

по точка петнадесета от дневния ред 
 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложение за решение от общинската 
съветничка Лена Николова относно отмяна на заповеди на Кмета на община 
Варна №№ 408, 409 и 410/21.02.2001 г. и №№ 559, 560 и 561/15.03.2001 г. 

Докл.: Л. НИКОЛОВА - 
общински съветник ОДС  

 
Общ брой присъстващи общински съветници - 32 

Р Е Ш Е Н И Е : 
881-15. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет – 

Варна отменя заповеди на Кмета на община Варна №№ 409, 409, 
410/21.02.2001 г. и №№ 559, 560, 561/15.03.2001 г.  

/за - 26, против - 2, 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 
№ 23/13.02.2001 г. 

по точка шестнадесета от дневния ред 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложение за решение от общинската 
съветничка Веселина Савова относно отмяна на заповеди на Кмета на община 
Варна №№ 610/26.03.2001 г., 620/27.03.2001 г. и 623/28.03.2001 г.  

Докл.: В. САВОВА - общинска 
съветничка от Зелена партия.  

 
Общ брой присъстващи общински съветници - 33 

Р Е Ш Е Н И Е : 
 

882-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет – 
Варна отменя заповеди на Кмета на община Варна №№ 610/26.03.2001 г., № 
620/27.03.2001 г.и 623/28.03.2001 г. 

/за - 27, против - 0, въздържали се - 6/ 
 


