
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 

№ 25/18, 21.05.2001 г. 
по точка първа от дневния ред 

 
  ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК "Финанси 
и бюджет" относно: приемане на бюджета на община Варна за 2001 г.; 
одобряване на приоритети на основание чл. 13, ал. 4 от Закона за ДБРБ 2001 
г.; изплащане СБКО и работно облекло за функция "Образование"; отмяна на 
решение № 191-8(10)/22.03.2000 г.; увеличаване издръжката на АСРУД; 
средствата определени за работни заплати на дежурните по райони; 
финансово осигуряване на транспортното обслужване на трудноподвижни 
лица по програма "ФАР" за 2001 г.; определяне основни месечни заплати на: 
кмета на община Варна, Председателя на ОбС, кметовете на райони и на 
кметства, персонал общинска администрация в община, райони и кметства, за 
функция "Здравеопазване", за функция "Култура", за функция "Социално 
осигуряване, подпомагане и грижи" и за група "Образование". 

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

 
Общ брой присъстващи общински съветници - 43 

Р Е Ш Е Н И Я : 
 883-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 13, ал. 4 от 

Закона за ДБРБ 2001 г., Общински съвет - Варна одобрява следните 
приоритети: 
1. Разходи за жизнено важни потребности на населението: - Заплати; 

осигурителни плащания; социални помощи; стипендии; здравно 
осигуряване на социално слаби; медикаменти 

2. Неразплатените разходи 2001 г. в размер на 4 201 152 лв. /съгласно 
приложена таблица/ 

3. Неотложни разходи за осъществяване на общински дейности: 50 % от 
храна; 50 % от отопление; 50 % от осветление; 50 % от вода;50 % от 
заложените средства за изплащане карти на пенсионери. 

4. Изплащане еднократно и целево работно облекло от функция 
"Образование", във връзка с 24 май Ден на българската просвета и 
култура и на славянската писменост. 

5. Поддържане облика на града като туристически център: - Разходи за 



извозване на битовите отпадъци и поддържане чистотата на града до 
размера на получените приходи такси от битови отпадъци от населението; 
50 % от заложените средства за озеленяване; 50 % от собствените 
средства заложени за капиталови и енергоспестяващи мероприятия 

6. Субсидия от община Варна за културни институти /във връзка със 
смесеното финансиране - МК и ОВ/. 
/за - 38, против - 0, въздържали се - 0/ 
 

  884-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна задължава общинската администрация да изплаща СБКО и работно 
облекло за функция "Образование" в рамките на календарната година при 
42,7 % относителен дял за функцията. 

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

  885-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна отменя свое решене № 191-8(10)/22.03.2000 г. 

/за - 33, против - 1, въздържали се - 8/ 
 

  886-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна приема Бюджета на община Варна за 2001 г. по приходната част в 
размер на 61 612 000 лв., в т.ч.: - данъчни приходи - 39 205 416 лв.;- 
неданъчни приходи - 14 221 484 лв.;- субсидия от РБ - 2 885 100 лв.;в т.ч.: 
Обща - 1 330 100 лв.;Целева/соц. помощи/ +2 765 200 лв.;Целена /кап. 
разходи/ +1 450 000 лв. (съгласно приложение № 1) 

/за - 39, против - 0, въздържали се - 1/ 
 

  887-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна утвърждава дефицита на Бюджет 2001 г. на община Варна в размер на 
5 300 000 лв.  

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

888-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна приема Бюджета на община Варна по разходната част в размер на 61 
612 000 лв., (съгласно приложение № 2, включващо и поименен списък за 
капиталовите разходи по приложение № 3).  

/за - 39, против - 0, въздържали се - 2/ 
  

889-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна утвърждава капиталови разходи в размер на 3 511 000 лв., (съгласно 
приложение № 3 - Поименен списък). 



  /за - 38, против - 0, въздържали се - 2/ 
 
  890-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински 
 съвет - Варна утвърждава финансирането на дефицита чрез 
 собствени приходи, банкови заеми или безлихвен заем от РБ. 
  /за - 37, против - 0, въздържали се - 2/ 
  891-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински 
 съвет - Варна приема план-сметките на извънбюджетните 
 фондови сметки (съгласно приложение № 4).- фонд "Дарение и 
 спонсорство"; фонд "Жилищно строителство"; фонд "Параграф 
 4";- Общинска служба за социално подпомагане - Варна; Фонд 
 "Опазване на околна среда" (приета с решение на ОбС № 
 863-8(24)/28-29.03.2001 г.); Фонд "Приватизация" с 
 актуализация на план-сметката на фонда, приета с решение № 
 748-10(22)/02.02.2001 г. 

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

 892-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна увеличава издръжката на АСРУД от 84 642 лв. на 110 642 лв., като 
средствата са от дейност 831 "Култура и безопасност на движението".  

/за - 27, против - 4, въздържали се - 5/ 
 

  893-1-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна решава средствата, определени за работни заплати на дежурните по 
райони, да се включат в перо "Отбрана и сигурност на съответния район". 

/за - 27, против - 4, въздържали се - 7/ 
  893-1-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна задължава кмета на община Варна да изпълни решение на ОбС - Варна 
№ 740-6(22)/02.02.2001 г. 

/за - 27,  против - 4, въздържали се - 7/ 
 

  894-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна приема разчети за целеви разходи: 
  894-1-1. Представителни разходи (съгласно приложение № 5) със 
следните промени в рамките на общата сума, както следва: 
  - лимит за районите       - по 3000 лв. 
  - лимит за км.Звездица,Казашко и Константиново  - по 350 лв. 
  - лимит за км. Каменар и Тополи     - по 550 лв. 
  - лимит за Председател на ОбС     - 6000 лв. 

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



  894-1-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна определя размер на режийни разноски за детското хранене, както 
следва: в целодневни детски градини - закуска - 0,10 лв., обяд - 0,35 лв.; 
седмични детски заведения – закуска - 0,10 лв., обяд - 0,35 лв., вечеря - 0,27 
лв.; яслени групи - закуска - 0,10 лв., обяд - 0,35 лв., вечеря - 0,27 лв.; млечни 
кухни – обяд - 0,35 лв. 

/за - 42, против - 0, въздържали  се - 1/ 
  894-1-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна дава съгласие за поевтиняване на храната:Спортно училище Обяд - 
1,60 лв. 

/за - 42, против - 0, въздържали се - 1/ 
  894-1-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна определя дневен оклад на 1 /едно/ дете:- дневни групи в ЦДГ, ОДЗ и 
Детска ясла- 1,32 лв.;- нощуващи групи в ЦДГ, ОДЗ и Детска ясла- 1,70 
лв.;детски млечни кухни:І-ва група- 0,70 лв.;ІІ-ра група - 0,80 лв. 

/за - 42, против - 0, въздържали се - 1/ 
 
  895-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА - за превоз на ученици 
(съгласно приложение № 6 към дейност "Транспорт"). 

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

  896-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА - заплащане карти на 
пенсионери (съгласно приложение № 6 към дейност "Транспорт"). 

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

897-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 37 от 
Постановление № 8 от ЗДБРБ, Общински съвет - Варна определя разходи за 
погребения на самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, 
настанени в заведения за социални услуги (съгласно приложение № 7). 

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

898-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 5 от ПМС № 8 за 
изпълнение на ЗДБРБ, Общински съвет - Варна определя средства за 
социално-битово и културно обслужване на персонала в бюджетните 
организации в размер на 2 % от плановите средства за работната заплата. 

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

  899-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна определя числеността на персонала и диференцирани средни брутни 
работни заплати, съответно фонд "Работна заплата" в съответствие с 



писмените Указания на МФ и отрасловите министерства. 
/за - 40, против - 0, въздържали се - 2/ 
 

  900-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общинскисъвет - 
Варна решава разходването на бюджетните средства да се осигурява при 
съблюдаване на приоритетите, приети от Общински съвет (съгласно 
приложение № 8). 

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

901-1. За осигуряване изпълнението на бюджета, на основание чл. 21, 
ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна: 
  901-1-1. Дава съгласие възникналия временен недостиг на бюджетни 
средства да се покрива текущо с временни безлихвени заеми от 
извънбюджетни сметки и фондове на общината (чл. 24, ал. 1, т. 1 от ЗОБ и чл. 
21, ал. 2 от ЗМСМА), след решение на Общинския съвет. 

/за - 41, против - 0, въздържали се - 1/ 
  901-1-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна възлага на кмета на община Варна да внесе мотивирано предложение 
пред МФ за ползване на временен безлихвен заем при условията на чл. 43, ал. 
2 от Закона за устройство на Държавния бюджет (чл. 24, ал. 1, т. 3 от ЗОБ). 

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

902-1. При спазване на общия размер по бюджета и приоритетните 
разходи, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 
предоставя правомощия на кмета на общината за бюджетната 2001 г. (чл. 27 
от ЗОБ) да изменя размера на бюджетните кредити за различни видове 
разходи в общия обем на разходите за една бюджетна дейност без функция 
ИРО. 

/за - 40, против - 0, въздържали се - 3/ 
   

903-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна дава съгласие до 20 % от средствата за социални помощи по чл. 9 от 
ППЗСП осигурени от общинския бюджет да се разходват за предоставяне на 
социални помощи в натура. 

/за - 37, против - 1, въздържали се - 4/ 
  

904-1-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна задължава кмета на община Варна да определи конкретните 
правомощия и отговорности на второстепенни и третостепенни 
разпоредители с бюджетни кредити. 



/за - 39, против - 0, въздържали се - 1/ 
  904-1-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна задължава кмета на община Варна да ограничава или спира 
финансиране на бюджетни организации и звена при нарушаване на 
бюджетната и финансова дисциплина и при неспазване на приетите по т. 13 
приоритети. 

/за - 39, против - 0, въздържали се - 1/ 
  

905-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна задължава ръководителите на бюджетни звена финансирани от 
общинския бюджет за стриктно спазване и изпълнение на гласувания от 
Общинския съвет бюджет 2001 г. 

/за - 31, против - 2, въздържали се - 6/ 
  

906-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна решава: 
  1. В рамките на средствата за функция "Здравеопазване" да бъде 
закупен микроскоп за МБАЛ "Света Ана"-АД, в размер на 20 х.лв. 
  2. В списъка за капиталови разходи да се включи основен ремонт на 
детското отделение в МБАЛ "Света Ана"-АД, съобразно относителния дял - 
34 % - 40 х.лв. в парично изражение на община Варна в търговското 
дружество - 40 х.лв., а останалата част от необходимата сума за ремонта да 
бъде изплатена от всички останали акционери, съобразно дела им на участие 
в дружеството. 
  3. Община Варна да възложи проектирането на 
административно-стопански блок в "Многопрофилна болница за 
продължително лечение и рехабилитация "Св. Иван Рилски"-Аспарухово" - 
Варна ЕООД в размер на 40 х.лв., като средствата бъдат изплатени от "Други 
дейности по икономика". 

/за - 42,против - 1, въздържали се - 2/ 
 

  907-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна реши предвидените в бюджета за 2001 г. за "Обреди" 60000 лв. да 
бъдат разпределени както следва: 
  1. 44 000 лв. за основен ремонт на рушащата се фасадна оградна стена, 
по продължение на ул. "Андрей Сахаров", отваряне на допълнителен портал 
непосредствено до сградата, която обслужва гражданите и в случай, че 
ремонта бъде осъществен с по-малко средства, остатъка от сумата да бъде 
употребен за допълнително благоустрояване, почистване и охраняване на 
гробищен парк "Варна" /Старо гробище/. 



 2. 9 825 лв. за погребения плащани от общината (съгласно приложение 
№ 7). 
  3. 6 175 лв. заплащане на "Инвестиционна политика" ремонт извършен 
още през 1998г. на ул. "Крали Марко" № 3. 

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

908-1-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна приема разпределението на средствата за издръжка в дейност "Други 
дейности по културата" по бюджета на община Варна за 2001 г., както следва: 
 1. Фестивали и конкурси - Международен театрален фестивал - 21 000 лв.; - 
Майски хоров конкурс 60 000 лв.; - Международен музикален фестивал - 80 
000 лв.; - Международна лятна академия -10 000 лв.; - Летни научни срещи - 7 
000 лв.; - Джаз фестивал - 10 000 лв.; Международен фолклорен фестивал - 20 
000 лв.; - Биенале на графиката - 20 000 лв.; Фестивал Златният делфин - 2 
000 лв.; 
 2. Общоградски мероприятия - 20 000 лв.; 
 3. СБКО -1 700 лв. 
 4. Награди Варна - 6 000 лв. 
 5. Ден на Варна - 2 000 лв. 
 6. Седмица на морето -1 000 лв. 
 7. Нова година - 5 000 лв. 
 8. Изложби и юбилейни чествания на творци -10 000 лв. 
 9. Издръжка на Мероприятие "Други дейности по културата" - 
 20 800 лв. 
 10. Решения на ОбС за отпускане на средства 52 484 лв. 
  /за - 39, против - 0, въздържали се - 0/ 
  

908-1-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна приема бюджета на Дейност 737 - Оркестри и ансамбли, както следва:- 
заплати и осигурителни вноски-16 440 лв.; издръжка - 12 000 лв.; в т.ч.: - 
Морски звуци - 6 000 лв.; Хор на девойките - 1 500 лв.; Ансамбъл на ОВ с 
Ръководител Г. Велев 4 500 лв.;Общо: 28 440 лв. 

/за - 40, против - 0, въздържали се - 2/ 
  

909-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и Наредба № 
6/12.12.1997 г. на Министерство на транспорта, Общински съвет - Варна дава 
съгласие за финансово осигуряване от бюджета на община Варна за 
покриване на разликата между цената на билета и фактическите разходи, за 
транспортното обслужване на трудноподвижни лица по програма "ФАР" за 
2001 г. (съгласно приложение № 6). 



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

 910-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 и т. 8 от ЗМСМА, в изпълнение 
на чл. 8 от ПМС № 85/04.04.2001 г. и писмо № 91-00-0138/17.04.2001 г. на 
Министерство на финансите, Общински съвет - Варна определя основни 
месечни заплати на Кмета на община Варна и Председателя на Общински 
съвет - Варна, считано от 01.04.2001 г., както следва: 
 1. Кирил Петров Йорданов - кмет на община Варна   - 759.00 лв. 
 2. Стелиян Георгиев Севастиянов - Председател ОбС  - 759.00 лв. 
  /за - 40, против - 0, въздържали се - 1/ 
  

911-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна определя основни месечни заплати на районните кметове и кметове на 
кметства, считано от 01.04.2001 г., както следва: 
 1. Кмет на район "Одесос"     - 607.00 лв. 
 2. Кмет на район "Приморски"    - 607.00 лв. 
 3. Кмет на район "Младост"    - 607.00 лв. 
 4. Кмет на район "Вл. Варненчик"   - 531.00 лв. 
 5. Кмет на район "Аспарухово"   - 531.00 лв. 
 6. Кмет на кетство с. Тополи    - 380.00 лв. 
 7. Кмет на кетство с. Каменар    - 304.00 лв. 
 8. Кмет на кетство с. Звездица    - 304.00 лв. 
 9. Кмет на кетство с. Константиново   - 304.00 лв. 
 10.Кмет на кетство с. Казашко    - 228.00 лв. 
  /за - 38, против - 0, въздържали се - 1/ 
  

912-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 6, ал. 1 от ПМС 
№ 85/04.04.2001 г., Общински съвет - Варна приема средни месечни брутни 
работни заплати на персонал общинска администрация в община, райони и 
кметства с населени места и дейностите към нея, считано от 01.04.2001 г., 
както следва: 



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

913-1-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна определя средна месечна брутна заплата на едно лице и средства за 
работна заплата за функция "Здравеопазване", считано от 01.04.2001 г., както 
следва:  

 
 /за - 40, против - 0, въздържали се - 0/ 
 
  913-1-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА Общински съвет - 
Варна определя средните месечни брутни заплати на едно лице и средствата 
за работна заплата на дейностите към функция "Здравеопазване", считано от 
01.04.2001 г., съгласно текста в приложение № 1. 

/за - 40, против - 0, въздържали се - 0/ 
 
 914-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, ПМС № 

85/04.04.2001 г., чл. 6, ал. 2; заповед № РД-09-136/25.04.2001 г. на 
Министерството на културата и на основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, 
Общински съвет - Варна приема средни брутни заплати на работещите във 
функция "Култура" по дейности, считано от 01.04.2001 г., както следва: 
  



   
  /за - 40, против - 0, въздържали се - 0/ 
 
  915-1-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА в изпълнение на чл. 
6, ал. 3 на ПМС № 85/04.04.2001 г.; писмо на МОН № 5536/24.04.2001 г., 
Общински съвет - Варна приема средна месечна брутна работна заплата на 
едно лице и средства за работна заплата за група "Образование" считано от 
01.04.2001 г., както следва: 
 

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

915-1-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна определя средства за работна заплата по дейности, както следва: 
 30311 - Целодневни детски градини 192 725,50 
 30312 - Санаториални детски градини 17 156,70 
 30313 - Обединени детски заведения 72 066,50 
 30314 - Полудневни детски градини 6 900,17 
 30322 - Общообразователни училища 759 977,90 
 30323 - Вечерна гимназия "Д. Войников" 3 223,00 
 30324 - ССУ "Г. Бенковски" 15 291,10 
 30332 - Средношк. общежитие "М. Колони" 8 360,00 
 30359 - Други дейности за децата 10 871,30 
 30389 - Други дейности по образование 18 596,00 
 ОБЩА СУМА 1 105 168,17 
  /за - 40, против - 0, въздържали се - 0/ 
  



916-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 6, ал. 2 на ПМС № 
85/04.04.2001 г. и писма 04-13-0071/23.04.2001 г. и ФСО-32/13 от 18.04.2001 г. 
на МТСП, Общински съвет - Варна приема средни брутни заплати и фонд 
"Работна заплата" на работещите във функция "Социално осигуряване, 
подпомагане и грижи", считано от 01.04.2001 г., както следва: 

 
 /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 

№ 25/18, 21.05.2001 г. 
по точка втора от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ВрК 

"Наименования" относно: преименуване на улица "Морска сирена" и 
удостояване посмъртно със звание "Почетен гражданин на Варна" на 
кап.-лейт. Тодор Маринов Соларов. 

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

 
Общ брой присъстващи общински съветници – 40 
 

Р Е Ш Е Н И Я : 
  917-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА, Общински съвет 
-Варна преименува улица "Морска сирена" на улица "Капитан-лейтенант 
Тодор Маринов Соларов".Решението влиза в сила от 01.01.2002 г. 

/за - 39, против - 0, въздържали се - 1/ 
 
  918-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА, Общински съвет 
-Варна удостоява посмъртно със званието "Почетен гражданин на Варна" 
капитан-лейтенант Тодор Маринов Соларов. 

/за - 39, 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 

№ 25/18, 21.05.2001 г. 
по точка трета от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

"Собственост и стопанство": изключване на жилища от фонд "Настаняване 
наематели" и прехвърлянето им във фонд "Продажби"; изключване на 
жилище от фонд "Отдаване под наем" и прехвърлянето му във фонд 
"Продажби"; стоматологично обслужване на живущи в с. Константиново; 
преобразуване на "Диспансер по белодробни болести" - Варна; промяна на 
решение № 640-5(19)/14.12.2000 г.; приемане баланса и отчета за приходи и 
разходи за 2000 г. на: "Градски транспорт"-ЕАД, "Обреди"-ЕООД, 
"Паркстрой"-ЕООД, "Стопанска и спомагателна дейност"-ЕАД, 
"Пазари"-ЕООД, "Дворец на културата и спорта"-ЕАД, "Ученическо и 
столово хранене"-ЕАД, "Общинска охранителна фирма"-ЕАД и 
освобождаване от отговорност съответно на управителите, контрольорите и 
Съветите на директорите; освобождаване търговските дружества със 100 % 
общинско участие от внасяне на дивидент в община Варна за 2000 г.; 
предоставяне на недвижим имот ЧОС за нуждите на Общинска служба за 
социално подпомагане; допълване на решение на ОбС № 742-5(13)/24.06.1996 
г.; промяна на решения на ОбС №№ 781-3(24)/28-29.03.2001 г., 
266-2(12)/29.05.2000 г. и 816-6(16)/27.11.1996 г.; изключване на жилища от 
фонд "Продажби" и прехвърлянето им във фонд "Отдаване под наем"; 
продажба на обект в ж.к. "Левски"; възмездно право на строеж на Гаров 
площад 7 подрайон; сключване на договор с "Електроснабдяване"-ЕАД - 
Варна; продажба на обособен парцел за временен обект в кв. 33; промяна на 
решение на ОбС № 782-3(24)/28-29.05.2001 г.  

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

 
Общ брой присъстващи общински съветници – 42 

Р Е Ш Е Н И Я: 
  919-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна изключва жилища от фонд "Настаняване наематели" и ги прехвърля 
във фонд "Продажби" съгласно приложение. 

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



 920-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна изключва жилище с административен адрес: гр. Варна, ул. "Мадара" 
бл. 6, ет. 7, ап. 32, АОС 1745/99г . от фонд "Настаняване наематели" и го 
прехвърля във фонд "Продажби".  

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

  921-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 12, ал. 4 от ЗОС, 
Общински съвет - Варна дава съгласие да се сключи наемен договор за 
общински недвижим имот, находящ се в с. Константиново, община Варна, кв. 
57, парцел ІІ, представляващ помещения /зъболекарски кабинет, 
манипулационна, входно антре, коридор и сервизни помещения/, 
разположени в здравен пункт с площ 41,02 кв.м с наемател Амбулатория за 
индивидуална практика за първична стоматологична помощ, представлявана 
от д-р Борислав Емилов Даковски за срок от три години. Възлага на Кмета на 
община Варна да осъществи процедурата по изготвяне и сключване на 
договор за наем.  

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

922-3. 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, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и заповед на Министъра 
на здравеопазването № РД-20-51/04.08.2000 г., Общински съвет - Варна 
преобразува публично здравно заведение Диспансер по белодробни болести 
гр. Варна в лечебно заведение - еднолично търговско дружество с ограничена 
отговорност с общинско участие с наименование "Областен диспансер за 
пневмофтизиатрични заболявания със стацонар - Варна"-ЕООД. 
  Седалище и адрес на управление: гр. Варна, община Варна, област 
Варна, ул. "Мануш войвода" № 11А.Предмет на дейност: активно издирване, 
диагностика, лечение и периодично наблюдение на болни от туберкулоза и с 
хронични неспецифични белодробни заболявания. 
  Капиталът на дружеството е в размер на 117 000 лева, разпределен в 11 
700 дяла, по 10 лева всеки един. 

Приема Устав на дружеството, съгласно приложение.Дружеството се 
представлява и управлява от Управителя д-р Станка Димитрова Левтерова - 
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 - 40, против - 0, въздържали се - 1/ 
  

923-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна променя Устава на "Дворец на културата и спорта"-ЕАД - Варна, приет 



с решение № 640-5(19)/14.12.2000 г., като увеличава капитала както следва: 
- чл. 7 от същия вместо 34 331 500 лева да се чете 34 581 500 лева, 

разпределени в 3 458 160 акции, всяка от които с номинална стойност 10 
лева; 

- чл. 10, ал. 1 от Устава, в който 3 433 150 акции - да се чете 3 458 150 
акции. 

  Задължава община Варна да внесе 250 х.лв. от дейност "Други дейности 
по икономика" за увеличаване дяловото участие на общината. 
  /за - 40, против - 0, въздържали се - 1/ 
  

924-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна приема баланс и отчет за приходи и разходи за 2000 г. на "Градски 
транспорт"-ЕАД. 

/за - 40, против - 0, въздържали се - 1/ 
  924-3-2. Общински съвет - Варна освобождава Съвета на директорите 
на "Градски транспорт"-ЕАД от отговорност за 2000 г., както следва: Красен 
Петков Железов, Веселина Ангелова Савова, Велико Неделчев Михайлов, 
Мара Илиева Митовска, Бисер Любомиров Маджаров. 

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

925-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна приема баланс и отчет за приходи и разходи за 2000 г. на 
"Обреди"-ЕООД. 

/за - 41, против - 0, въздържали се - 0/ 
  925-3-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна освобождава от отговорност управителя на дружество за 2000 г. - 
Любчо Иванов Любчев. 

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

926-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна приема баланс и отчет за приходи и разходи на "Паркстрой"-ЕООД за 
2000 г . 

/за - 42, против - 0, въздържали се - 0/ 
  926-3-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна освобождава от отговорност управителя Петя Николаева Добрева и 
контрольора Анна-Мария Йорданова на "Паркстрой"-ЕООД за 2000 г. 

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

927-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна приема баланс и отчет за приходи и разходи на "Стопанска и 



спомагателна дейност"-ЕАД - Варна за 2000 г. 
/за - 42, против - 0, въздържали се - 0/ 

  927-3-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна освобождава от отговорност за 2000 г. Съвета на директорите: 
Валентин Пантелеев, Пламен Иванов, Теменужка Дончева и прокуриста 
Стоян Вълчанов на "Стопанска и спомагателна дейност"-ЕАД - Варна за 2000 
г. 

/за - 42, против - 0, въздържали се - 0/ 
  927-3-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна приема стабилизационна програма на "Стопанска и спомагателна 
дейност"-ЕАД, съгласно приложение.  

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

928-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински 
 съвет - Варна приема баланс и отчет за приходи и разходи на 
 "Пазари"-ЕАД - Варна за 2000 г. 

/за - 41, против - 0, въздържали се - 0/ 
  928-3-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна освобождава от отговорност управителите Валентин Донев Вълканов и 
Стефан Христов Малинов и контрольорите на "Пазари"-ЕООД за 2000 г.: 
Пламен Панков Дяков, Росен Емилов Златанов, Красимир Димитров 
Димитров, Панайот Жеков Панайотов. 

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

929-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински 
 съвет - Варна приема баланс и отчет за приходи и разходи на 
 "Дворец на културата и спорта"-ЕАД - Варна за 2000 г. 

/за - 41, против - 0, въздържали се - 1/ 
  929-3-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна освобождава от отговорност за 2000 г. Съвета на директорите на 
"Дворец на културата и спорта"-ЕАД - Варна: Симеон Нанев Варчев, Михаил 
Борисов Лечев, Живко Асенов Гюров, Иван Димитров Иванов, доц. Яко 
Кузманов Георгиев.  

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

930-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет- 
Варна приема баланс и отчет за приходи и разходи на "Ученическо и столово 
хранене"-ЕАД - Варна за 2000 г.  

/за - 42, против - 0, въздържали се - 0/ 
  930-3-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 



Варна освобождава от отговорност за 2000 г. Съвета на директорите на 
"Ученическо и столово хранене"-ЕАД - Варна за 2000 г., в състав: Петър 
Иванов Кадънков, Пенка Георгиева Богданова, Янка Петрова Котларова.  

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

 931-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна освобождава търговските дружества със 100 % общинско участие от 
внасяне на дивидент в община Варна за 2000 г.  

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

932-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна приема баланс и отчет за приходи и разходи на "Общинска 
охранителна фирма"-ЕАД - Варна за 2000 г. 

/за - 42, против - 0, въздържали се - 0/ 
  932-3-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна освобождава от отговорност за 2000 г. Съвета на директорите на 
"Общинска охранителна фирма"-ЕАД - Варна, в състав: Константин Иванов 
Чернооков, Гошо Дичев Танчев, Милен Николов Куртев.  

/за - 42, против - 0, въздържали се - 0/ 
  933-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна, на основаниe чл. 40 от Наредбата за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество, учредява безвъзмездно право на 
ползване върху недвижим имот - частна общинска собственост с акт № 
2031/2001 г., находящ се в гр. Варна, ж.к. "Вл. Варненчик" І м.р. /бивша 
сграда на ПК "Напредък"/ за нуждите на Общинска служба за социално 
подпомагане, за срок от 10 /десет/ години.  

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

934-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна допълва свое решение № 742-5(13)/24.06.1996г ., както следва: 
  - след текста "... частна общинска собственост..." допълва следния 
текст: "... съгласно АОС № 1992/2001 г., находящ се в к-с "Чайка" бл. 50, вх. 
Д, ет. 4, ап. 47, представляващ апартамент от 101,13 кв.м".Пазарните цени на 
имотите предмет на замяната да се определят от независим експерт-оценител. 

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

935-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет 
-Варна изменя свое решение № 781-3(24)/28-29.03.2001 г., като текста "... 19 
м.р., ж.к. "Чайка" - Варна..." се заменя с текст: "... 21 м.р., ж.к. "Бриз-юг" - 
Варна..."  



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

936-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна изменя свое решение № 266-2(12)/29.05.2000 г., като текста "... 
съставляваща 139 кв.м ид.ч...." се заменя със "... съставляваща 204 кв.м. 
ид.ч....", също и текста "цялото от 299 кв.м" се заменя с "... цялото от 364 
кв.м..." 
  /за - 41, против - 0, въздържали се - 0/ 
  

937-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна изменя и допълва свое решение № 861-6(16)/27.11.1996 г., както 
следва: 
  1. След "18 подрайон" се допълва следния текст: "... на собствениците 
Калинка Янева Драгнева, Иван Янков Цветков, Даниела Петрова Ангелова, 
Ангел Петров Ангелов, Бранимир Христов Вълчев, наследници на Здравко 
Иванов Пенев, Илка 
Михайлова Ковачева и ЕТ "Илвес-А-строй-Илка Михайлова"-Варна. 
  2. След "... община Варна..." се допълва следния текст: "... с ап. № 32, на 
VІІ жилищен етаж от сградата, която ще се изгради в п. ІХ - 1 общ, 1а, кв. 41 
по плана на 18 микрорайон на гр. Варна, със застроена площ 44,25 кв.м, в 
едно с припадащите се 5,44 кв.м от общите части на сградата и съответните 
идеални части от правото на строеж, както избено помещение № 24 със 
светла площ 4,05 кв.м. Разликата от 3,16 кв.м до полагащата се на община 
Варна разгъната застроена площ, да се заплати от съсобствениците о средни 
пазарни цени за 1 кв.м /с ДДС/ за зоната, където се намира имота. 

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

938-3. 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": 
 Жилищен комплекс    блок  вход  етаж  ап.  АОС 
 1. Кокиче      9  -  19  46  1038/99 
 2. Кокиче      9  -  8  35  1039/99 
 3. Кокиче      9  -  13  61  1040/99 
 4. Младежка     32  Б  3  22  965/99 
 5. Младежка     32  В  3  39  966/99 
 6. Младежка     32  Д  1  62  964/99 
 7. Младежка     32  Д  3  68  969/9 
 8. Възраждане     10  2  -  37  1029/99 
 9. Младост     160  -  1  7  1027/99 



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

939-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна дава съгласие за продажба на отредения терен на собственика 
постройката ЕТ "Флорина-90 Иван Лазаров" за временен обект, находящ се в 
ж.к. "Левски", ул. "Дружба" - пазар "Кольо Фичето". 

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

940-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна учредява възмездно право на строеж на "Планета - 91"-СД за обект 
кафе-сладкарница "Планета", нохядащ се в гр. Варна, Гаров площад - 7 
подрайон по плана на гр. Варна, върху 664 кв.м, след оценка на правото на 
строеж от лицензиран оценител. 

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

941-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна дава съгласие за продажба на обособения след изменението парцел за 
временен обект - магазин за хранителни стоки и кафе-бар, находящ се в кв. 33 
на 24 м.р. на собственика на постройката - ЕТ "ВПС - Гергана".  

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

942-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна изменя свое решение № 782-3(24)/28-29.05.2001 г., като текста "... 
реален дял от 219 кв.м земя..." да се чете "... реален дял от 2195 кв.м..." 

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

943-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна дава съгласие да се извърши замяна на общински недвижим имот, 
представляващ апартамент, находящ се в гр. Варна, ж.к. "Чайка" бл. 50, вх. Г, 
ап. 29 срещу имот, собственост на Радул Ивелинов Ковачев, находящ се в гр. 
Варна, ж.к. "Младост", бл. 143, вх. 3, ет. 3, ап. 38. 

/за - 34, против - 0, въздържали се - 3/ 
 

  944-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна дава съгласие за прехвърлянето на жилище с административен адрес: 
гр. Варна, ж.к. "Възраждане" бл. 7, вх. 2, ет. 2, ап. 28 от фонд"Ведомствен" 
във фонд "Настаняване наематели".  

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

  945-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 34, ал.2 от ЗОС, 



Общински съвет-Варна дава съгласие за замяна на общински имот на ул. Ян 
Палах" № 4 с АОС № 2073/10.05.2001 г., представляващ земя с площ 5 
100кв.м ид. Части от парцел І - общ. За обслужващи дейности в кв. 997 на 
5-ти подрайон награда, срещу равностойни жилищни имоти, собственост на 
"Сити Сървис"-ООД за обезщетяване на отчуждени собственици на 
недвижими имоти по ЗТСУ. 

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

946-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 и т. 8 от ЗМСМА, Общински 
съвет- Варна решава Туристически и културно-информационен център, 
находящ се на пл. "Независимост" под "Козирката" да бъде на общинска 
издръжка и да се увеличи щата на дирекция "Собственост и стопанство с една 
бройка "старши експерт Туристическа дейност" със съответната 
професионална и езикова квалификация.  

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

947-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 58, 
ал. 1 от ЗЕЕЕ, чл. 4 от ЗОЗ и Раздел VІІ от Договора за продажба на 
електрическа енергия между "Електроразпределение"-ЕАД и община 
Варна,Общински съвет - Варна дава съгласие да бъде учреден особен залог в 
полза на "Електроразпределение - Варна"-ЕАД върху трансформаторни 
постове - собственост на община Варна на обща стойност до 360 000 лв., 
съгласно оценка, възложена от кмета на община Варна на лицензиран 
оценител. 

/за - 37, 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 

№ 25/18, 21.05.2001 г. 
по точка четвърта от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от Комисия за 

приватизация и следприватизационен контрол на общинската собственост 
относно: промяна на решение на ОбС № 101-3(8)/23.02.2000 г.; отказ за 
откриване на процедура за приватизация на кабинети в лечебни заведения; 
откриване на приватизационни процедури на общински нежилищни имоти на 
ул."Д-р Басанович" бл. 12, ул. "Дж. Баучер" бл. 5 и ул. "Т. Радев"; отказ за 
приемане на предложения за закупуване на "ДКЦ-Чайка"-ЕООД и 
"ДКЦ-ІІІ"-ЕООД; отмяна на решения на ОбС №№ 874-11, 875-11-1, 
875-11-2(24)/28-29.03.2001 г.; продажба на "ДКЦ-Чайка"-ЕООД; сключване 
на сделка за имот на ул. "Мир", р-н 17; провеждане на приватизационни 
процедури на имот в местността "Св. Никола" № 217; обект в ж.к. "Младост" 
бул. "Република" и автосервиз "Механизация и автотранспорт"; допълване на 
решение № 649-1(20)/21.12.2000 г. 

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

 
Общ брой присъстващи общински съветници - 41 

Р Е Ш Е Н И Я : 
  948-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и във връзка с писмо 
№ ОС-1-9302(29)/30.01.2001 г., Общински съвет - Варна освобождава 
общинския съветник Стелиян Севастиянов като член на комисията за 
приватизация и следприватизационен контрол на общинската собственост. 
Решението да се счита като поправка на решение № 101-3-3(8)/23.02.2000 г. 
на Общински съвет - Варна, касаещо поименното определяне на членовете на 
комисията. 

/за - 28, против - 0, въздържали се - 0/ 
  

949-4. Общински съвет - Варна, в качеството си на орган по чл. 3, ал. 1, 
т. 4 от ЗППДОбП и чл. 109, ал. 1, т. 2 от ЗЛЗ, на основание чл. 37/а, ал. 2; § 2 
от "Допълнителните разпоредби" на ЗППДОбП; МП № 49/26.02.2001 г. (ДВ 
бр. 20/2001 г.) и във връзка с депозирани предложения в община Варна за 



приватизация в цялост на "ДКЦ-ІV-Варна"-ЕООД, 
"ДКЦ-І-Св.Клементина"-ЕООД и "Стоматологичен център-І-Варна"-ЕООД, 
отказва да открие процедура за приватизация на кабинети в лечебните 
заведения по молби №№ ВП-94-А(3)/03.11.2000 г., ВП-94-М(5)/08.11.2000 г., 
ВП-94-И(3)/07.11.2000 г., ВП-94-В(99)/07.11.2000 г., ВВ-94-Р(73)/07.11.2000 
г., ВП-94-Л(2)/11.12.2000 г., ВП-94-М(7)/11.12.2000 г., ВП-94-Т(2)/11.12.2000 
г., ВП-94-М(6)/11.12.2000 г., ВП-9901(15)/11.12.2000 г., 
ВП-9901(16)/11.12.2000 г., ВП-94-Н(5)/11.12.2000 г., ВВ-94-К(139)/11.12.2000 
г., ВП-94-С(8)/11.12.2000 г., ВП-94-В(2)/11.12.2000 г., ВП-94-С(9)/11.12.2000 
г., ВП-9903-(12)/13.12.2000 г., ВП-94-Л(3)/27.12.2000 г., 
ВП-94-К(4)/15.12.2000 г., ВП-9901(15)/11.12.2000 г., ВП-94-Л(2)/11.12.2000 г., 
ОС-1-94Д(3)/07.02.2001 г. 

/за - 27, против - 0, въздържали се - 3/ 
 
 950-4-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 1, т. 4 и 

във връзка с § 2а от Допълнителните разпоредби на ЗППДОбП, Общински 
съвет - Варна открива процедура по приватизация на общински нежилищен 
имот, находящ се в гр. Варна, ул. "Доктор Басанович" бл. 12, ет. 1, ап. 3 (АОС 
№ 1519/20.01.2000 г.), със застроена площ 66,37 кв.м, по реда на чл. 30, ал. 1 
от ЗППДОбП - преговори с потенциални купувачи. 
  950-4-2. На основание чл. 5 от Правилника за дейността на КПСКОС, 
упълномощава Председателя на комисията да възложи изготвяне на правен 
анализ и експертна оценка на имот с АОС № 1519/20.01.2000 г. 

/за - 37, против - 0, въздържали се - 1/ 
 951-4-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 1, т. 4 и 

във връзка с § 2а от Допълнителните разпоредби на ЗППДОбП, Общински 
съвет - Варна открива процедура по приватизация на общински нежилищен 
имот, находящ се в гр. Варна, ул. "Дж. Баучер" бл. 5, ет. 1 (АОС № 
1326/04.08.1999 г.), представляващ помещения със застроена площ 129,26 
кв.м, по реда на чл. 30, ал. 1 от ЗППДОбП - преговори с потенциални 
купувачи. 
  951-4-2. На основание чл. 5 от Правилника за дейността на КПСКОС, 
упълномощава Председателя на комисията да възложи изготвяне на правен 
анализ и експертна оценка на имот с АОС № 1326/04.08.1999 г. 

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

952-4. Общински съвет - Варна, в качеството си на орган по чл. 3, ал. 1, 
т. 4 от ЗППДОбП и чл. 109, ал. 1, т. 2 от ЗЛЗ; на основание МП № 
49/26.02.2001 г. (ДВ бр. 20/2001 г.), като констатира липса на предпоставки по 
реда на чл. 111 от ЗЛЗ отказва да приеме предложение № 



ОС-1-9903(7)/14.03.2001 г. - за закупуване на "ДКЦ-Чайка"-ЕООД - от 
"Амбулатория групова практика за първична медицинска помощ - Чайка - 
2001 - Варна"-ООД. 

/за - 30, против - 0, въздържали се 7/ 
  

953-4. Общински съвет - Варна, в качеството си на орган по чл. 3, ал. 1, 
т. 4 от ЗППДОбП и чл. 109, ал. 1, т. 2 от ЗЛЗ отменя свои решения: № 
874-11(24)/28-29.03.2001 г., касаещо преобразуване на 
"ДКЦ-ІІ"-ЕООД-Аспарухово от публична в частна общинска собственост; № 
875-11-1(24)/28-29.03.2001 г., касаещо откриване на процедура за 
приватизация на "ДКЦ-ІІ"-ЕООД-Аспарухово и № 875-11-2(24)/28-29.03.2001 
г., касаещо възлагане на правен анализ и експертна оценка на 
"ДКЦ-ІІ"-ЕООД-Аспарухово. 

/за - 28, против - 0, въздържали се - 5/ 
 
  954-4-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 108, ал. 1, т. 3 и 
чл. 114, ал. 2 от ЗЛЗ и във връзка с изпълнение на свое решение № 
605-3(19)/14.12.2000 г., Общински съвет - Варна в качеството си на орган по 
чл. 3, ал. 1, т. 4 от ЗППДОбП и чл. 109, ал. 1, т. 2 от ЗЛЗ, взема решение за 
продажба на цяло лечебно заведение ДКЦ "Чайка"-ЕООД, ведно с 
прилежащата по АОС № 1435/18.10.1999г. земя - 4 334 кв.м - по реда на чл. 
30, ал. 3 от ЗППДОбП и чл. 111, ал. 1 от ЗЛЗ - без търг и конкурс според 
пазарна оценка в размер на 1 038 800 лв. или 489 330 щ.д., дисконтирана на 
основание чл. 40, ал. 3 от ЗППДОбП със сумата 139 964,71 лв. или 65 930,90 
щ.д. с "Курортна поликлиника"-ООД гр. Варна - дан. № 1033139663 с 
управител Юлияна Ат. Йоргова, отговарящо на условията на чл. 111, ал. 1, т. 
1 и ал. 4 от ЗЛЗ. 
  954-4-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 114, ал. 1 от ЗЛЗ 
и чл. 40, ал. 3 от ЗППДОбП, упълномощава Председателя на Общински съвет 
-Варна да подпише приватизационен договор за продажба на общинското 
дружество "ДКЦ-Чайка"-ЕООД с "Курортна поликлиника"-ООД гр. Варна 
при цена в размер на 898 835,29 лв. или 423 399,10 щ.д. в левова 
равностойност по фиксинга на БНБ в деня на превода, която да бъде платена 
по по-високата стойност при следната схема: 10 % преди подписване на 
договора, едногодишен гратисен период, разсрочване до десет години с 
ежегодно олихвяване до 31 март на година с 50 % от основния лихвен 
процент без гратисния период, при задължителни условия включени в 
договора за: 
  - наличие на забрана за продажба на обособени части от дружеството, 
предмет на сделката в продължение на пет години от изплащането му; 



  - земята, включена в сделката да се използва за дейности свързани с 
основната дейност на дружеството; 
  - цената да бъде изплатена изцяло в левове - без използване на други 
законни платежни средства. 

/за - 29, против - 5, въздържали се - 2/ 
  

955-4. Общински съвет - Варна, в качеството си на орган по чл. 3, ал. 1, 
т. 4 от ЗППДОбП и чл. 109, ал. 1, т. 2 от ЗЛЗ; на основание МП № 
49/26.02.2001 г. (ДВ бр. 20/2001 г.), като констатира липса на предпоставки по 
реда на чл. 111 от ЗЛЗ отказва да приеме предложение № 
ОС-1-9903(8)/14.03.2001 г. - за закупуване на "ДКЦ-ІІІ"-ЕООД - от 
"Амбулатория групова практика за първична медицинска помощ - 
Владиславово-2001-Варна"-ООД. 

/за - 31, против - 0, въздържали се - 6/ 
  

956-4. Във връзка с изпълнение на свое решение № 
870-11(24)/28-29.03.2001 г. и на основание протокол № 10-01/09.05.2001 г., 
касаещ проведена приватизационна процедура чрез преговори с потенциални 
купувачи на общински нежилищен имот, находящ се в гр. Варна, ул. "Мир", 
район 17, кв. 5, парцел ІІ (АОС № 1939/23.11.2000 г.), 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 с "Медико инвест"-ООД с управител Труфанка Цв. 
Якова, при заплащане на цена в размер на 61 500 лв. (шестдесет и една 
хиляди и петстотин лева), без използване на други законни платежни 
средства, като 31 000 лв. се заплатят преди подписване на договора и 30 500 
лв. в деня на сключване на договора, при условие за изпълнение на 
мероприятието по действащия ЗРП в срок до месец декември 2003 г. 

/за - 38, против - 0, въздържали се - 2/ 
  

957-4-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 3, ал. 1, т. 4 и 
във връзка с §2а от Допълнителните разпоредби на ЗППДОбП, Общински 
съвет - Варна открива процедура по приватизация на общински нежилищен 
имот, находящ се в гр. Варна, кв. "Победа", ул. "Тодор Радев" (АОС № 
1831/16.06.2000 г.), представляващ сграда със застроена площ 100,04 кв.м, по 
реда на чл. 30, ал. 1 от ЗППДОбП - преговори с потенциални купувачи. 
  957-4-2. На основание чл. 5 от Правилника за дейността на КПСКОС, 
упълномощава Председателя на комисията да възложи изготвяне на правен 
анализ и експертна оценка на имот с АОС № 1831/16.06.2000 г. 

/за - 38, против - 0, въздържали се - 3/ 



  958-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 3, ал. 1, т. 4 и във 
връзка с § 2а от Допълнителните разпоредби на ЗППДОбП; чл. 3, ал. 1 от 
Наредбата за търговете и свое решение № 416-4/14 от 19 юли 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, 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 175 000 щ.д. /сто седемдесет и пет хиляди щатски долара/, платими 
в левова равностойност по фиксинга на БНБ в деня на превода - на 10 юли 
2001 г. от 14.00 ч. в зала "Варна" - ІІ етаж на община Варна, като 
запечатаното в плик предложение заедно с изискваните тръжни документи, 
съгласно тръжната документация се депозират до 16.00 ч. на 09.07.2001 г. в 
стая 1008 на 10 ет. на община Варна. 
  2. При неявяване на кандидати се насрочва повторен търг на 
17.07.2001 г. от 14.00 ч. на посоченото място, като предложенията се 
депозират до 16.00 ч. на 16.07.2001 г. 
  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. 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 - банков код 13071183. 
  5. Определя депозит в размер на 10 % от първоначалната тръжна цена в 
размер на 17 500 щ.д. /седемнадесет хиляди и петстотин 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: 
 - първоначалната вноска да не бъде не 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 - 31, против - 2, въздържали се - 4/ 
  

959-4. 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 № 263-13-1/11 от 26 април 
2000 г. (ДВ бр.40/2000 г.) и № 408-4/14 от 19 юли 2000г., 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 
800кв.м земя и сграда незавършено строителство на 12 юли 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 11.07.2001 г., преговорите 
се насрочват за 19.07.2001 г. от 10.00 ч. на посоченото място, като срока за 
депозиране на оферти е 16.00 ч. на 18.07.2001 г. 
  2. Информационната документация се получава в стая 905 на ІХ 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 условия 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 - 34, против - 0, въздържали се - 3/ 
 

  960-4. 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 от 14 декември 2000 г. (ДВ, бр. 4/2001 
г.), касаещо приватизацията на Автосервиз общинска собственост 



"Механизация и автотранспорт" /бивш "Хюндай"/, 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; чл. 2 и чл. 10 от 
Наредбата за търговете, Общински съвет - Варна реши: 
  1. Да се проведе на 12 юли 2001 г. от 14.00 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, местност "Шашкъна", при начална тръжна цена в размер на 
218 500 лв. /двеста и осемнадесет хиляди и петстотин лева/, като запечатаното 
в плик предложение заедно с изискваните тръжни документи, съгласно 
тръжната документация се депозират до 16.00 ч. на 11.07.2001 г. в стая 1008 
на 10 ет. на община Варна. 
  2. При липса на подадени предложения по реда на предходната точка се 
насрочва повторен търг на 19.07.2001 г. от 14.00 ч. на посоченото място, като 
предложенията се депозират до 16.00 ч. на 18.07.2001 г. 
  3. Определя депозит в размер на 10 % от първоначалната тръжна цена в 
размер на 21 850 лв. /двадесет и една хиляди осемстотин и петдесет 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 - банков 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. 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. 
  9. Упълномощава Председателя на Общински съвет - Варна да подпише 
договора за покупко-продажба със спечелилия кандидат. 
  /за - 37, против - 0, въздържали се - 2/ 
  

961-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет 
-Варна изменя свое решение № 649-1(20)/21.12.2000 г., касаещо откриване на 



приватизационна процедура на "ДКЦ-ІІІ"-ЕООД - Владиславово, допълвайки 
го както следва: открива процедура за приватизация на обособен обект в 
"ДКЦ-ІІІ"-ЕООД - Владиславово, представляващ етаж първи и втори на тяло 
"В". 

/за - 26, против - 1, въздържали се - 7/ 
  
 
 
 
 
 
 



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

 
П Р О Т О К О Л 

№ 25/18, 21.05.2001 г. 
по точка пета от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на оспорвания от Кмета на община Варна на 

решения на Общински съвет - Варна №№ 826-4, 846-6, 850-7, 864-8, 865-8, 
866-8, 874-11, 881-15, 882-16(24)/28-29.03.2001 г. 

Докл.: Ст. СЕВАСТИЯНОВ - 
Председател Общински съвет 
 

Общ брой присъстващи общински съветници - 44 
Р Е Ш Е Н И Я : 

  962-5. На основание чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 
потвърждава свое решение № 826-4(24)/28-29.03.2001 г. 

/за - 30, против - 3, въздържали се - 8/ 
 
 963-5. На основание чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 

потвърждава свое решение № 846-6(24)/28-29.03.2001 г. 
/за - 32, против - 2, въздържали се - 5/ 
 

  964-5. На основание чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 
потвърждава свое решение № 850-7(24)/28-29.03.2001 г. 

/за - 29, против - 1, въздържали се - 12/ 
 

  965-5. На основание чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 
потвърждава свое решение № 864-8(24)/28-29.03.2001 г. 

/за - 29, против - 7, въздържали се - 8/ 
 
  966-5. На основание чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 
потвърждава свое решение № 865-8(24)/28-29.03.2001 г. 

/за - 29, против - 8, въздържали се - 7/ 
 

  967-5. На основание чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 
потвърждава свое решение № 866-8(24)/28-29.03.2001 г. 

/за - 29, против - 8, въздържали се - 7/ 
 



  968-5. На основание чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 
потвърждава свое решение № 874-11(24)/28-29.03.2001 г. 

/за - 19, против - 0, въздържали се - 16/ 
 

  969-5. На основание чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 
потвърждава свое решение № 881-15(24)/28-29.03.2001 г. 

/за - 6, против - 11, въздържали се - 22/ 
  
  970-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна отменя заповеди на Кмета на община Варна №№ 408, 409, 
410/21.02.2001 г. и №№ 559, 560, 561/15.03.2001 г. 

/за - 28, против - 0, въздържали се - 4/ 
  

971-5. На основание чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 
потвърждава свое решение № 882-16(24)/28-29.03.2001 г. 

/за - 29, против - 1, въздържали се - 13/ 
  
 
 
 
 
 
 



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 

№ 25/18, 21.05.2001 г. 
по точка шеста от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

"Архитектура и строителство" относно: приемане Списък на проектните 
разработки за финансиране по сметка 619; безвъзмездно отстъпване право на 
строеж в кв. 340; § 50А от ПЗР от ЗИДЗТСУ; § 17, ал. 2 от ЗУТ. 

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

 
Общ брой присъстващи общински съветници - 43 

Р Е Ш Е Н И Я : 
  972-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна приема Списък на проектните разработки за финансиране по сметка 
619-други дейности по БКС-издръжка, както следва: 

1. Изменение ОГП и актуализация на Генерален комуникационно - 
транспортен план на община Варна - 150 000 лв.; 

2. Информационна система на кадастъра и устройствените 
 планове във връзка с разработката на ОГП- 60 000 лв.; 

3. Изработване на кадастрални карти и устройствени планове във 
връзка със задълженията на община Варна по чл. 32, ал. 1 ЗКИР и чл. 16, ал. 
17 от ЗУТ: 
  3.1. Селищно образование "Ракитника" 15 000 лв. 
  3.2. Селищно образование "Зеленика" 20 000 лв. 
  3.3. Зона за отдих "Прибой" 24 000 лв. 
  3.4. Морска градина - Салтанат 
   - кадастрална карта 33 000 лв. 
   - устройствен план 55 000 лв. 
  3.5. Морска градина - Горчива чешма 
   - кадастрална карта 12 000 лв. 
   - устройствен план 20 000 лв. 
  3.6. Западна промишлена зона 100 000 лв. 
  3.7. Промишлена зона "Плановата" 
   - кадастрална карта 28 000 лв. 
  3.8. "Свети Никола" (ж.к. "Бриз") 22 000 лв. 



 4. Проектиране основни схеми за водоснабдяване и канализация: 
  4.1. жк "Изгрев" 3 000 лв. 
  4.2. жк "Бриз" 3 000 лв. 
  4.3. ВЗ Траката 2 000 лв. 
  4.4. Проектиране отвеждането на повърхностни води и частична 
корекция на деретата на територията на гр. Варна 1 000 лв. 
  4.5. Заснемане за узаконяване на изградена канализационна мрежа на 
територията на община Варна 2 000 лв. 
  4.6. ППР за генерален електрификационен план ВЗ Траката 5 000 лв. 
  4.7. ППР за генерален електрификационен план на ВЗ Евксиноград 5 
000 лв. 
  4.8. Топлопреносни мрежи Възраждане ІІІ и ІV м.р. 4 000 лв. 
  /за - 40, против - 0, въздържали се - 2/ 
  

973-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна решава финансирането на Сметка 619 да става приоритетно по 
поредността на гласувания списък. 

/за - 39, против - 0, въздържали се - 2/ 
  

974-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна решава изменението на ОГП и ГКТП като конкретни разработки да 
бъде одобрен от ОбС като неразделна част от списъка на проектни разработки 
за финансиране по Сметка 619 - други дейности по БКС - издръжка. 

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

975-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна дава съгласие за безвъзмездно отстъпване право на строеж върху 
общинска земя на гаражи в парцел ІІІ-общински, кв.340, 9-ти подрайон на ул. 
"Неофит Бозвели" гр. Варна на правоимащи собственици по заповед по чл. 98 
от ЗТСУ - 7 гаража х 21 кв.м = 147 кв.м застроена площ. 

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

976-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; § 50а, чл. 5 от ПЗР 
към ЗИДЗТСУ и във връзка с приложението на § 17, ал. 2 от ЗУТ, Общински 
съвет - Варна дава съгласие за започване на процедура по изменение на ЗРП 
за всички временни обекти, находящи се на територията на ж.к. "Вл. 
Варненчик" І м.р., съгласно приложение № 1 от 79 /седемдесет и девет бр./ 
обекти, като всички разходи, свързани с изменението са за сметка на 
молителя. 

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



  977-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА § 17, ал. 2 от ЗУТ, 
Общински съвет - Варна дава съгласие за започване на процедура по 
изменение на действащите подробни планове за временните обекти, 
находящи се на територията на р-н "Младост" съгласно приложение 1 от 7 
/седем/ бр. обекти, като всички разходи свързани с измененито са за сметка на 
молителите. 

/за - 34, против - 0, въздържали се - 2/ 
 

 978-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, § 50а от ПЗР на 
ЗИДЗТСУ и § 17, ал. 2 от ЗУТ, Общински съвет - Варна дава съгласие за 
започване на процедура за изменение на действащия градоустройственплан за 
временен обект, собственост на ЕТ "Флорина 90 Иван Лазаров, находящ се в 
ж.к. "В. Левски", ул. "Дружба" пазар "Кольо Фичето", като всички разходи 
свързани с изменението са за сметка на молителя. 

/за - 36, против - 0, въздържали се - 2/ 
 

  979-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и § 17, ал. 2 от ЗУТ, 
Общински съвет - Варна дава съгласие за започване на процедура за 
изменение на действащия градоустройствен план за временен обект, 
собственост на ЕООД "Нимрод - Дойчин Божков", находящ се на ул. "Арх. 
Момилов" № 2, като всички разходи свързани с изменението са за сметка на 
молителя. 

/за - 36, против - 0, въздържали се - 2/ 
  

980-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и § 17, ал. 2 от ЗУТ, 
Общински съвет - Варна дава съгласие за започване на процедура за 
изменение на действащия градоустройствен план за временен обект, 
собственост на ООД "ЛЖ", находящ се в ж.к. "Чайка" до бл. 45, като всички 
разходи свързани с изменението са за сметка на молителя. 

/за - 34, против - 0, въздържали се - 2/ 
  

981-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и § 17, ал. 2 от ЗУТ, 
Общински съвет - Варна дава съгласие за започване на процедура за 
изменение на действащия градоустройствен план за временен обект, 
собственост на ООД "Комсис", находящ се в ж.к. "Чайка" до бл. 45, като 
всички разходи свързани с изменението са за сметка на молителя. 

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

982-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; § 50а от ПЗР на 
ЗИДЗТСУ, Общински съвет - Варна дава съгласие за започване на процедура 



за изменение на ЗРП за временен обект в района на базар "Орехчето" в ж.к. 
"Младост" ІІ м.р. по решение на ГАГК от протокол № 28/18.19.07.2000 г., 
собственост на ЕТ "Мари-Крист-87-Свилен Темелков" и ЕТ 
"Иванов-П-61-Петър Иванов", като всички разходи свързани с изменението са 
за сметка на молителя. 

/за - 38, против - 0, въздържали се - 2/ 
  

983-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; § 50а от ПЗР на 
ЗИДЗТСУ и § 17, ал. 2 от ЗУТ, Общински съвет - Варна дава съгласие за 
започване на процедура за изменение на ЗРП за временни обекти в р-н 
"Приморски", като всички разходи свързани с изменението са за сметка на 
молителите, както следва: 
  1. Матей Янков Кръстев - магазин за хранителни стоки - 24 подрайон, 
ул. "Дубровник" - Протокол № 13/20-21.03.2001 г. на ГАГК 

/за - 38, против - 0, въздържали се - 2/ 
  2. Валери Лазаров Вълчев - ЕТ "Виктория - Валери Вълчев" - пункт за 
изкупуване на вторични суровини - 6-ти подрайон, ул. "Баучер" до бл. 1 - 
Протокол № 13/20-21.03.2001 г. на ГАГК  

/за - 38, против - 0, въздържали се - 2/ 
  3. Димитър Жеков Димитров - магазин и тото-пункт - 19-ти подрайон, 
ж.к. "Чайка" зад бл. 4 - Протокол № 49/29.11.2000 г. на ГАГК.  

/за - 38, против - 0, въздържали се - 2/ 
 4. Андреан Желев Атанасов - магазин за промишлени стоки - 17 

подрайон, ул. "Д-р Железкова" - Протокол № 13/20-21.03.2001 г. на ГАГК. 
/за - 38, против - 0, въздържали се - 2/ 
 

  984-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и § 17, ал. 2 от ЗУТ, 
Общински съвет - Варна дава съгласие за започване на процедура за 
изменение на действащия градоустройствен план за временен обект, 
собственост на Карник Аракел Хугосян, находящ се на ул. "Стефан 
Стамболов" № 12а, като всички разходи свързани с изменението са за сметка 
на молителя. 

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

  985-6. На основание § 17, ал. 2 от ЗУТ, Общински съвет -Варна дава 
съгласие за започване на процедура за изменение на действащия 
градоустройствен план за временен обект, собственост на ЕТ "Селена-97", 
находящ се на ул. "Ген. Георги Попов", като всички разходи свързани с 
изменението са за сметка на молителя. 

/за - 39, против - 0, въздържали се - 2/ 



  
986-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; § 17, ал. 2 от ЗУТ, 

Общински съвет - Варна дава съгласие за започване на процедура за 
изменение на действащия градоустройствен план за временен обект, 
собственост на ЕТ "НКП-Търговия и услуги", находящ се в ж.к. "Чайка" 
срещу бл. 47, като всички разходи свързани с изменението са за сметка на 
молителя. 

/за - 39, против - 0, въздържали се - 2/ 
  

987-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; § 17, ал. 2 от ЗУТ, 
Общински съвет - Варна дава съгласие за започване на процедура за 
изменение на действащия градоустройствен план за времен обект, 
собственост на ЕТ "Дилкостър"-Димитър Георгиев Димитров, находящ се в 
търговски комплекс "Младост-І", модул № 3, като всички разходи свързани с 
изменението са за сметка на молителя. 

/за - 39, против - 0, въздържали се - 2/ 
  

988-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; § 17, ал. 2 от ЗУТ, 
Общински съвет - Варна дава съгласие за започване на процедура за 
изменение на действащя градоустройствен план за временен обект, 
собственост на Галина Иванова Йонкова, находящ се в търговски комплекс 
"Младост-І" модули № 26 и № 27, като всички разходи свързани с 
изменението са за сметка на молителя. 

/за - 39, против - 0, въздържали се - 2/ 
  

989-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; § 17, ал. 2 от ЗУТ, 
Общински съвет - Варна дава съгласие за започване на процедура за 
изменение на действащия градоустройствен план за временен обект, 
собственост на ЕТ "Полиник"-Павел Николов Почеканов, находящ се в 
търговски комплекс "Младост-І" модули № 7, № 8 и № 9, като всички разходи 
свързани с измененито са за сметка на молителя. 

/за - 39, против - 0, въздържали се - 2/ 
  

990-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; § 17, ал. 2 от ЗУТ, 
Общински съвет - Варна дава съгласие за започване на процедура за 
изменение на действащия градоустройствен план за временни обекти, 
собственост на: 
 1. Йордан Пасков Георгиев - ЕТ "Спартак" Йордан Пасков - дърводелски 
услуги 

/за - 39, против - 0, въздържали се - 2/ 



 2. Иван Йорданов Захов - ЕТ "Иван Захов - Тишлер" - дърводелски услуги 
/за - 39, против - 0, въздържали се - 2/ 

 3. Атанас Тодоров Атанасов - ЕТ "Елкон-13-Наско-Атанас Атанасов" 
/за - 39, против - 0, въздържали се - 2/ 

 4. Пенчо Милков Матеев - ЕТ "ЕМ-3-Пенчо Матеев" - стоматологични 
услуги 

/за - 39, против - 0, въздържали се - 2/ 
 5. Борис Минков Топалски - ЕТ "Боримет-Борис Топалски" - стругарски 
услуги 

/за - 40, против - 0, въздържали се - 0/ 
 6. Петър Тинков Петров - ЕТ "Петров-Акурат-Петър Петров" -ключарски 
услуги и закуски  

/за - 40, против - 0, въздържали се - 2/ 
 7. Димитър Николов Баев - СД "Ремонт - Демиров, Баев" - ремонтни услуги 

/за - 40, против - 0, въздържали се - 2/ 
 8.Панайот Христов Стоянов - дърводелси услуги 

/за - 40, против - 0, въздържали се - 3/ 
 9. Панайот Митев Славов - ЕТ "Детелина-Панайот Славов" - тапицерски 
услуги 

/за - 40, против -1, въздържали се - 2/ 
 10. Илко Маринов Нинов - ЕТ "Комерсиал-Варна-Илко Нинов" - месарски 
магазин 

/за - 39, против - 1, въздържали се - 2/ 
 11. Георги Стянов Мишков - "ГМ-7"-ЕООД – ресторант 

/за - 39, против - 1, въздържали се - 3/ 
 12. Стоян Димитров Щърбаков - ЕТ "Навигационен шипинг енд 
трейдинг-Стян Щърбаков" – аптека 

/за - 39, против - 1, въздържали се - 3/ 
 13. Донка Ганчева Загорова - ЕТ "Миньон-Донка Загорова" - магазин за 
бельо 

/за - 39, против - 1, въздържали се - 3/ 
 14. Тодор Любенов Миланов - ЕТ "Томи-Тодор Миланов" - кафе-аперитив и 
игри 
  /за - 39, против - 1, въздържали се - 2/ 
находящи се на ул. "Царевец", като всички разходи свързани с изменението са 
за сметка на молителите. 
 
  991-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; § 17, ал. 2 от ЗУТ, 
Общински съвет - Варна дава съгласие за започване на процедура за 
изменение на действащия градоустройствен план за временни обекти, 



собственост на: 
 1.Петранка Димитрова Маринова - ЕТ "М-13-Петранка Маринова"-павилон 
за услуги 

/за - 39, против - 1, въздържали се - 3/ 
 2.Златин Николов Димитров- ЕТ "Никола-Златин Димитрова" - Ресторант 

/за - 39, против - 1, въздържали се - 3/ 
 3. Красимир Душков Костадинов - СД "Кед-91-Костадинов и сие" 

/за - 39, против - 1, въздържали се - 3/ 
 находящи се на ул. "Царевец", като всички разходи свързани с изменението 
са за сметка на молителите. 
  

992-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; § 17, ал 2 от ЗУТ, 
Общински съвет - Варна дава съгласие за започване на процедура за 
изменение на действащия градоустройствен план за временен обект, 
собственост на ЕТ "Лондон 999", находящ се на ул. "Св. Димитър Солунски" 
№ 1, кв. "Виница", като всички разходи свързани с изменението са за сметка 
на молителя.  

/за - 39, против - 1, въздържали се - 3/ 
 

  993-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; § 17, ал. 2 от ЗУТ, 
Общински съвет - Варна дава съгласие за започване на процедура за 
изменение на действащия градоустройствен план за временен обект, 
собственост на ЕТ "Кателина - Екатерина Иванова", находящ се на 
ул."Трайко Китанчев" ІХ подрайон, кв. 295Б, като всички разходи свързани с 
изменението са за сметка на молителя. 

/за - 39, против - 1, въздържали се - 3/ 
  

994-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; § 17, ал. 2 от ЗУТ, 
Общински съвет - Варна дава съгласие за започване на процедура за 
изменение на действащия градоустройствен план за временен обект, 
собственост на ЕТ "Ивайло Иванов-2000", находящ се в ж.к. "Чайка" до бл. 45 
/обозначен като магазин № 1/, като всички разходи свързани с изменението са 
за сметка на молителите.  

/за - 39, против - 1, въздържали се - 3/ 
  

995-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; § 50а от ЗТСУ и § 
17, ал. 2 от ЗУТ, Общински съвет - Варна дава съгласие за започване на 
процедура за изменение на действащия градоустройствен план за временен 
обект - гостилница "Балкан", собственост на ЕТ "Балкан - 42 - Костадин 
Костадинов", находящ се в кв. "Вл. Варненчик" - І м.р. до бл. 13, като всички 



разходи свързани с изменението са за сметка на молителя. 
/за - 39, против - 0, въздържали се - 4/ 

 
 996-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; § 17, ал. 2 от ЗУТ, 

Общински съвет - Варна дава съгласие за започване на процедура за 
изменение на действащия градоустройствен план за ТК "Владиславово" - І 
м.р., собственост на СД "Инженерингова модулна къща"-Добрич, находящ се 
в кв. "Вл. Варненчик4 І м.р. южно от бл. 20, като всички разходи свързани с 
изменението са за сметка на молителя. 

/за - 39, против - 1, въздържали се - 3/ 
  

997-6-1. Общински съвет - Варна, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от 
ЗМСМА; чл. 6, ал. І от ЗОС обявява имота представляващ п-л ІІІ - за 
трафопост и обществено обслужване, кв. 57 по плана на с. Константиново за 
частна общинска собственост 

/за - 43, против - 0, въздържали се - 0/ 
  997-6-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна предлага кметът на община Варна да учреди право на строеж на 
"Електроразпределение-Варна"-ЕАД, съгласно разпоредбите на ЗОС, за 
изграждане на мачтов трафопост върху п-л ІІІ - за трафопост и обществено 
обслужване, кв. 57 по плана на с. Константиново. 

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

998-6. Общински съвет - Варна, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 3 от 
ЗМСМА във връзка с § 1, ал. 2 и ал. 3 от ДР на ЗУТ, приема изменения в 
Устройствения правилник на община Варна, съгласно приложения № 1 и № 2. 
  - за приложение № 1  /за - 39, против - 1, въздържали се - 2/ 
  - за приложение № 2  /за - 38, 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 

№ 25/18, 21.05.2001 г. 
по точка седма от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК "Култура" 

относно: разпределение на средствата в бюдета за 2001 г. за "Обреди"; 
поставяне на паметна плоча с името на кап. Иван Томов; отпускане на 
финансови средства на: ММФ "Откритие", "Празници на Владиславово-2001 
г.",,Смесен средношколски хор при VІІІ СОУ "А. Пушкин" и 
Детско-юношески гайдарски оркестър при НЧ "В. Левски", художничката 
Дора Кънчева, Фондация "варненско театрално общество", Музикална 
арт-формация "Лот Лориен", склупторите Веселин Костадин и Станислав 
Добрев, ОФД - Варна, танцов колектив "Корабостроител", Пламен 
Димитрова-Рачева, Хора на варненските учители "Арт музика" и камерния 
струнен оркестър към Дома на учителя, Международен фестивал на градската 
песен "Море и спомени", в-к "Кил"; приемане Статут на Международния 
фолклорен фестивал "Варна"; разпределение на средствата за издръжка в 
мероприятие "Други дейности по културата" за 2001 г.; присъждане награда 
"Варна". 

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

Общ брой присъстващи общински съветници - 44 
  

Р Е Ш Е Н И Я : 
  999-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет дава 
съгласие за отпускане на ММФ "Откритие" за 2001 г. сумата от 10 500 лв. за 
награден фонд и организационно-техническо осигуряване. 

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

1000-7. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 
дава съгласие за поставяне на паметна плоча с името на капитан Иван Томов 
на ул. "Капитан Иван Томов". 

/за - 34, против - 0, въздържали се - 0/ 
  

1001-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 



Варна дава съгласие за отпускане на 6 000 лв. за провеждане на "Празници на 
Владиславово-2001", като 3 000 лв. бъдат от "Градски празници" и 3 000 лв. 
от субсидията на НЧ "П. Р. Славейков", която да бъде увеличена с тези 3 000 
лв. 

/за - 34, против - 0, въздържали се - 0/ 
  

1002-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна дава съгласие за отпускане на 2 500 лв. за подпомагане на транспортни 
разходи на Смесен средношколски хор при VІІІ СОУ "А. Пушкин" и 
Детско-юношески гайдарски оркестър пи НЧ "В. Левски" за участие в 
Младежки музикален фестивал гр. Белфор, Франция от 30.05.2001 г. - 
07.06.2001 г. 

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

1003-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна дава съгласие за отпускане на сумата от 1 000 лв. на художничката 
Дора Кънчева за организиране на юбилейна изложба. 

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

  1004-7. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 
приема Статут на Международен фолклорен фестивал "Варна", съгласно 
приложение.  

/за - 28, против - 1, въздържали се - 6/ 
  

1005-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна дава съгласие за отпускане на 7 350 лв. на Фондация "Варненско 
театрално общество" за реализация на втората част от проекта "Модели и 
антимодели на общуване в демократичното общество". 

/за - 28, против - 0, въздържали се - 5/ 
  

1006-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет- 
Варна дава съгласие за отпускане на 5 500 лв. на музикална арт-формация 
"Лот Лориен" за подпомагане на транспортните разходи /самолетни билети/ 
за участието им на професинален фестивал Дръм в Сеул, Южна Корея от 
22.05. до 28.05.2001 г. 

/за - 35, против - 0, въздържали се - 3/ 
 
  1007-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна дава съгласие за отпускане на 500 лв. на скулпторите Веселин 
Костадинов и Станислав Добрев за провеждането на изложба пластика на 



открито на 11.05.2001 г. 
/за - 37, против - 0, въздържали се - 1/ 

 
  1008-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна дава съгласие за отпускането на 26 400 лв. на ОФД - Варна за 
осъществяване на програма на оперни спектакли, предназначени за инвалиди 
и социално слаби граждани. 

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

1009-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна дава съгласие за отпускане на 1 500 лв. на танцов колектив 
"Корабостроител" за юбилейно честване 55 години от създаване на танцовия 
колектив. 

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

1010-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна дава съгласие за отпускане на 2 000 лв. на Пламена Димитрова - Рачева 
за реализацията на проекта "Въображаемият храм. Българският храм на 2000" 
в Словакия. 

/за - 37, против - 0, въздържали се - 1/ 
 
  1011-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна дава съгласие за отпускане на 1000 лв. за отбелязване на 50 годишен 
юбилей на хора на варненските учители "Арт музика" и 20 години творчески 
изяви на камерния струнен оркестър към Дома на учителя - Варна. 

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

 1012-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна решава да се отпуснат 12 000 лв. за провеждането на Международен 
фестивал на градската песен "Море и спомени" от 18-20 май 2001г . 

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

1013-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна решава да се отпуснат 3 000 лв. за издаването на вестник "Кил" през 
2001 г. 

/за - 39, против - 0, въздържали се - 3/ 
  1013-7-2. На основание чл. 21, ал. 2, от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна решава до края на м. май да се проведе обществено обсъждане на 
вестник "Кил". 

/за - 39, против - 0, въздържали се - 3/ 



  
1014-7. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 

присъжда награда "Варна" за високи постижения в областта на културата за 
2000 г., както следва:  

Иван Иванов (посмъртно) - за цялостно присъствие и принос в 
културния живот на гр. Варна  

/за - 39, против - 0, въздържали се - 0/ 
Хор "Морски звуци - за цялостния принос към музикалната културана 

на гр. Варна и по повод 45-годишна творческа дейност  
/за - 42, против - 0, въздържали се - 0/ 
 

Музикално-изпълнителско изкуство 
 1. Митко Дянков - за цялостния му принос към развитието на танцовия 
фолклор на територията на гр. Варна и във връзка с неговата 70 годишнина. 

/за - 43, против - 0, въздържали се - 0/ 
 2. Йордан Илиев - за изключителните художествено-творчески програми, 
осъществени с ансанбъл "Девня" и детския танцов ансанбъл "Китка цвете" и 
във връзка с навършване на 45 години творческа дейност. 

/за - 43, против - 0, въздържали се - 0/ 
 3. Татяна Николова - за цялостно присъствие на сцената на Варненската 
опера и във връзка с нейната 50 годишнина.  

/за - 43, против - 0, въздържали се - 0/ 
 Журналистика 
 Георги Смиленов - за цялостно журналистическо и операторско творчество и 
изключителен принос към културния живот на гр. Варна 

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

Архитектурни проекти 
  Арх. Георги саваков - за цялостна творческа дейност и принос към 
културния живот на гр. Варна  

/за - 43, против - 0, въздържали се - 0/ 
 Литературни произведения 
1. Атанас Мочуров - за цялостно творчество и във връзка с неговата 

70-годишнина. 
/за - 32, против - 2, въздържали се - 6/ 

 2. Любомир Владков - за цялостна творческа дейност и принос към 
културния живот на гр. Варна и във връзка с неговата 80 годишнина. 

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

Театрални постановки и  



филми за възрастни и деца 
 1. ДТ "Стоян Бъчваров" - за цялостно творчество, за осемдесетгодишно 
предано и неотменно служене на българска сцена, за блестящите 
международни прояви, за всепризнатото майсторство на трупата му, за 
достойнството, с което приема съвременните трудности и предизвикателства 
и най-вече за това, че се превърна в център на театралния, културния, 
обществения и интелектуалния живот за града ни. 

/за - 40, против - 0, въздържали се - 0/ 
 2. Тодор Игнатов - раздел "Сценография" - за сценографията на 
представленията "Милионерът" от Йордан Йовков", "Женско царство" от Ст. 
Л. Костов и "Рибарски свади" от К. Голдони. 

/за - 42, против - 0, въздържали се - 0/ 
 3. Георги Велчовски - раздел "Актьорски изпълнения" - за ролята на 
Масларски от "милионерът" на Йордан Йовков и ролята на Костадин от 
"Чудо" на Иван Радоев и ролята на Стамат от "Църква за вълци" на Г. 
Атанасов. 

/за - 42, против - 0, въздържали се - 0/ 
 4. Сия Папазова - за високи художествени прояви от публичен характер, 
свързани с творчеството на варненския театър, професионална, оперативна 
критика, свързана със създаването на театралните представления, за 
съавторство в изготвянето и реализирането на юбилейния план на театъра, за 
текстове написани с майсторско перо и осъществени на сцената и в изданията 
на варненския театър. 

/за - 33, против - 0, въздържали се - 8/ 
 

Спомоществователство, активно подпомагащо културни изяви, 
творци и творчески формации от гр. Варна 

 Ева Михова - за щедрата дарителска и духовна подкрепа за развитието на 
изобразителното изкуство в гр. Варна, за провеждането на Международния 
фестивал "Варненско лято" и за иницииране създаването на първото по рода 
си театрално настоятелство по повод 80 годишнината на Варненския театър. 

/за - 42, против - 1, 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 

№ 25/18, 21.05.2001 г. 
по точка осма от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

"Благоустройство и комунални дейности" относно: приемане Списък на 
обектите от капиталови разходи по бюджета на община Варна за 2001 г.; 
приемане разпределението на средствата за дейност "озеленяване"; приемане 
Критерии за разпределение на средствата за дейност "Чистота"; приемане 
план-сметка за дейност"Чистота"за2001 г. 

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

 
Общ брой присъстващи общински съветници - 39 

Р Е Ш Е Н И Я : 
  1015-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна приема разпределението на средтвата за дейност "Озеленяване" по 
приложение със следната забележка:Към "124 955 лв. за разплащане на 
възложени мероприятия 2001 г." да се добави "и магистрала "Хемус". 

/за - 27, против - 0, въздържали се - 1/ 
  

1016-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна приема План-сметка за дейност "Чистота за 2001 г." 
  Раздел І - Приходи лева 
1. Приходи от такса за битови отпадъци 

 от населението и предприятията      3 500 000 
2. Нетни приходи от обектите по чл. 120 и 

 Чл. 197 от ЗТСУ и ППЗТСУ 142 000 
3. Дотиране на услугите по дейност "Чистота" 

 За 2001 г. от бюджета на община Варна     558 000 
  
 ОБЩО          4 200 000 
  
  Раздел ІІ - Разходи 
 1. Осигуряване на съдове - тротоарни кошчета   50 000 
 2. Събиране на битови отпадъци и транспортирането им  



до депото за обезвреждане       3 574 000; 
в т.ч. разходи за 
 сметосъбиране за временни обекти разпределени по райони на 
 база събрани приходи по райони      142 000 
 3. Почистване на замърсявания -      100 000 
 4. Поддържане и експлоатация на депо за Обезвреждане на 
 битови отпадъци        270 000 
 5.Почистване на уличните платна, площадите, алеите,  
парковете и другите територии за обществено ползване  306 000 
 ОБЩО          4 200 000 
  /за - 28, против - 1, въздържали се - 10/ 
  
 
 
 
 
 
 



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 

№ 25/18, 21.05.2001 г. 
по точка девета от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

"Образование" относно: финансирането на обект "Обсерватория"; приемане 
бюджета на функция "Образование" по дейности и параграфи за 2001 г.; 
внасяне на депозитна такса при постъпване на дете в детска градина; 
приемане нов Статут на награда "Варна" в системата на народната просвета. 

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

 
Общ брой присъстващи общински съветници - 40 

  
Р Е Ш Е Н И Я : 

  1017-9. Общински съвет - Варна, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8 от 
ЗМСМА, решава финансирането на д. 30-21 - обект "Обсерватория" във 
функция "Образование" при заложени 200 000 лв. да стане: 100 000 лв. от 
бюджета на функция "Образование" по бюджета и 100 000 лв.от фонд 
"Приватизация". 

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

1018-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна приема програма за основни ремонти по § 51 на учебни и детски 
заведения за 2001 г. и програма за ДМА по § 52 и § 53 на функция 
"Образование" по бюджета за 2001 г. 

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

  1019-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна решава при постъпване на дете в детска градина, родителите да внасят 
една депозитна такса в размер определен с решение на Общински съвет - 
Варна № 116-4(8)/23.02.2000 г. за целодневни градини - 20 лв., за седмични - 
30 лв., която да им бъде връщана при изписване на детето, при внесени такси, 
или да бъде удържана при незаплащане на таксата. 

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



1020-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински 
съвет - Варна отменя свое решение № 1319(25)/15.10.1997 г. и приема Статут 
на награда "Варна" в системата на народната просвета, съгласно приложение. 

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

 1021-9. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 
присъжда награда "Варна" в системата на народната просвета, както следва: 
 1. "Ученически колектив на годината" 
 - Народен хор при ХГ "К. Преславски" 
 - Отбор по математика и информатика от МГ "Д-р П. Берон" 
 - VІІІ СОУ "Ал. Пушкин" 
 2. "Учителски колектив на годината" в системата на предучилищното 
възпитание 
 - ЦДГ № 44 "Крилатко" 
 3. "Учителски колектив на годината" в системата на средното образование 
 - за основно училище - ОУ "Стефан Караджа" 
 - СОУ "Св. Кирил и св. Методий" 
 - за гимназия не се присъжда 
  Присъжда специална награда на Хор на варненските учители "Арс 
Музика" по случай 50 години от създаването му. 
 4. "Директор на годината" в системата на предучилищното възпитание 
 - Дорияна Дочева - директор на ЦДГ 21 "Калина Малина" 
 5. "Директор на годината" в системата на средното образование 
 - Петър Петров - СОУ за деца с нарушено зрение 
 - Пепа Василева - ПГ "Корабостроене и корабоплаване" 
 6. "Учител на годината" в системата на предучилищното възпитание 
 - Елена Йорданова Новакова - ОДЗ "Българче" 
 7. "Учител на годината" в начален етап на основното образование 
 - Георги Иванов Георгиев - СОУ "Св. Климент Охридски" 
 8. "Учител на годината" по български език и литература 
 - Виолета Стоянова Вичева - ХГ "К. Преславски" 
 9. "Учител на годината" по чужди езици 
 - Ангел Атанасов Митев - английски език - І Езикова гимназия 
 10. "Учител на годината" по математика, информатика и информационни 
технологии 
 - Галина Момчева - информатика - МГ "Д-р Петър Берон" 
 11. "Учител на годината" по обществени науки и гражданско образование 
 - не се присъжда 
 12. "Учител на годината" по природни науки и екология 
 - Цветанка Георгиева Атанасова - физика - МГ "Д-р Петър Берон" 



 13. "Учител на годината" по изкуства 
 - Мария Боянова Радева - рисуване и трудово обучение - СОУ "Св. Климент 
Охридски" 
 14. "Учител на годината" по физическа култура и спорт 
 - Румен Ненков Атанасов - ОУ "Г. С. Раковски" 
 15. "Учител на годината" по професионално образование 
 - няма постъпили предложения 
 За "Ученик на годината" с изяви в четирите области: 
 - Орлин Станиславов Жеков - І Езикова гимназия 
 16. "Ученик на годината" за изява в хуманитарната област 
 - Ралица Пламенова Хубенова - ІV ЕГ "Фр. Жолио Кюри" 
 17. "Ученик на годината" за изява в природо-математическата област 
 - Славомир Димитров Динев - МГ "Д-р Петър Берон" 
 18. "Ученик на годината" за изява в естетическата област 
 - Станислав Иванов Кръчмаров - ХГ "К. Преславски" 
 19. "Ученик на годината" за изява в спортната дейност 
 - Анет Жаклин Бушман - СУ "Г. С. Бенковски" 
  /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 

№ 25/18, 21.05.2001 г. 
по точка десета от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

"Здравеопазване и социални дейности" относно: промени в мениджърския 
договор на лечебните заведения регистрирани по ТЗ; определяне на месечно 
възнаграждение на контрольорите на лечебните заведения - еднолични 
търговски дружества; съгласие за откриване на процедура по провеждане на 
акредитация на "Специализирана болница по акушерство и гинекология за 
активно лечение - Варна"-ЕООД и "Специализирана болница по очни болести 
за активно лечение - Варна"-ЕООД; отпускане на финансови помощи за 
лечение на нуждаещи се граждани; разкриване на щатна бройка към 
"Междуобластен център за онкологични заболявания" - Варна; опрощаване на 
такса за сметосъбиране от временен обект; завишаване щата на филиал 
"Детски ясли". 

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

 
Общ брой присъстващи общински съветници - 40 

  
Р Е Ш Е Н И Я : 

  1022-10. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 
решава: 
  1022-10-1. Управителите на лечебните заведения, регистрирани по ТЗ, 
като търговски дружества да имат право да работят като лекари специалисти 
в управляваните от тях лечебни заведения, като носят всички отговорности и 
ползват всички привилегии от тази си дейност. 

/за - 27, против - 1, въздържали се - 1/ 
  1022-10-2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна решава всички клаузи в договора за възлагане на управление на ЕООД 
с общинско имущество на лечебни заведения, да бъдат основно преработени 
и съобразени със специфичната дейност на тези дружества и съобразени с 
изискванията на ТЗ и ЗЛЗ. 

/за-27, против-1,въздържали се- 1/ 
  1022-10-3. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - 



Варна решава в определения размер на платен годишен отпуск за 
управителите, да се впише максималния размер, определен за ненормиран 
работен ден според КТ. 

/за-27, против-1, въздържали се - 1/ 
  1022-10-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна решава месечното възнаграждение по договора за управление, да бъде 
определено, въз основа на измененията в Наредба № 9 ДВ бл.15/2001 г. чл. 
15, ал. 3 в размер на 380 % от отчетната средна месечна брутна работна 
заплата в заведението. 

/за - 27, против - 1, въздържали се - 1/ 
 
  1023-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с 
разпоредбите на чл. 15 и чл. 16 от наредбата за изменение и допълнение на 
Наредба № 9/2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за 
възлагане на управлението на лечебните заведения за болнична 
помощ-еднолични търговски дружества ДВ бр.15/16.02.2001 г., Общински 
съвет - Варна определя месечно възнаграждение на контрольорите на 
лечебните заведения - еднолични търговски дружества по решения на 
ОбС-Варна №№ 564-2, 565-2, 566-2, 567-2, 568-2, 569-2, 570-2, 571-2, 572-2, 
573-2, 574-2, 575-2, 576-2, 577-2, 578-2, 579-2/14.12.2000 г. по договорите за 
контрол в размер на 150 на сто от отчетната средна месечна брутна работна 
заплата в заведението. 

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

1024-10. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 
дава съгласие за откриване на процедура по провеждане на акредитация на 
"Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно лечение - 
Варна"-ЕООД. 

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

  1025-10. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет -Варна 
дава съгласие за откриване на процедура по провеждане на акредитация на 
"Специализирана болница по очни болести за активно лечение - 
Варна"-ЕООД. 

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

1026-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна дава съгласие за отпускане на 700 лв. на Цветанка Григориевна 
Александрова за закупуване на лекарства. 

/за - 35, против - 1, въздържали се - 1/ 



  1027-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет 
-Варна дава съгласие за отпускане на 3500 лв. на Ани Кирилова Станева с 
диагноза "ахалазия кахессия анурекция стеатофиброза хр.хипатит страхова 
невроза и фабиен синдром алементарна полиневропатия" за лечение и 
закупуване на лекарства. 

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

1028-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна дава съгласие за отпускане на 1000 лв. на Елена Христова Няголова за 
закупуване на лекарството Naltroxon за провеждане на курс на лечение на 
сина й Петър Няголов. 

/за - 35, против - 0, въздържали се - 1/ 
 
  1029-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет 
-Варна дава съгласие за отпускане на 2000 лв. на Надежда Здравкова за 
закупуване на лекарство Nautrexon за провеждане на курс за лечение на сина 
й Тихомир Титков. 

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

1030-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна дава съгласие за отпускане на 2000 лв. на доц.д-р Цветан Павлов 
Цветанов за закупуване на скъпоструващи медикаменти за лечение. 

/за - 37, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
1031-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна дава съгласие да бъде отпусната финансова помощ в размер на 2000 лв. 
на инвалидна кооперация "Инком-92" за провеждането на тяхната 
благотворителна акция, организирана в национален мащаб. 

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

  1032-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна дава съгласие да бъде отпусната персонална пенсия на детето 
Венцислав Асенов Маринов от гр. Варна, ул. "Поп Христо Върбанов" № 4, в 
съответствие с чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване. 

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

1033-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна дава съгласие да бъде разкрита една щатна бройка 
"Магистър-фармацевт" към Междуобластен център за онкологични 
заболявания - Варна. 



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

  1034-10. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 
дава съгласие да бъде отпусната персонална пенсия на децата Станислав 
Маринов Тодоров и Костадин Маринов Тодоров от гр. Варна, кв. "Вл. 
Варненчик", ул. "Св. Минков" № 40, в съответствие с чл. 92 от Кодекса за 
социално осигуряване. 

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

  1035-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет 
-Варна дава съгласие за отпускане на 2 500 лв. на Иван Славов Иванов с 
диагноза "инфекциозен ендокардит" за лечение. 

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

  1036-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна дава съгласие за опрощаване на такса за сметосъбиране от временен 
обект в размер на 76 лв. за 2000 г. на Димо Костов Димов. 

/за - 39, против - 0, въздържали се - 0/ 
 
 1037-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет 

-Варна дава съгласие за отпускане на 1000 лв. на Марийка Маринова Калчева 
с диагноза "Чернодробна цироза с в-вирусна етилогия с прояви на активност, 
захарен диабет, диабетна полиневропатия, рефлуксен езофагит, хроничен 
обострен антрален гастрит, хроничен обострен булбит" от с. Константиново 
за лечение. 

/за - 39, против - 0, въздържали се - 0/ 
 
 1038-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна дава съгласие да бъде завишен щатът на филиал "Детски ясли" с 10 
длъжности - медицински сестри и друг персонал, които ще обезпечат 
разкриването на закритите до този момент яслени групи в Детска ясла № 7, 
Детска ясла № 9, Детска ясла № 11 и Детска ясла № 13 и разкриването на 
яслена група към новообразуваното ОДЗ в км. Тополи. 

/за - 39, против - 0, въздържали се - 0/ 
 
 1039-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет 

-Варна дава съгласие за отпускане на 380 лв. на Симеон Йорданов Христов за 
операция. 

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



 1040-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна дава съгласие за отпускане на 3 000 лв. на Десислава Стойнова за 
извършване на операция на Кристиян Стойнов - 7 месеца с диагноза 
"хидроцефалия". 

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

  1041-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна дава съгласие за отпускане на 500 лв. на Маргаритка Александрова 
Димитрова с диагноза "Фрактура кондили натералис тибие декс.мале саната" 
за следоперативно лечение. 

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

  1042-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет 
-Варна дава съгласие за отпускане на 600 лв. на Пенка Рачкова Монева за 
закупуване на скъпоструващи медикаменти. 

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

  1043-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна дава съгласие за отпускане на 800 лв. на Стоянка Тодорова за лечение 
на сина й Ивайло Григоров Тодоров - 12 г. с диагноза "астма". 
 

/за - 39, против - 0, въздържали се - 0/ 
  1044-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна дава съгласие за отпускане на 2000 лв. на Атанаска Димитрова 
Георгиева за закупуване на лекарства на сина й Михаил Атанасов Георгиев с 
диагноза "Муковисцидозис, малабсорбционенсиндром, анемия фериприва, 
хипотрофия гр. 

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

  1045-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна решава да бъде отпусната персонална пенсия на детето Пресияна 
Христова Петкова от гр. Варна, ж.к. "Възраждане", бл. 74, вх. Е, ет. 4, ап. 55, в 
съответствие с чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване. 

/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 

№ 25/18, 21.05.2001 г. 
по точка единадесета от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Промяна на членството на общински съветници в ПК и 

ВрК към Общинския съвет. 
Докл.: Ст. СЕВАСТИЯНОВ - 
Председател Общински съвет 
 

Общ брой присъстващи общински съветници - 40 
Р Е Ш Е Н И Я : 

 1046-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна решава общинския съветник доц. Иван Козовски да бъде освободен от 
състава на ПК "Младежки дейности, спорт, отдих и туризъм". 

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

  1047-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна решава общинската съветничка Димитричка Господинова да бъде член 
на ПК "Здравеопазване и социални дейности". 

/за - 29, против - 1, въздържали се - 7/ 
 

  1048-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна решава общинската съветничка Надя Руйчева да бъде член на ПК 
"Култура". 

/за - 26, против - 0, въздържали се - 10/ 
 

  1049-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна решава общинският съветник Тошко Грудев да бъде член на ПК 
"Обществен ред и сигурност". 

/за - 26, против - 0, въздържали се - 10/ 
 

  1050-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна освобождава общинската съветничка Веселина Савова като 
председател на ПК "Благоустройсто и комунални дейности". 

/за - 29, против - 1, въздържали се - 9/ 
 



  1051-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, Общински 
 съвет - Варна решава общинския съветник Любомир Роев да бъде 
 освободен от състава на ПК "Благоустройство и комунални 
 дейности". 

/за - 31, против - 2, въздържали се - 5/ 
 
 1052-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, Общински 

 съвет - Варна решава общинската съветничка Костадинка 
 Великова да бъде освободена от състава на ПК 
 "Благоустройство и комунални дейности". 

/за - 38, против - 0, въздържали се - 2/ 
 

  1053-11-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна променя свое решение № 5-2(3)/22.11.1999 г., като обединява ПК 
"Архитектура и строителство" и ПК "Благоустройство и комунални дейности" 
в ПК "Архитектура и благоустройство". 

/за - 30, против - 6, въздържали се - 2/ 
  1053-11-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна избира за председател на ПК "Архитектура и благоустройство" 
общинския съветник Васко Миланов Василев. 

/за - 31, против - 3, 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 

№ 25/18, 21.05.2001 г. 
по точка дванадесета от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Подпомагане на спортни клубове и организации по техни 

докладни за отпускане на финансови помощи; гласуване на проекти за 
подпомагане на физическото възпитание и спорт във варненските училища. 

Докл.: В. ПАНТЕЛЕЕВ - 
Председател "МДСОТ" 
 

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

  1054-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна отпуска следните суми на спортни клубове и организации за участия в 
спортни състезания, за пътни разноски, за закупуване на спортни екипировки: 
 - Клуб по спортни танци "Варна"- 1 000 лв. 
 - СК "Черно море - Атлетик" - 5 244 лв. 
 - СК "Таекуон-до" - 546 лв. 
 - СК "Черно море-Бриз"- 4156 лв. 
  

1055-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна приема проекти за подпомагане на физическото възпитание и спорт в 
училища и детски градини по ПМС № 129/11.07.2000 г.: 
 - ЦДГ № 12 "Пинокио" - 213,00 лв. 
 - ЦДГ № 10 "Приказка" - 252,00 лв. 
 - ОДЗ № 11 "Детски свят" - 223,00 лв. 
 - ОДЗ "Изворче" - 136,00 лв. 
 - ЦДГ "Пламъче" - 180,00 лв. 
 - ОУ "Ст. Михайловски" - 1 162,50 лв. 
 - СОУ "Кирил и Методий" - 1 504,50 лв. 
 - СОУ "Елин Пелин" - 1 287,00 лв. 
 - Хуманитарна гимназия - 1 279,50 лв. 
  /за - 37, 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 

№ 25/18, 21.05.2001 г. 
по точка тринадесета от дневния ред 

 
  ОТНОСНО: Разглеждане на предложение от кмета на р-н "Одесос" за 
побратимяване на района с община Неа Халкедона, Гърция. 

Докл.: Ст. СЕВАСТИЯНОВ - 
Председател Общински съвет 
 

Общ брой присъстващи общински съветници - 34 
  

Р Е Ш Е Н И Е : 
  1056-13. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 
дава съгласие за побратимяване на р-н "Одесос", община Варна с община Неа 
Халкедона, Гърция. 

/за - 34, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
 
 
 



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

 
П Р О Т О К О Л 

№ 25/18, 21.05.2001 г. 
по точка четиринадесета от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Отмяна на заповеди на кмета на Община Варна №№ 

597/22.03.2001 г., 601/23.03.2001 г., 818/18.04.2001 г., 927/02.05.2001 г., 
1062/19.05.2001 г. 

Докл.: Кр. ЖЕЛЕЗОВ - 
общински съветник 
 

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

  1057-14. На основание чл. 45, ал. 1 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 
отменя заповед на кмета на община Варна № 597/22.03.2001 г., като 
незаконосъобразна. 

/за - 30, против - 0, въздържали се - 3/ 
 

  1058-14. На основание чл. 45, ал. 1 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 
отменя заповед на кмета на община Варна № 601/23.03.2001 г., като 
незаконосъобразна. 

/за - 30, против - 0, въздържали се - 3/ 
 

  1059-14. На основание чл. 45, ал. 1 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 
отменя заповед на кмета на община Варна № 818/18.04.2001 г., като 
незаконосъобразна. 

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

  1060-14. На основание чл. 45, ал. 1 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 
отменя заповед на кмета на община Варна № 927/02.05.2001 г., като 
незаконосъобразна. 

/за - 30, против - 0, въздържали се - 3/ 
 

  1061-14. На основание чл. 45, ал. 1 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 
отменя заповед на кмета на община Варна № 1062/19.05.2001 г., като 
незаконосъобразна. 

/за - 30, против - 0, въздържали се - 3/ 


