
 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 
№ 27/25.07.2001 г. 

по точка първа от дневния ред 
 
  ОТНОСНО: Разглеждане на оспорвания от кмета на община Варна 
нарешения на ОбС - Варна №№ 1062-1, 1063-1-1, 1063-2-2, 1063-2-3, 1092-3, 
1093-3, 1094-3, 1095-3, 1096-3, 1097-3, 1098-3(26)/11.06.2001 г. 

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

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

Р Е Ш Е Н И Я : 
  1099-1. На основание чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 
потвърждава свое решение № 1062-1(26)/11.06.2001 г. 

/за - 27, против - 11, въздържали се - 8/ 
 

  1100-1. На основание чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 
 потвърждава свое решение № 1063-1-1(26)/11.06.2001 г.  

/за - 28, против - 12, въздържали се - 9/ 
 

  1101-1. На основание чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 
 потвърждава свое решение № 1063-2-2(26)/11.06.2001 г. 

/за - 28, против - 12, въздържали се - 9/ 
 

  1102-1. На основание чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 
 потвърждава свое решение № 1063-2-3(26)/11.06.2001 г. 

/за - 28, против - 9, въздържали се - 12/ 
 

  1103-1. На основание чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 
 потвърждава свое решение № 1092-3(26)/11.06.2001 г.  

/за - 26, против - 7, въздържали се - 13/ 
 

  1104-1. На основание чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 
 потвърждава свое решение № 1093-3(26)/11.06.2001 г.  



/за - 27, против - 10, въздържали се - 10/ 
 

  1105-1. На основание чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 
 потвърждава свое решение № 1094-3(26)/11.06.2001 г.  

/за - 26, против - 9, въздържали се - 10/ 
 

  1106-1. На основание чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 
 потвърждава свое решение № 1095-3(26)/11.06.2001 г. 

/за - 27, против - 9, въздържали се - 10/ 
 

  1107-1. На основание чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 
 потвърждава свое решение № 1096-3(26)/11.06.2001 г.  

/за - 24, против - 15, въздържали се - 7/ 
 

  1108-1. На основание чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 
 потвърждава свое решение № 1097-3(26)/11.06.2001 г. 
  /за - 25, против - 13, въздържали се - 11/ 
 
  1109-1. На основание чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 
 потвърждава свое решение № 1098-3(26)/11.06.2001 г.  

/за - 24, против - 13, 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 
№ 26/11.06.2001 г. 

по точка втора от дневния ред 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
"Архитектура и строителство и благоустройство и комунални дейности" 
относно: § 17 от ЗУТ и § 50 от ПЗР от ЗИДЗТСУ; коригиране на решение на 
ОбС № 734-4(22)/02.02.01 г.; решение за конкретни парцели на територията 
на р-н "Приморски" за учредяване право на строеж чрез търг за жилищно 
строителство. 

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

 
Общ брой присъстващи общински съветници - 49 

  
Р Е Ш Е Н И Я : 

  1110-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; § 17, ал. 2 от ЗУТ и 
във връзка с § 50а, ал. 4 от ЗТСУ, Общински съвет - Варна дава съгласие за 
започване на процедура за изменение на действащия подробен 
градоустройствен план с цел съществуващия временен обект, находящ се в 
ТК "Супер 59" Младост ІІ - модул 44, собственост на Кирил Георгиев 
Георгиев, да придобие траен устройствен статут като всички разходи, 
свързани с изменението са за сметка на молителя. 

/за - 45, против - 0, въздържали се - 3/ 
 

  1111-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; § 17, ал. 2 от ЗУТ и 
във връзка с § 50а, ал. 4 от ЗТСУ, Общински съвет - Варна дава съгласие за 
започване на процедура за изменение на действащия подробен 
градоустройствен план с цел съществуващия временен обект, находящ се в 
ТК "Супер 59" Младост ІІ - модул 57, собственост на Венелин Харалампиев 
Харалампиев, да придобие траен устройствен статут като всички разходи, 
свързани с изменението са за сметка на молителя.  

/за - 44, против - 0, въздържали се - 4/ 
 

  1112-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; § 17, ал. 2 от ЗУТ и 



във връзка с § 50а, ал. 4 от ЗТСУ, Общински съвет - Варна дава съгласие за 
започване на процедура за изменение на действащия подробен 
градоустройствен план с цел съществуващия временен обект, находящ се в 
ТК "Супер 59" Младост ІІ - модул 42, собственост на Радка Иванова Иванова, 
да придобие траен устройствен статут като всички разходи, свързани с 
изменението са за сметка на молителя. 

/за - 44, против - 0, въздържали се - 2/ 
 

  1113-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; § 17, ал. 2 от ЗУТ и 
във връзка с § 50а, ал. 4 от ЗТСУ, Общински съвет - Варна дава съгласие за 
започване на процедура за изменение на действащия подробен 
градоустройствен план с цел съществуващия временен обект, находящ се в 
ТК "Супер 59" Младост ІІ - модул 34, собственост на Татяна Колева Радева, 
да придобие траен устройствен статут като всички разходи, свързани с 
изменението са за сметка на молителя. 

/за - 45, против - 0, въздържали се - 3/ 
  

1114-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; § 17, ал. 2 от ЗУТ и 
във връзка с § 50а, ал. 4 от ЗТСУ, Общински съвет - Варна дава съгласие за 
започване на процедура за изменение на действащия подробен 
градоустройствен план с цел съществуващия временен обект, находящ се в 
ТК "Супер 59" Младост ІІ - модул 37, собственост на Ангел Петров 
Димитров, да придобие траен устройствен статут като всички разходи, 
свързани с изменението са за сметка на молителя. 

/за - 46, против - 0, въздържали се - 2/ 
  

1115-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; § 17, ал. 2 от ЗУТ и 
във връзка с § 50а, ал. 4 от ЗТСУ, Общински съвет - Варна дава съгласие за 
започване на процедура за изменение на действащия подробен 
градоустройствен план с цел съществуващия временен обект, находящ се в 
ТК "Супер 59" Младост ІІ - модул 3, собственост на Станислав Маркович, да 
придобие траен устройствен статут като всички разходи, свързани с 
изменението са за сметка на молителя. 

/за - 46, против - 0, въздържали се - 2/ 
  

1116-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; § 17, ал. 2 от ЗУТ и 
във връзка с § 50а, ал. 4 от ЗТСУ, Общински съвет - Варна дава съгласие за 
започване на процедура за изменение на действащия подробен 
градоустройствен план с цел съществуващия временен обект, находящ се в 
ТК "Супер 59" Младост ІІ - модул 59, собственост на Радослав Борисов Русев, 



да придобие траен устройствен статут като всички разходи, свързани с 
изменението са за сметка на молителя. 

/за - 45, против - 0, въздържали се - 2/ 
 

  1117-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; § 17, ал. 2 от ЗУТ и 
във връзка с § 50а, ал. 4 от ЗТСУ, Общински съвет - Варна дава съгласие за 
започване на процедура за изменение на действащия подробен 
градоустройствен план с цел съществуващия временен обект, находящ се в 
ТК "Супер 59" Младост ІІ - модул 71, собственост на Пенчо Христов 
Христов, да придобие траен устройствен статут като всички разходи, 
свързани с изменението са за сметка на молителя. 

/за - 45, против - 0, въздържали се - 2/ 
 

  1118-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; § 17, ал. 2 от ЗУТ и 
във връзка с § 50а, ал. 4 от ЗТСУ, Общински съвет - Варна дава съгласие за 
започване на процедура за изменение на действащия подробен 
градоустройствен план с цел съществуващия временен обект, находящ се в 
ТК "Супер 59" Младост ІІ - модул 97А, собственост на Цветан Славенов 
Горанов, да придобие траен устройствен статут като всички разходи, 
свързани с изменението са за сметка на молителя. 

/за - 45, против - 0, въздържали се - 2/ 
 

  1119-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; § 17, ал. 2 от ЗУТ и 
във връзка с § 50а, ал. 4 от ЗТСУ, Общински съвет - Варна дава съгласие за 
започване на процедура за изменение на действащия подробен 
градоустройствен план с цел съществуващия временен обект, находящ се в 
ТК "Супер 59" Младост ІІ - модул 13А, собственост на Валентина Коева 
Жечева, да придобие траен устройствен статут като всички разходи, свързани 
с изменението са за сметка на молителя. 

/за - 45, против - 0, въздържали се - 2/ 
   

1120-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; § 17, ал. 2 от ЗУТ и 
във връзка с § 50а, ал. 4 от ЗТСУ, Общински съвет - Варна дава съгласие за 
започване на процедура за изменение на действащия подробен 
градоустройствен план с цел съществуващия временен обект, находящ се в 
ТК "Супер 59" Младост ІІ - модул 75, собственост на Десислава Христова 
Стойчева, да придобие траен устройствен статут като всички разходи, 
свързани с изменението са за сметка на молителя. 

/за - 45, против - 0, въздържали се - 3/ 
   



1121-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; § 17, ал. 2 от ЗУТ и 
във връзка с § 50а, ал. 4 от ЗТСУ, Общински съвет - Варна дава съгласие за 
започване на процедура за изменение на действащия подробен 
градоустройствен план с цел съществуващия временен обект, находящ се в 
ТК "Супер 59" Младост ІІ - модул 73, собственост на Деян Недев Неделчев, 
да придобие траен устройствен статут като всички разходи, свързани с 
изменението са за сметка на молителя. 

/за - 46, против - 0, въздържали се - 2/ 
  

1122-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; § 17, ал. 2 от ЗУТ и 
във връзка с § 50а, ал. 4 от ЗТСУ, Общински съвет - Варна дава съгласие за 
започване на процедура за изменение на действащия подробен 
градоустройствен план с цел съществуващия временен обект, находящ се 
между бл. 3 и бл. 25 ж.к. "Възраждане", собственост на Ангел Димитров 
Гигов, да придобие траен устройствен статут като всички разходи, свързани с 
изменението са за сметка на молителя. 

/за - 46, против - 0, въздържали се - 3/ 
  

1123-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; § 17, ал. 2 от ЗУТ и 
във връзка с § 50а, ал. 4 от ЗТСУ, Общински съвет - Варна дава съгласие за 
започване на процедура за изменение на действащия подробен 
градоустройствен план с цел съществуващия временен обект, находящ се в 
ТК "Панелчето" Младост І м.р., собственост на Йордан Тодоров Лазаров, да 
придобие траен устройствен статут като всички разходи, свързани с 
изменението са за сметка на молителя. 

/за - 46, против - 0, въздържали се - 3/ 
  

1124-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; § 17, ал. 2 от ЗУТ и 
във връзка с § 50а, ал. 4 от ЗТСУ, Общински съвет - Варна дава съгласие за 
започване на процедура за изменение на действащия подробен 
градоустройствен план с цел съществуващия временен обект, находящ се на 
ул. "Акад. Курчатов", 16 м.р., кв. 8, собственост на ЕТ "АЛВАС-Васил 
Василев", да придобие траен устройствен статут като всички разходи, 
свързани с изменението, са за сметка на молителя. 

/за - 42, против - 0, въздържали се - 6/ 
  

1125-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; § 17, ал. 2 от ЗУТ и 
във връзка с § 50а, ал. 4 от ЗТСУ, Общински съвет - Варна дава съгласие за 
започване на процедура за изменение на действащия подробен 
градоустройствен план с цел съществуващия временен обект, находящ се на 



ул. "В. Петлешков" № 3, собственост на Димитър Ж. Димитров, да придобие 
траен устройствен статут като всички разходи, свързани с изменението са за 
сметка на молителя. 

/за - 46, против - 0, въздържали се - 1/ 
  

1126-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; § 17, ал. 2 от ЗУТ и 
във връзка с § 50а, ал. 4 от ЗТСУ, Общински съвет - Варна дава съгласие за 
започване на процедура за изменение на действащия подробен 
градоустройствен план с цел съществуващия временен обект, находящ се на 
ул."Роза"№51, собственост на Йордан Димов Недялков, да придобие траен 
устройствен статут като всички разходи, свързани с изменението са за сметка 
на молителя. 

/за - 45, против - 0, въздържали се - 1/ 
  

1127-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна коригира свое решение № 734-4(22)/02.02.2001 г. поради допусната 
явна фактическа грешка, като вместо "13 подрайон" да се чете "1 /първи/ 
подрайон". 

/за - 45, против - 0, въздържали се - 0/ 
  

1128-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; § 17, ал. 2 от ЗУТ и 
във връзка с § 50а, ал. 4 от ЗТСУ, Общински съвет - Варна дава съгласие за 
започване на процедура за изменение на действащия подробен 
градоустройствен план с цел съществуващия временен обект - супермаркет № 
8, находящ се до бл. 224, ІІ м.р. на ж.к. "Вл. Варненчик", собственост на ПК 
"Напредък" - Варна, да придобие траен устройствен статут като всички 
разходи, свързани с изменението, са за сметка на молителя.  

/за - 46, против - 0, въздържали се - 1/ 
 
  1129-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; § 17, ал. 2 от ЗУТ и 
във връзка с § 50а, ал. 4 от ЗТСУ, Общински съвет - Варна дава съгласие за 
започване на процедура за изменение на действащия подробен 
градоустройствен план с цел съществуващия временен обект, находящ се в 
ж.к. "Вл. Варненчик" ІІІ м.р., кв. 22, парцел І, собственост на ЕТ "Алекс 
ИД-Илия Аврамов", да придобие траен устройствен статут като всички 
разходи, свързани с изменението са за сметка на молителя. 

/за - 46, против - 0, въздържали се - 1/ 
 

  1130-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; § 17, ал. 2 от ЗУТ и 
във връзка с § 50а, ал. 4 от ЗТСУ, Общински съвет - Варна дава съгласие за 



започване на процедура за изменение на действащия подробен 
градоустройствен план с цел съществуващия временен обект, находящ се в 
кв. "Виница", пл. № 314А, кв. 36 по плана на кв. "Виница", собственост на ЕТ 
"Диян Иванов - Горлома" да придобие траен устройствен статут като всички 
разходи, свързани с изменението са за сметка на молителя.  

/за - 46, против - 0, въздържали се - 1/ 
 

  1131-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; § 17, ал. 2 от ЗУТ и 
във връзка с § 50а, ал. 4 от ЗТСУ, Общински съвет - Варна дава съгласие за 
започване на процедура за изменение на действащия подробен 
градоустройствен план с цел съществуващия временен обект, находящ се в 
микропазар "Панелчето" в ж.к. "Младост" І м.р. до бл. 108, собственост на 
Николай Насков Атанасов, да придобие траен устройствен статут като всички 
разходи, свързани с изменението са за сметка на молителя.  

/за - 45, против - 0, въздържали се - 1/ 
 
  1132-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; § 17, ал. 2 от ЗУТ и 
във връзка с § 50а, ал. 4 от ЗТСУ, Общински съвет - Варна дава съгласие за 
започване на процедура за изменение на действащия подробен 
градоустройствен план с цел съществуващия временен обект, находящ се ТК 
"Орехчето" - модул № 46 р-н "Младост", собственост на Лъчезар Борисов 
Гологачев, да придобие траен устройствен статут като всички разходи, 
свързани с изменението са за сметка на молителя. 

/за - 43, против - 0, въздържали се - 1/ 
  

1133-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; § 17, ал. 2 от ЗУТ и 
във връзка с § 50а, ал. 4 от ЗТСУ, Общински съвет - Варна дава съгласие за 
започване на процедура за изменение на действащия подробен 
градоустройствен план с цел съществуващия временен обект, находящ се на 
бул. "Осми приморски полк" № 128А, 18 подрайон, собственост на ЕТ 
"Тони-69-Стоян Андонов", да придобие траен устройствен статут като всички 
разходи, свързани с изменението са за сметка на молителя.  

/за - 41, против - 0, въздържали се - 3/ 
 
  1134-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; § 17, ал. 2 от ЗУТ и 
във връзка с § 50а, ал. 4 от ЗТСУ, Общински съвет - Варна дава съгласие за 
започване на процедура за изменение на действащия подробен 
градоустройствен план с цел съществуващия временен обект, находящ се в с. 
Тополи - скица № 205/01.12.1998 г., собственост на Димитър Христов Генов, 
да придобие траен устройствен статут като всички разходи, свързани с 



изменението са за сметка на молителя. 
/за - 46, против - 0, въздържали се - 1/ 
 

  1135-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; § 17, ал. 2 от ЗУТ и 
във връзка с § 50а, ал. 4 от ЗТСУ, Общински съвет - Варна дава съгласие за 
започване на процедура за изменение на действащия подробен 
градоустройствен план с цел съществуващия временен обект, находящ се на 
ул. "Подвис" срещу бл. 27 и бл. 28, собственост на СД "Флора - ММ Кондов и 
съдружие", да придобие траен устройствен статут като всички разходи, 
свързани с изменението са за сметка на молителя. 

/за - 45, против - 1, въздържали се - 0/ 
 
  1136-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; § 17, ал. 2 от ЗУТ и 
във връзка с § 50а, ал. 4 от ЗТСУ, Общински съвет - Варна дава съгласие за 
започване на процедура за изменение на действащия подробен 
градоустройствен план с цел съществуващия временен обект, находящ се в 
кв. "Чайка" срещу бл. 47, собственост на Радка Тотева Славова, да придобие 
траен устройствен статут като всички разходи, свързани с изменението са за 
сметка на молителя. 

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

  1137-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; § 17, ал. 2 от ЗУТ и 
във връзка с § 50а, ал. 4 от ЗТСУ, Общински съвет - Варна дава съгласие за 
започване на процедура за изменение на действащия подробен 
градоустройствен план с цел съществуващия временен обект, находящ се в 
кв. "Чайка" срещу бл. 47, собственост на ЕТ "Макс-Максим Ангелов", да 
придобие траен устройствен статут като всички разходи, свързани с 
изменението са за сметка на молителя. 

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

  1138-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; § 17, ал. 2 от ЗУТ и 
във връзка с § 50а, ал. 4 от ЗТСУ, Общински съвет - Варна дава съгласие за 
започване на процедура за изменение на действащия подробен 
градоустройствен план с цел съществуващия временен обект, находящ се в 
кв. "Чайка" срещу бл. 47, собственост на ЕТ "НКП-Търговия и услуги - Наско 
Петков", да придобие траен устройствен статут като всички разходи, 
свързани с изменението са за сметка на молителя. 

/за - 44, против - 1, въздържали се - 2/ 
 

  1139-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; § 17, ал. 2 от ЗУТ и 



във връзка с § 50а, ал. 4 от ЗТСУ, Общински съвет - Варна дава съгласие за 
започване на процедура за изменение на действащия подробен 
градоустройствен план с цел съществуващия временен обект, находящ се в 
ТК "Младост" ІІ до маг. 59 модул № 22, собственост на Ганчо Ганчев 
Стойков "Сириус-Ринг"-ООД, да придобие траен устройствен статут като 
 всички разходи, свързани с изменението са за сметка на молителя. 

/за - 42, против - 0, въздържали се - 3/ 
 

  1140-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; § 17, ал. 2 от ЗУТ и 
във връзка с § 50а, ал. 4 от ЗТСУ, Общински съвет - Варна дава съгласие за 
започване на процедура за изменение на действащия подробен 
градоустройствен план с цел съществуващия временен обект, находящ се в 
кв. "Аспарухово" 27 м.р., кв. 10, собственост на "Дар-96"-ООД - Димитър 
Николов Димитров, да придобие траен устройствен статут, като всички 
разходи свързани с изменението са за сметка на молителя. 

/за - 31, против - 4, въздържали се - 7/ 
 

  1141-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; § 17, ал. 2 от ЗУТ и 
във връзка с § 50а, ал. 4 от ЗТСУ, Общински съвет - Варна дава съгласие за 
започване на процедура за изменение на действащия подробен 
градоустройствен план с цел съществуващия временен обект, находящ се на 
ул. "Възраждане" - 13 подрайон - пункт 20, собственост на 
"Ирапровитед"-ЕООД - Ивелин Михайлов Петров, да придобие траен 
устройствен статут като всички разходи, свързани с изменението са за сметка 
на молителя. 

/за - 43, против - 0, въздържали се - 3/ 
 
 1142-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; § 17, ал. 2 от ЗУТи 

във връзка с § 50а, ал. 4 от ЗТСУ, Общински съвет - Варна дава съгласие за 
започване на процедура за изменение на действащия подробен 
градоустройствен план с цел съществуващия временен обект, находящ се в 
ж.к. "Младост" - до бл. 148 - пункт 12, собственост на "Ирапровитед"-ЕООД - 
Ивелин Михайлов Петров, да придобие траен устройствен статут като всички 
разходи, свързани с изменението са за сметка на молителя.  

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

  1143-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; § 17, ал. 2 от ЗУТ и 
във връзка с § 50а, ал. 4 от ЗТСУ, Общински съвет - Варна дава съгласие за 
започване на процедура за изменение на действащия подробен 
градоустройствен план с цел съществуващия временен обект, находящ се на 



ул. "Добротица" - 11 подрайон - пункт 11, собственост на 
"Ирапровитед"-ЕООД - Ивелин Михайлов Петров, да придобие траен 
устройствен статут като всички разходи, свързани с изменението са за сметка 
на молителя. 

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

1144-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; § 17, ал. 2 от ЗУТ и 
във връзка с § 50а, ал. 4 от ЗТСУ, Общински съвет - Варна дава съгласие за 
започване на процедура за изменение на действащия подробен 
градоустройствен план с цел съществуващия временен обект, находящ се в 
кв. "Чайка" срещу бл. 17, собственост на "Феникс Реком"-АД, да придобие 
траен устройствен статут като всички разходи, свързани с изменението са за 
сметка на молителя. 

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

1145-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; § 17, ал. 2 от ЗУТ и 
във връзка с § 50а, ал. 4 от ЗТСУ, Общински съвет - Варна дава съгласие за 
започване на процедура за изменение на действащия подробен 
градоустройствен план с цел съществуващия временен обект - магазин 
павилион 244 на ул. "Д-р Пискюлиев", находящ се на ул. "Дрин", собственост 
на СД "Камко-90-Колчев и сие", да придобие траен устройствен статут като 
всички разходи, свързани с изменението са за сметка на молителя. 

/за - 33, против - 0, въздържали се - 6/ 
 

  1146-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; § 17, ал. 2 от ЗУТ и 
във връзка с § 50а, ал. 4 от ЗТСУ, Общински съвет - Варна дава съгласие за 
започване на процедура за изменение на действащия подробен 
градоустройствен план с цел съществуващия временен обект, находящ се в 
ж.к. "Чайка" до бл. 45 по плана 19 м.р., собственост на ЕТ "Андриан Вълчев - 
Андро", да придобие траен устройствен статут като всички разходи, свързани 
с изменението са за сметка на молителя. 

/за - 43, против - 0, въздържали се - 1/ 
  

1147-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; § 17, ал. 2 от ЗУТ и 
във връзка с § 50а, ал. 4 от ЗТСУ, Общински съвет - Варна дава съгласие за 
започване на процедура за изменение на действащия подробен 
градоустройствен план с цел съществуващия временен обект, находящ се в 
ж.к. "Чайка" до бл. 45 по плана на 19 м.р., собственост на "Едем-21"-ООД - 
Николай Недков, да придобие траен устройствен статут като всички разходи, 
свързани с изменението са за сметка на молителя. 



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

  1148-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; § 17, ал. 2 от ЗУТ и 
във връзка с § 50а, ал. 4 от ЗТСУ, Общински съвет - Варна дава съгласие за 
започване на процедура за изменение на действащия подробен 
градоустройствен план с цел съществуващия временен обект, находящ се в 
ж.к. "Чайка" до бл. 4 по плана на 19 м.р., собственост на СД "Тива - ММ" - 
Титко Титев, да придобие траен устройствен статут като всички разходи, 
свързани с изменението са за сметка на молителя. 

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

  1149-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; § 17, ал. 2 от ЗУТ и 
във връзка с § 50а, ал. 4 от ЗТСУ, Общински съвет - Варна дава съгласие за 
започване на процедура за изменение на действащия подробен 
градоустройствен план с цел съществуващия временен обект, находящ се в 
ж.к. "Чайка" до бл. 45 по плана на 19 м.р., собственост на ЕТ "Екзотика - 
Виолета Петрова", да придобие траен устройствен статут като всички 
разходи, свързани с изменението са за сметка на молителя. 

/за - 43, против - 1, въздържали се - 1/ 
 
 1150-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; § 17, ал. 2 от ЗУТ 

и във връзка с § 50а, ал. 4 от ЗТСУ, Общински съвет - Варна дава съгласие за 
започване на процедура за изменение на действащия подробен 
градоустройствен план с цел съществуващия временен обект, находящ се в 
ж.к. "Чайка" до бл. 45 по плана на 19 м.р., собственост на ЕТ "Таня-91 - 
Стоянка Александрова", да придобие траен устройствен статут като всички 
разходи, свързани с изменението са за сметка на молителя. 

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

  1151-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; § 17, ал. 2 от ЗУТ и 
във връзка с § 50а, ал. 4 от ЗТСУ, Общински съвет - Варна дава съгласие за 
започване на процедура за изменение на действащия подробен 
градоустройствен план с цел съществуващия временен обект, находящ се в 
ж.к. "Чайка" до бл. 45 по плана на 19 м.р., собственост на ЕТ "Дея - Атанас 
Атанасов" да придобие траен устройствен статут като всички разходи, 
свързани с изменението са за сметка на молителя. 

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

  1152-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; § 17, ал. 2 от ЗУТ и 
във връзка с § 50а, ал. 4 от ЗТСУ, Общински съвет - Варна дава съгласие за 



започване на процедура за изменение на действащия подробен 
градоустройствен план с цел съществуващия временен обект, находящ се на 
ул. "Бачо Киро", 7 подрайон кв. 136, собственост на "Вестник Народно 
дело"-ООД, да придобие траен устройствен статут като всички разходи, 
свързани с изменението са за сметка на молителя. 

/за - 42, против - 0, въздържали се - 1/ 
 
  1153-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; § 17, ал. 2 от ЗУТ и 
във връзка с § 50а, ал. 4 от ЗТСУ, Общински съвет - Варна дава съгласие за 
започване на процедура за изменение на действащия подробен 
градоустройствен план с цел съществуващия временен обект, находящ се на 
ул. "Цанко Дюстабанов" № 4, собственост на ЕТ "Мраз-72" - Стефан Маринов 
Стоянов, да придобие траен устройствен статут като всички разходи, 
свързани с изменението са за сметка на молителя. 

/за - 41, против - 0, въздържали се - 3/ 
  

1154-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; § 17, ал. 2 от ЗУТ и 
във връзка с § 50а, ал. 4 от ЗТСУ, Общински съвет - Варна дава съгласие за 
започване на процедура за изменение на действащия подробен 
градоустройствен план с цел съществуващия временен обект, находящ се на 
пазар "Чаталджа" - ул. "Цар Асен", собственост на Тодорка Бъчварова, да 
придобие траен устройствен статут като всички разходи, свързани с 
изменението са за сметка на молителя. 

/за - 40, против - 1, въздържали се - 3/ 
  

1155-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; § 17, ал. 2 от ЗУТ и 
във връзка с § 50а, ал. 4 от ЗТСУ, Общински съвет - Варна дава съгласие за 
започване на процедура за изменение на действащия подробен 
градоустройствен план с цел съществуващия временен обект, находящ се на 
ул. "В. Петлешков" 23 м.р., собственост на ЕТ "Краси 1980" - Димо Драганов 
Димов, да придобие траен устройствен статут като всички разходи, свързани 
с изменението са за сметка на молителя. 

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

 1156-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; § 17, ал. 2 от ЗУТ 
и във връзка с § 50а, ал. 4 от ЗТСУ, Общински съвет - Варна дава съгласие за 
започване на процедура за изменение на действащия подробен 
градоустройствен план с цел съществуващия временен обект, находящ се в 
кв. "Аспарухово", 27 м.р., кв. 10, собственост на ЕТ "МБ-Бенц-Вичко 
Михалев", да придобие траен устройствен статут като всички разходи, 



свързани с изменението са за сметка на молителя. 
/за - 41, против - 1, въздържали се - 2/ 
 

  1157-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; § 17, ал. 2 от ЗУТ и 
във връзка с § 50а, ал. 4 от ЗТСУ, Общински съвет - Варна дава съгласие за 
започване на процедура за изменение на действащия подробен 
градоустройствен план с цел съществуващия временен обект, находящ се на 
ул. "Битоля" № 2, собственост на ООД "Рес-М" - Тихомир Гочев, да придобие 
траен устройствен статут като всички разходи, свързани с изменението са за 
сметка на молителя. 

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

  1158-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; § 17, ал. 2 от ЗУТ и 
във връзка с § 50а, ал. 4 от ЗТСУ, Общински съвет - Варна дава съгласие за 
започване на процедура за изменение на действащия подробен 
градоустройствен план с цел съществуващия временен обект, находящ се на 
ул. "Евлоги Георгиев" № 48 - павилион за хранителни стоки и ателие за 
фотографски услуги, собственост на Юлия Иванова Касабова, да придобие 
траен устройствен статут като всички разходи, свързани с изменението са за 
сметка на молителя. 

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

1159-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; § 17, ал. 2 от ЗУТ и 
във връзка с § 50а, ал. 4 от ЗТСУ, Общински съвет - Варна дава съгласие за 
започване на процедура за изменение на действащия подробен 
градоустройствен план с цел съществуващия временен обект, находящ се на 
ул. "В. Петлешков" № 1, собственост на ЕТ "Еленкови - Иванка Еленкова", да 
придобие траен устройствен статут като всички разходи, свързани с 
изменението са за сметка на молителя. 

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

  1160-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; § 17, ал. 2 от ЗУТ и 
във връзка с § 50а, ал. 4 от ЗТСУ, Общински съвет - Варна дава съгласие за 
започване на процедура за изменение на действащия подробен 
градоустройствен план с цел съществуващия временен обект, находящ се на 
ул. "Баучер" и "Балчик", собственост на Марин Атанасов Маринов, да 
придобие траен устройствен статут като всички разходи, свързани с 
изменението са за сметка на молителя. 

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



  1161-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; § 17, ал. 2 от ЗУТ и 
във връзка с § 50а, ал. 4 от ЗТСУ, Общински съвет - Варна дава съгласие за 
започване на процедура за изменение на действащия подробен 
градоустройствен план с цел съществуващия временен обект, находящ се 
северно от РУМ "Бриз" - ж.к. "Възраждане" ІІ м.р., собственост на ЕТ "Павел 
Диханов", да придобие траен устройствен статут като всички разходи, 
свързани с изменението са за сметка на молителя. 

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

 1162-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; § 17, ал. 2 от ЗУТ 
и във връзка с § 50а, ал. 4 от ЗТСУ, Общински съвет - Варна дава съгласие за 
започване на процедура за изменение на действащия подробен 
градоустройствен план с цел съществуващия временен обект, находящ се на 
ул. "Никола Козлев" № 2, собственост на ЕТ "Росвет-96" - Светослав Желев 
Михалев, да придобие траен устрйствен статут като всички разходи, свързани 
с изменението са за сметка на молителя. 

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

  1163-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; § 17, ал. 2 от ЗУТ и 
във връзка с § 50а, ал. 4 от ЗТСУ, Общински съвет - Варна дава съгласие за 
започване на процедура за изменение на действащия подробен 
градоустройствен план с цел съществуващия временен обект, находящ се на 
ул. "Дрин" - магазин-павилион № 121, собственост на ЕТ "Ели" - Росен 
Любенов Панайотов, да придобие траен устройствен статут като всички 
разходи, свързани с изменението са за сметка на молителя. 

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

  1164-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; § 17, ал. 2 от ЗУТ и 
във връзка с § 50а, ал. 4 от ЗТСУ, Общински съвет - Варна дава съгласие за 
започване на процедура за изменение на действащия подробен 
градоустройствен план с цел съществуващия временен обект, находящ се на 
ул. "Подвис" срещу бл. 27 и бл. 28, собственост на ЕТ "Дидактика" - Жанна 
Викторова Стефанова, да придобие траен устройствен статут като всички 
разходи, свързани с изменението са за сметка на молителя. 

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

  1165-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна задължава Кмета на община Варна да посочи конкретни общински 
парцели на територията на р-н "Приморски", собственост на община Варна, за 
учредяване право на строеж чрез търг за жилищно строителство за нуждите 



на социалнослаби граждани. 
/за - 41, против - 0, въздържали се - 0/ 

   
1166-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна одобрява изменението на ОГП на част от 21 м.р. (ж.к. "Бриз-юг") в 
граници: бул. "В. Левски", бул. "Княз Борис І", ж.к. "Бриз", бул. "Осми 
приморски полк". 

/за - 26, против - 6, въздържали се - 10/ 
 
 1167-2. Общински съвет - Варна, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 3 

от ЗМСМА и във връзка с § 1, ал. 2 и ал. 3 от ДР на ЗУТ приема изменения в 
приложение № 1 към Устройствения правилник на Община Варна по решение 
№ 998-6(25)/18,21.05.01 г., както следва: 
  - за точки 4, 5, 6 и 7 текста: "чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ" да се замени с 
текста: "чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗУТ". 

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

  1168-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна дава съгласие за промяна на предназначението на имот, находящ се на 
ул. "Горна студена" в кв. "Аспарухово" с площ от 700 кв.м, пл. № 2559, кв. 
132 по плана на 27 подрайон на гр. Варна от озеленяване в строителен парцел. 

/за - 26, против - 8, въздържали се - 4/ 
 

  1169-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; § 17, ал. 2 от ЗУТ и 
във връзка с § 50а, ал. 4 от ЗТСУ, Общински съвет - Варна дава съгласие за 
започване на процедура за изменение на действащия подробен 
градоустройствен план с цел съществуващия временен обект, находящ се на 
ул. "Войнишка" магазин № 1, собственост на Иван Цветков Атанасов, да 
придобие траен устройствен статут като всички разходи, свързани с 
изменението са за сметка на молителя. 

/за - 40, против - 0, въздържали се - 5/ 
 

  1170-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; § 17, ал. 2 от ЗУТ и 
във връзка с § 50а, ал. 4 от ЗТСУ, Общински съвет - Варна дава съгласие за 
започване на процедура за изменение на действащия подробен 
градоустройствен план с цел съществуващия временен обект, находящ се на 
ул. "Войнишка" магазин № 2, собственост на ЕТ "Киг-Кирил Белчев", да 
придобие траен устройствен статут като всички разходи, свързани с 
изменението са за сметка на молителя. 

/за - 25, против - 2, въздържали се - 11/ 



 
  1171-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; § 17, ал. 2 от ЗУТ и 
във връзка с § 50а, ал. 4 от ЗТСУ, Общински съвет - Варна дава съгласие за 
започване на процедура за изменение на действащия подробен 
градоустройствен план с цел съществуващия временен обект, находящ се на 
ул. "Войнишка" магазин № 3, собственост на ЕТ "Зорница-З. Дараджова", да 
придобие траен устройствен статут като всички разходи, свързани с 
изменението са за сметка на молителя. 

/за - 25, против - 2, въздържали се - 11/ 
 
 

  1172-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; § 17, ал. 2 от ЗУТ и 
във връзка с § 50а, ал. 4 от ЗТСУ, Общински съвет - Варна дава съгласие за 
започване на процедура за изменение на действащия подробен 
градоустройствен план с цел съществуващия временен обект, находящ се на 
ул. "Войнишка" магазин № 4, собственост на Цветанка Р. Коларова, да 
придобие траен устройствен статут като всички разходи, свързани с 
изменението са за сметка на молителя. 

/за - 26, против - 2, въздържали се - 11/ 
 
 1173-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; § 17, ал. 2 от ЗУТ 

и във връзка с § 50а, ал. 4 от ЗТСУ, Общински съвет - Варна дава съгласие за 
започване на процедура за изменение на действащия подробен 
градоустройствен план с цел съществуващия временен обект, находящ се на 
ул. "Войнишка" магазин № 5, собственост на ЕТ "Бома-Бончо Димитров", да 
придобие траен устройствен статут като всички разходи, свързани с 
изменението са за сметка на молителя. 

/за - 29, против - 1, въздържали се - 4/ 
 

  1174-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; § 17, ал. 2 от ЗУТ и 
във връзка с § 50а, ал. 4 от ЗТСУ, Общински съвет - Варна дава съгласие за 
започване на процедура за изменение на действащия подробен 
градоустройствен план с цел съществуващия временен обект, находящ се на 
ул. "Войнишка" магазин № 6, собственост на ЕТ "Тесалия-Иван Стоянов", да 
придобие траен устройствен статут като всички разходи, свързани с 
изменението са за сметка на молителя. 

/за - 27, против - 1, въздържали се - 3/ 
 
 1175-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; § 17, ал. 2 от ЗУТ 

и във връзка с § 50а, ал. 4 от ЗТСУ, Общински съвет - Варна дава съгласие за 



започване на процедура за изменение на действащия подробен 
градоустройствен план с цел съществуващия временен обект, находящ се на 
ул. "Войнишка" магазин № 7, собственост на ЕТ "Диега - Димчо Райчев", да 
придобие траен устройствен статут като всички разходи, свързани с 
изменението са за сметка на молителя. 

/за - 24, против - 1, въздържали се - 4/ 
 

  1176-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; § 17, ал. 2 от ЗУТ и 
във връзка с § 50а, ал. 4 от ЗТСУ, Общински съвет - Варна дава съгласие за 
започване на процедура за изменение на действащия подробен 
градоустройствен план с цел съществуващия временен обект, находящ се на 
ул. "Войнишка" магазин № 8, собственост на Даниела Миткова 
Хакхаманешиян да придобие траен устройствен статут като всички разходи, 
свързани с изменението са за сметка на молителя. 

/за - 28, против - 1, въздържали се - 5/ 
 

  1177-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; § 17, ал. 2 от ЗУТ и 
във връзка с § 50а, ал. 4 от ЗТСУ, Общински съвет - Варна дава съгласие за 
започване на процедура за изменение на действащия подробен 
градоустройствен план с цел съществуващия временен обект, находящ се на 
ул. "Войнишка" магазин № 9, собственост на ЕТ "Дария 78" Дария Борисова 
Боева, да придобие траен устройствен статут като всички разходи, свързани с 
изменението са за сметка на молителя. 

/за - 28, против - 2, въздържали се - 3/ 
 

  1178-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; § 17, ал. 2 от ЗУТ и 
във връзка с § 50а, ал. 4 от ЗТСУ, Общински съвет - Варна дава съгласие за 
започване на процедура за изменение на действащия подробен 
градоустройствен план с цел съществуващия временен обект, находящ се на 
ул. "Войнишка" магазин № 10, собственост на ЕТ "Ост-вест консулт - 
Димитър Щерев", да придобие траен устройствен статут като всички разходи, 
свързани с изменението са за сметка на молителя. 

/за - 28, против - 1, въздържали се - 5/ 
 

  1179-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; § 17, ал. 2 от ЗУТ и 
във връзка с § 50а, ал. 4 от ЗТСУ, Общински съвет - Варна дава съгласие за 
започване на процедура за изменение на действащия подробен 
градоустройствен план с цел съществуващия временен обект, находящ се на 
ул. "Войнишка" магазин № 11, собственост на ЕТ "СЮ-94 – Силвия Добрева", 
да придобие траен устройствен статут като всички разходи, свързани с 



изменението са за сметка на молителя. 
/за - 27, против - 1, въздържали се - 5/ 
 
 1180-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; § 17, ал. 2 от ЗУТ 

и във връзка с § 50а, ал. 4 от ЗТСУ, Общински съвет - Варна дава съгласие за 
започване на процедура за изменение на действащия подробен 
градоустройствен план с цел съществуващия временен обект, находящ се на 
ул. "Войнишка" магазин № 12, собственост на ЕТ "В. Василев 21", да 
придобие траен устройствен статут като всички разходи, свързани с 
изменението са за сметка на молителя. 

/за - 27, против - 1, въздържали се - 4/ 
 

  1181-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; § 17, ал. 2 от ЗУТ и 
във връзка с § 50а, ал. 4 от ЗТСУ, Общински съвет - Варна дава съгласие за 
започване на процедура за изменение на действащия подробен 
градоустройствен план с цел съществуващия временен обект, находящ се на 
ул. "Войнишка" магазин № 13, собственост на ЕТ "Велес - Р. Касърова", да 
придобие траен устройствен статут като всички разходи, свързани с 
изменението са за сметка на молителя. 

/за - 30, против - 1, въздържали се - 4/ 
 

  1182-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; § 17, ал. 2 от ЗУТ и 
във връзка с § 50а, ал. 4 от ЗТСУ, Общински съвет - Варна дава съгласие за 
започване на процедура за изменение на действащия подробен 
градоустройствен план с цел съществуващия временен обект, находящ се на 
ул. "Войнишка" магазин № 14, собственост на Веселина Маринова Пейкова, 
да придобие траен устройствен статут като всички разходи, свързани с 
изменението са за сметка на молителя. 

/за - 28, против - 1, въздържали се - 3/ 
 
 1183-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; § 17, ал. 2 от ЗУТ 

и във връзка с § 50а, ал. 4 от ЗТСУ, Общински съвет - Варна дава съгласие за 
започване на процедура за изменение на действащия подробен 
градоустройствен план с цел съществуващия временен обект, находящ се на 
ул. "Войнишка" магазин № 15, собственост на Мария Янкова Иванова, да 
придобие траен устройствен статут като всички разходи, свързани с 
изменението са за сметка на молителя. 

/за - 30, против - 1, въздържали се - 3/ 
 

  1184-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; § 17, ал. 2 от ЗУТ и 



във връзка с § 50а, ал. 4 от ЗТСУ, Общински съвет - Варна дава съгласие за 
започване на процедура за изменение на действащия подробен 
градоустройствен план с цел съществуващия временен обект, находящ се на 
ул. "Войнишка" магазин № 16, собственост на Николай Николов Чолаков, да 
придобие траен устройствен статут като всички разходи, свързани с 
изменението са за сметка на молителя. 

/за - 30, против - 1, въздържали се - 2/ 
 

  1185-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; § 17, ал. 2 от ЗУТ и 
във връзка с § 50а, ал. 4 от ЗТСУ, Общински съвет - Варна дава съгласие за 
започване на процедура за изменение на действащия подробен 
градоустройствен план с цел съществуващия временен обект, находящ се на 
ул. "Войнишка" магазин № 17, собственост на Кънчо Петков Бонев, да 
придобие траен устройствен статут като всички разходи, свързани с 
изменението са за сметка на молителя. 

/за - 30, против - 1, въздържали се - 3/ 
 

  1186-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; § 17, ал. 2 от ЗУТ и 
във връзка с § 50а, ал. 4 от ЗТСУ, Общински съвет - Варна дава съгласие за 
започване на процедура за изменение на действащия подробен 
градоустройствен план с цел съществуващия временен обект, находящ се на 
ул. "Войнишка" магазин № 18, собственост на ЕТ "Фреза - Иван Кавалджиев", 
да придобие траен устройствен статут като всички разходи, свързани с 
изменението са за сметка на молителя. 

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

  1187-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; § 17, ал. 2 от ЗУТ и 
във връзка с § 50а, ал. 4 от ЗТСУ, Общински съвет - Варна дава съгласие за 
започване на процедура за изменение на действащия подробен 
градоустройствен план с цел съществуващия временен обект, находящ се на 
ул. "Войнишка" магазин № 19, собственост на ЕТ "Борис Боев" - Борис 
Георгиев Боев, да придобие траен устройствен статут като всички разходи, 
свързани с изменението са за сметка на молителя. 

/за - 28, против - 0, въздържали се - 3/ 
 
 1188-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; § 17, ал. 2 от ЗУТ 

и във връзка с § 50а, ал. 4 от ЗТСУ, Общински съвет - Варна дава съгласие за 
започване на процедура за изменение на действащия подробен 
градоустройствен план с цел съществуващия временен обект, находящ се на 
ул. "Войнишка" магазин № 20, собственост на Венетка Н. Ковачева, да 



придобие траен устройствен статут като всички разходи, свързани с 
изменението са за сметка на молителя. 

/за - 29, против - 1, въздържали се - 2/ 
 

  1189-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; § 17, ал. 2 от ЗУТ и 
във връзка с § 50а, ал. 4 от ЗТСУ, Общински съвет - Варна дава съгласие за 
започване на процедура за изменение на действащия подробен 
градоустройствен план с цел съществуващия временен обект, находящ се на 
ул. "Войнишка" магазин № 21, собственост на ЕТ "Меги - Миглена Енчева", 
да придобие траен устройствен статут като всички разходи, свързани с 
изменението са за сметка на молителя. 

/за - 30, против - 1, въздържали се - 3/ 
 

  1190-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; § 17, ал. 2 от ЗУТ и 
във връзка с § 50а, ал. 4 от ЗТСУ, Общински съвет - Варна дава съгласие за 
започване на процедура за изменение на действащия подробен 
градоустройствен план с цел съществуващия временен обект, находящ се на 
ул. "Войнишка" магазин № 22, собственост на ЕТ "Саня - Атанас Русев 
Атанасов", да придобие траен устройствен статут като всички разходи, 
свързани с изменението са за сметка на молителя. 

/за - 30, против - 1, въздържали се - 3/ 
 

  1191-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; § 17, ал. 2 от ЗУТ и 
във връзка с § 50а, ал. 4 от ЗТСУ, Общински съвет - Варна дава съгласие за 
започване на процедура за изменение на действащия подробен 
градоустройствен план с цел съществуващия временен обект, находящ се на 
ул. "Милосърдие" 35, собственост на Димо Матев Димов, да придобие траен 
устройствен статут като всички разходи, свързани с изменението са за сметка 
на молителя. 

/за - 29, против - 0, въздържали се - 4/ 
 

  1192-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; § 17, ал. 2 от ЗУТ и 
във връзка с § 50а, ал. 4 от ЗТСУ, Общински съвет - Варна дава съгласие за 
започване на процедура за изменение на действащия подробен 
градоустройствен план с цел съществуващия временен обект "невен", 
находящ се до бл. 138 в ж.к. "Младост", собственост на Марин Иванов 
Станков, да придобие траен устройствен статут, като всички разходи 
свързани с изменението са за сметка на молителя. 

/за - 28, против - 0, въздържали се - 3/ 
 



  1193-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; § 17, ал. 2 от ЗУТ и 
във връзка с § 50а, ал. 4 от ЗТСУ, Общински съвет - Варна дава съгласие за 
започване на процедура за изменение на действащия подробен 
градоустройствен план с цел съществуващия временен обект, находящ се до 
бл. 18 и бл. 20 в ж.к. "Възраждане", собственост на Никола Тенев Николов, да 
придобие траен устройствен статут като всички разходи, свързани с 
изменението са за сметка на молителя. 

/за - 30, против - 0, въздържали се - 4/ 
 

  1194-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; § 17, ал. 2 от ЗУТ и 
във връзка с § 50а, ал. 4 от ЗТСУ, Общински съвет - Варна дава съгласие за 
започване на процедура за изменение на действащия подробен 
градоустройствен план с цел съществуващия временен обект, находящ се до 
бл. 133 в "младост" ІІ м.р., собственост на ЕТ "Лена-Гено Генов" - Гено 
Димов Генов, да придобие траен устройствен статут като всички разходи, 
свързани с изменението са за сметка на молителя. 

/за - 30, против - 0, въздържали се - 4/ 
 

  1195-2. Общински съвет - Варна, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от 
ЗМСМА; § 50а, ал. 4 от ЗИДЗТСУ дава съгласие за започване на процедура за 
изменение на действащия подробен градоустройствен план за временен 
обект, находящ се в р-н "Вл. Варненчик", ІІ м.р., п. ІV, № 1, собственост на 
Лефтер Г. Тодоров - ПК "Напредък", като всички разходи, свързани с 
изменението са за сметка на молителя. 

/за - 32, против - 0, въздържали се - 2/ 
 

  1196-2. Общински съвет - Варна, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от 
ЗМСМА; § 50а, ал. 4 от ЗИДЗТСУ дава съгласие за започване на процедура за 
изменение на действащия подробен градоустройствен план за временен 
обект, находящ се в р-н "Вл. Варненчик", ІІІ м.р., п. ІV, № 1, собственост на 
Валентин П. Станев - ЕТ "В. Станев - ВС", като всички разходи, свързани с 
изменението са за сметка на молителя. 

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

  1197-2. Общински съвет - Варна, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от 
ЗМСМА; § 50а, ал. 4 от ЗИДЗТСУ дава съгласие за започване на процедура за 
изменение на действащия подробен градоустройствен план за временен 
обект, находящ се в р-н "Вл. Варненчик", ІІІ м.р., п. V, № 1, собственост на 
Валентин П. Станев - ЕТ "В. Станев - ВС", като всички разходи, свързани с 
изменението са за сметка на молителя. 



/за - 32, против - 0, въздържали се - 3/ 
 

  1198-2. Общински съвет - Варна, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от 
ЗМСМА; § 50а, ал. 4 от ЗИДЗТСУ дава съгласие за започване на процедура за 
изменение на действащия подробен градоустройствен план за временен 
обект, находящ се в р-н "Вл. Варненчик", ІІІ м.р., п. V, № 1, собственост на 
Желю Желев - ЕТ "Лимит", като всички разходи, свързани с изменението са 
за сметка на молителя. 

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

  1199-2. Общински съвет - Варна, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от 
ЗМСМА; § 50а, ал. 4 от ЗИДЗТСУ дава съгласие за започване на процедура за 
изменение на действащия подробен градоустройствен план за временен 
обект, находящ се в р-н "Вл. Варненчик", ІІІ м.р., п. V, № 2, собственост на 
"Феникс Реком"-АД, като всички разходи, свързани с изменението са за 
сметка на молителя. 

/за - 31, против - 0, въздържали се - 2/ 
 

  1200-2. Общински съвет - Варна, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от 
ЗМСМА; § 50а, ал. 4 от ЗИДЗТСУ дава съгласие за започване на процедура за 
изменение на действащия подробен градоустройствен план за временен 
обект, находящ се в р-н "Вл. Варненчик", ІІІ м.р., п. VІ, № 1, собственост на 
Илия Д. Аврамов - ЕТ "Алекс-ИД", като всички разходи, свързани с 
изменението са за сметка на молителя.  

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

  1201-2. Общински съвет - Варна, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от 
ЗМСМА; § 50а, ал. 4 от ЗИДЗТСУ дава съгласие за започване на процедура за 
изменение на действащия подробен градоустройствен план за временен 
обект, находящ се в р-н "Вл. Варненчик", ІV м.р., п. І, № 1, собственост на 
Веселина Д. Божкова, като всички разходи, свързани с изменението са за 
сметка на молителя. 

/за - 33, против - 1, въздържали се - 2/ 
 

  1202-2. Общински съвет - Варна, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от 
ЗМСМА; § 50а, ал. 4 от ЗИДЗТСУ дава съгласие за започване на процедура за 
изменение на действащия подробен градоустройствен план за временен 
обект, находящ се в р-н "Вл. Варненчик", ІV м.р., п. І, № 2, собственост на 
Марийка Неделчева - ЕТ "Мотомери", като всички разходи, свързани с 
изменението са за сметка на молителя. 



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

  1203-2. Общински съвет - Варна, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от 
ЗМСМА; § 50а, ал. 4 от ЗИДЗТСУ дава съгласие за започване на процедура за 
изменение на действащия подробен градоустройствен план за временен 
обект, находящ се в р-н "Вл. Варненчик", ІV м.р., п. ІІІ, № 1, собственост на 
Игнат Ст. Игнатов - ЕТ "Дарила", като всички разходи, свързани с 
изменението са за сметка на молителя./ 

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

  1204-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна коригира свое решение № 977-6(25)/18,21.05.01 г., поради допусната 
техническа грешка, като вместо "7 /седем/ броя обекти" да се чете "9 /девет/ 
броя обекти". 

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



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

 
П Р О Т О К О Л 
№ 26/11.06.2001 г. 

по точка трета от дневния ред 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
"Здравеопазване и социални дейности" относно: приемане на докладите по 
самооценка на "Специализирана болница по очни болести за активно лечение 
- Варна"-ЕООД, "Специализирана болница по акушерство и гинекология за 
активно лечение - Варна"-ЕООД и "Многопрофилна болница за долекуване и 
продължително лечение "Св. Иван Рилски" - Варна"-ЕООД; отпускане на 
парична помощ за участие на представител и придружителя му в 
Международно есперантско движение на слепите; отпускане на персонални 
пенсии на децата Ваня Желязкова Рафаилова и Християн Христов Николов; 
пребазиране на Домашен социален патронаж в стол № 14 в "ДКЦ-ІІІ" в ж.к. 
"Вл. Варненчик";освобождаване от дължими суми за наем на общински 
жилища социално слаби граждани за периода до 01.07.2001г. 

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

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

  1205-3-1. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна приема доклада по самооценка на "Специализирана болница по очни 
болести за активно лечение - Варна"-ЕООД и препоръчва на управителя да се 
подадат документи за акредитация в Министерството на здравеопазването. 

/за - 41, против - 0, въздържали се - 0/ 
  1205-3-2. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна дава съгласие за създаване на Болнично настоятелство в "СБОБАЛ - 
Варна"-ЕООД. 
  /за - 39, против - 0, въздържали се - 0/ 
 
  1206-3. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 
приема доклада по самооценка на "Специализирана болница по акушерствои 
гинекология за активно лечение - Варна"-ЕООД и препоръчва на управителя 
да се подадат документи за акредитация в Министерството на 
здравеопазването. 



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

  1207-3. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 
приема доклада по самооценка на "Многопрофилна болница за долекуване и 
продължително лечение "Св. Иван Рилски" - Варна"-ЕООД и препоръчва на 
управителя да се подадат документи за акредитация в Министерството на 
здравеопазването. 

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

 1208-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна дава съгласие да се отпусне от "Други дейности по икономика" 
парична помощ на г-н Борис Георгиев Бодичев и неговия придружител за 
участие в конгреса на Международното есперантско движение на слепите, 
както следва: 

 - 310 щатски долара - конгресна такса 
 - 460 лева пътни - отиване и връщане 

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

1209-3. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 
дава съгласие да бъде отпусната персонална пенсия на детето Ваня 
Желязкова Рафаилова от гр. Варна, ул. "Скайлер" № 1, в съответствие с чл. 92 
от КЗОО. 

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

  1210-3. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 
дава съгласие да бъде отпусната персонална пенсия на детето Християн 
Христов Николов от гр. Варна, кв. "Аспарухово", ул. "Георги Стаматов" бл. 9, 
вх. А, ап. 8 в съответствие с чл. 92 от КЗОО. 

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

  1211-3. На основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна решава до приключване на ремонтните дейности по отстраняване на 
нарушенията, констатирани от ХЕИ - Варна, Домашен социален патронаж да 
бъде пребазиран в стол № 14, намиращ се в "ДКЦ-ІІІ" - ж.к. "Вл. Варненчик". 

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

  1212-3. На основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна освобождава от дължими суми за наем на общински жилища социално 
слаби граждани за периода до 01.07.2001 г., съгласно процедура, утвърдена от 
Дирекция "Здравеопазване и социални дейности" със съдействието на ОбССП 



- Варна и за сведение и изпълнение от кметовете на райони. 
/за - 39, против - 0, въздържали се - 0/ 
 

  1213-3. На основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна дава съгласие да бъдат отпуснати 2000 лв. /две хиляди лева/ от ИРО за 
предстояща операция на Илия Огнянов Балевски на 12 г. от гр. Варна, ул. 
"Ген. Колев" № 10. 

/за - 37, против - 0, въздържали се - 0/ 
 
  1214-3. На основание чл. 21, ал. 1 т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна възлага на Кмета на община Варна при актуализацията на бюджета за 
второто полугодие на 2001 г. да бъдат осигурени средства за лечение и 
социални помощи в размер не по-малък от средствата предвидени в бюджета 
за І-вото полугодие на 2001 г. 

/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 
№ 26/11.06.2001 г. 

по точка четвърта от дневния ред 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК "Младежки 
дейности, спорт, отдих и туризъм" относно: възприемане принципите 
заложени в Европейската харта за участието на младите хора в живота на 
общините и регионите; създаване на експертен съвет от представители на 
Регионален младежки съвет-Варна и младежки НПО за разработване на 
програма в подкрепа на младежките дейности и инициативи и включване на 
представители на съвета в работата на постоянните комисии на ОбС - Варна 
със съвещателен глас. 

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

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

  1215-4. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 
възприема и ще прилага на практика принципите заложени в европейската 
харта за участието на младите хора в живота на общините и регионите, в 
съответствие с декларацията на Народното събрание на Република България 
от 29.07.1999 г. по отношение политиката си за младите хора. 

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

  1216-4. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 
решава, под егидата на Председателя на Общински съвет - Варна, да се 
създаде експертен съвет от представители на Регионален младежки съвет - 
Варна и младежки НПО за разработване на програма в подкрепа на 
младежките дейности и инициативи, която да бъде утвърдена на следващата 
сесия. 

/за - 22, против - 4, въздържали се - 15/ 
 

  1217-4. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 
решава представители на Регионален младежки съвет - Варна и младежки 
НПО да бъдат интегрирани и да вземат участие в работата към постоянните 
комисии на Общински съвет - Варна със съвещателен глас. 



/за - 31, против - 0, въздържали се - 4/ 
  
 
 
 



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

 
П Р О Т О К О Л 
№ 26/11.06.2001 г. 

по точка пета от дневния ред 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ВрК 
"Структури и общинска администрация" относно: увеличаване числеността 
на отдел "канцелария на Общински съвет"; разкриване на допълнителни 
бройки за решаване на етническите проблеми към всеки район; 
трансформиране на щатна бройка "Главен юрисконсулт" в една щатна бройка 
"Старши юрисконсулт" към дирекция "Правно-нормативно обслужване"; 
преструктуриране на дирекция "Канцелария, връзки с обществеността и 
международно сътрудничество"; трансформиране на длъжност в дирекция 
"Управление на собствеността" и в дирекция "Администрация и човешки 
ресурси"; създаване на отдел "Информационно обслужване и технологии" с 
три сектора; завишаване щата на Общински център по детско и училищно 
здравеопазване; прехвърляне на 6 бройки от "Други дейности по икономика" 
в щата на дирекция "Обществен ред и контрол"; трансформиране по една 
щатна бройки в р-н "Вл. Варненчик" и р-н "Приморски"; трансформиране на 
бройки в щата на км. Тополи. 

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

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

Р Е Ш Е Н И Я : 
  1218-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - 
 Варна променя свое решение № 39-1(5)/13.12.1999 г., като увеличава 
 числеността на отдел "Канцелария Общински съвет" от 3 на 6 души, със 
 следните допълнителни позиции: 
 1. младши юрисконсулт - 1 бр. 
 2. старши експерт "Връзки с обществеността" - 1 бр. 
 3. технически сътрудник към отдел "Канцелария на ОбС" - 1 бр. 
  /за - 36, против - 0, въздържали се - 3/ 
 

 1219-5. Във връзка с увеличения обем съдебни дела, по които е страна 
 Община Варна, на основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - 



Варна увеличава щата на дирекция "Правно-нормативно обслужване" с общо 
3 /три/ щатни бройки, в т.ч.: 
 - длъжност "Младши юрисконсулт" - 2 бр. 
 - длъжност "Технически сътрудник "Деловодител" - 1 бр. 

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

  1220-5. С цел подобряване ръководството в дирекция "Управление на 
собствеността", на основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна решава да се изгради сектор "Транспорт", като към него се разкрива 1 
щатна бройка Изпълнител "Шофьор". 

/за - 37, против - 0, въздържали се - 3/ 
 
  1221-5. Във връзка с възникналата необходимост и увеличения обем на 
обработваната кореспонденция, деловодната работа, изготвянето на справки и 
документи, събирането и отчитането на отчетната информация и нейното 
архивиране, на основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна решава да се извършат следните промени в дирекция "Администрация 
и човешки ресурси": разкриват се 2 щатни бройки "Технически сътрудник 
"Секретар"; разкрива се 1 щатна бройка "Главен инспектор "ВВАК". 

/за - 37, против - 2, въздържали се - 4/ 
 

 1222-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна решава в Дирекция "Информационно обслужване и технологии" да се 
разкрие 1 щатна бройка "Главен експерт "Софтуерно развитие и нови 
технологии". 

/за - 36, против - 1, въздържали се - 3/ 
 

  1223-5. Съгласно измененията на ЗСПЗЗ (ДВ бр. 68/99 г.) и ППЗСПЗЗ 
(ДВ бр. 113/99 г.) дейностите по признаването и възстановяването на 
собствеността в зоните по § 4, издаването на скици и въвода във владение на 
възстановените имоти се извършват от общините; на основание чл. 21, ал. 1, 
т. 2 от ЗМСМА Общински съвет - Варна решава числеността на дирекция 
"Собственост и стопанство" да се увеличи с 2 щатни бройки Старши експерт 
"Геодезист" към отдел "Земеделие". 
  /за - 39, против - 0, въздържали се - 2/ 
 
  1224-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна увеличава щата на дирекция "Собственост и стопанство" с една бройка 
"Старши експерт Туристическа дейност" със съответната професионална и 
езикова квалификация. 



/за - 20, против - 0, въздържали се - 14/ 
 

  1225-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна разкрива една щатна бройка "Старши експерт социални проблеми на 
гражданите" към отдел "Социални дейности и жилищно настаняване" при 
Дирекция "Здравеопазване и социални дейности" на община Варна. 

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

  1226-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна разкрива две щатни бройки Старши експерт "Енергийна ефективност" 
към отдел "Градска инфраструктура" при Дирекция "Архитектура и 
благоустройство". 

/за - 27, против - 1, въздържали се - 8/ 
 

  1227-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, във връзка с 
адаптирането на дейността на администрацията по райони, към изискванията 
за развитието на евроинтеграционните процеси, проекти и инициативи, както 
и актуалното решаване на етническите проблеми по райони, Общински съвет 
- Варна дава съгласие да се разкрият по две допълнителни бройки към всеки 
район, както следва:старши експерт "Европрограми";старши експерт 
"Етноси". 

/за - 27, против - 1, въздържали се - 9/ 
 

  1228-5. Общински съвет - Варна, на основание чл. 21, т. 2 от ЗМСМА, 
трансформира една щатна бройка "Главен юрисконсулт" в една щатна бройка 
"Старши юрисконсулт" към дирекция "Правно-нормативно обслужване". 
  /за - 37, против - 0, въздържали се - 2/ 
 
  1229-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна решава структурата на дирекция "Канцелария, връзки с 
обществеността и международно сътрудничество" да претърпи следните 
изменения: 
  Отдел "Канцелария, ВО и МС" се преструктурира в отдел 
"Международно сътрудничество и ВО" с два сектора: сектор "Международно 
сътрудничество" и сектор "Канцелария на кмета и връзки с обществеността". 
За целта без да се увеличава щата на дирекцията се трансформира длъжността 
"Старши експерт Международно сътрудничество" в "Старши експерт 
Побратимени градове" към сектор "Международно сътрудничество". 

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



  1230-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА; с цел подобряване 
ръководството и по-пълна взаимозаменяемост при отсъствие във връзка със 
ЗДСл в дирекция "Управление на собствеността" се трансформира 
длъжността Технически сътрудник "Снабдител - домакин" в Началник отдел 
"Снабдяване и техническо обслужване". 

/за - 38, против - 0, въздържали се - 1/  
 
1231-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА; във връзка с 

необходимостта от по-качествен контрол на документооборота в Община 
Варна в дирекция "Администрация и човешки ресурси се трансформира 
длъжността Старши експерт "Личен състав" в Старши инспектор "ВВАК". 

/за - 37, против - 0, въздържали се - 1/ 
 
 1232-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА; във връзка с 

подмяната на документите за самоличност на български граждани и 
свързания с това увеличен обем от работа в дирекция "Информационно 
обслужване и технологии", както и спазването на законовите и нормативни 
разпоредби, Общински съвет - Варна извършва създава отдел 
"Информационно обслужване и технологии" с 3 /три/ сектора, както следва: 
  сектор "Гражданско състояние"; 
  сектор "ЕСГРАОН"; 
  сектор "Софтуер и компютърни технологии", 
като за целта се трансформира длъжността "Главен експерт "ЕСГРАОН" в 
началник отдел "ИОТ".  

/за - 37, против - 0, въздържали се - 1/ 
 
  1233-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна завишава щата на Общински център по детско и училищно 
здравеопазване от 139 длъжности на 150.  

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

  1234-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна прехвърля 6 бройки /5 броя "Старши инспектор" и 1 брой "Младши 
инспектор"/ от Други дейности по икономика в щата на дирекция "Обществен 
ред и контрол", сектор "Обществен ред". 

/за - 36, против - 0, въздържали се - 2/ 
 
 1235-5. Общински съвет - Варна, на основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от 

ЗМСМА, във връзка с организацията на работа в отдел "Собственост и 
жилищно настаняване" при р-н "Вл. Варненчик" трансформира щатна бройка 



Главен експерт "Общинска собственост" в началник отдел "Собственост и 
жилищно настаняване" при запазване числеността на служителите в отдела. 
  /за - 37, против - 0, въздържали се - 1/ 
 
  1236-5. Общински съвет - Варна, на основание чл. 21, ал. 1, т . 2 от 
ЗМСМА, трансформира щатна бройка Старши експерт "Поземлена реформа" 
към отдел "Архитектура и благоустройство" при р-н "Приморски" в щатна 
бройка "Младши юрисконсулт" - държавен служител към отдел 
"Правно-нормативно обслужване" - р-н "Приморски". 

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

  1237-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна трансформира бройки в щата на км. Тополи, както следва: ? бройка 
"Старши специалист БКС" в ? бройка "Изпълнител БКС"; 1 бройка "Старши 
специалист Гражданско състояние" и 1 бройка "Изпълнител Гражданско 
състояние" в 2 бройки "Старши специалист Гражданско състояние и 
ЕСГРАОН". 

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



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

 
П Р О Т О К О Л 
№ 26/11.06.2001 г. 

по точка шеста от дневния ред 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на проект за решение от ПК "Транспорт" 
относно утвърждаване "Проект на местостоянки за извършване на общински 
и междуобщински таксиметрови превози на пътници и товари на територията 
на гр. Варна". 

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

Общ брой присъстващи общински съветници - 34 
Общински съвет - Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 
  1238-6-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна утвърждава "Проект на местостоянки за извършване на общински и 
междуобщински таксиметрови превози на пътници и товари на територията 
на гр. Варна", съгласно приложение. 

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

  1238-6-2. Общински съвет - Варна задължава общинската 
администрация в срок до 30.09.2001 г.:да изиска становища от районните 
кметове;да внесе доклад в Общинския съвет във връзка с реализацията на 
проекта по решение № 1238-6-1. 

/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 
№ 26/11.06.2001 г. 

по точка седма от дневния ред 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на проект за решение от ПК "Култура" 
относно съгласие за отпускане на финансова помощ за провеждане на 
юбилейна изложба на художника Панайотис Гуджимисис; отпускане на 
финансова помощ за отпечатване на плакати на Фестивала на визуалните 
изкуства "Август в изкуството 2001". 

Докл.: Ал. КОМИТОВА - 
общински съветник  

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

 1239-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна дава съгласие за отпускане на 1000 лв. на художника Панайотис 
Гуджимисис за провеждане на юбилейна изложба от Други дейности по 
културата - Изложби и юбилейни чествания на творци. 

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

  1240-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна дава съгласие за отпускане на 1000 лв. за отпечатване на плакати на 
Фестивала на визуалните изкуства "Август в изкуството 2001" от Други 
дейности по културата - Изложби и юбилейни чествания на творци. 

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



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

 
П Р О Т О К О Л 
№ 26/11.06.2001 г. 

по точка осма от дневния ред 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от Комисия за 
приватизация и следприватизационен контрол на общинската собственост 
относно: откриване на приватизационна процедура на общински нежилищен 
имот на ул. "Студентска" бл. 14; сключване на сделка за продажба на 
"Паркстрой"-ЕООД. 

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

  
Общ брой присъстващи общински съветници – 39 
Общински съвет - Варна прие следните 

  
Р Е Ш Е Н И Я : 

  1241-8-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 1, т. 4 и § 
2а от Допълнителните разпоредби на ЗППДОбП, Общински съвет - Варна 
открива процедура по приватизация на общински нежилищен имот, находящ 
се в гр. Варна, ул. "Студентска" бл. 14, вх. К (АОС № 1066/14.04.99 г.), 
представляващ подблоково пространство със застроена площ 77.00 в.м, по 
реда на чл. 30, ал. 1 от ЗППДОбП - преговори с потенциални купувачи. 

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

  1241-8-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 5 от 
Правилника за дейността на КПСКОС, Общински съвет - Варна 
упълномощава Председателя на комисията да възложи изготвяне на правен 
анализ и експертна оценка на имот по АОС № 1066/14.04.99 г.). 

/за - 31, против - 0, въздържали се - 2/ 
 

  1242-8-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с 
изпълнение на свое решение № 600-3(19)/14.12.2000 г. и протоколи № 



4(01)/15.02.2001 г. и № 15(01)/31.05.2001 г., касаещи проведена 
приватизационна процедура чрез преговори с потенциални купувачи на 74 
дяла, представляващи 100 % от дяловете на "ПАРКСТРОЙ"-ЕООД, 
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 горепосочените дялове с "Бенест-Г.Л.Г"-ООД гр. София, 
вписано в регистъра на СГС по ф.д. № 6213/1994 г., дан. № 2224040647 - с 
управители Георги К. Георгиев и Иван Т. Иванов, при заплащане на цена в 
размер 50 000 щ.д. /петдесет хиляди щатски долара/, платими в левова 
равностойност по фиксинга на БНБ в деня на плащането. 
  1242-8-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с 
изпълнение на свое решение № 600-3(19)/14.12.2000 г., упълномощава 
Председателя на Общински съвет - Варна да подпише одобрения 
приватизационен договор за продажбата на 100 % от дяловете на 
"ПАРКСТРОЙ"-ЕООД с определения купувач при включените в него 
условия: 
 - по схема на плащане - 10 % или 5 000 щ.д. в левова равностойност по 
фиксинга на БНБ преди сключване на договора и 90 % или 45 000 щ.д. в 
левова равностойност по фиксинга на БНБ в деня на превода в срок от 7 
/седем/работни банкови дни.; 
 - по цената - да бъде платена изцяло в левове, без използване на други 
законни платежни средства; 
 - по закъснение на плащането - внесения депозит остава в полза на 
продавача, като се счита за обезщетение. 
  /за - 29, против - 4, въздържали се - 6/ 
  
 
 
 
 
 



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

 
П Р О Т О К О Л 
№ 26/11.06.2001 г. 

по точка девета от дневния ред 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК "Финанси 
и бюджет" относно: актуализиране на бюджет 2001 г. на община Варна; 
определяне на средни месечни брутни заплати на персонала на функция 
"Икономически услуги"; даване съгласие за опрощаване на държавни 
вземания. 

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

Общ брой присъстващи общински съветници – 39 
 

Р Е Ш Е Н И Я: 
  1243-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и писма на 
Министерство на финансите №№ ФС-03/31.01.01 г. за поземлена комисия, 
ФС-10/01.03.01 г. за здравни кабинети, ФО-14/22.03.01 г. за обезщетения на 
съкратени медицински специалисти, Общински съвет - Варна актуализира 
бюджета на община Варна за 2001 г. от 61 612 000 лв. на 61 926 337 лв. 

 /за - 31, против - 0, въздържали се - 0/ 
 
 1244-9. Общински съвет - Варна, на основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от 

ЗМСМА и чл. 6, ал. 1 от ПМС № 85/04.04.2001 г., определя следните средни 
месечни брутни работни заплати, считано от 01.04.2001 г., както следва: 
 _____________________________________________________________ 



 /за - 38, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
  1245-9. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 
предлага на Президента на Република България да опрости задължението на 
Иванка Радославова КОЛИЦОВА - ЕГН ***, живуща в гр. Варна, ул. "Охрид" 
№ 19. 

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

  1246-9. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 
предлага на Президента на Република България да опрости задължението на 
Илия Вълчев НЕШЕВ - ЕГН ***, живущ в гр. Варна, ж.к. "Победа" бл. 10, ет. 
6, ап. 33. 

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

  1247-9. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 
предлага на Президента на Република България да опрости задължението на 
Мария Марчева ДИМОВА - ЕГН ***, живуща в гр. Варна, ж.к. "Чайка" бл. 
29, вх. Г, ет. 2, ап. 22.  

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

  1248-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна решава да бъдат отпуснати 2 000 лв. /две хиляди лева/ на Църковното 
настоятелство на църковен храм "Света Троица" с. Константиново, област 
Варненска, за извършване на неотложен ремонт на храма. 

/за - 35, 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 
№ 26/11.06.2001 г. 

по точка десета от дневния ред 
 

ОТНОСНО: Питания и отговори на питания. 
 

  Стелиян СЕВАСТИЯНОВ - ОДС 
  Преди да си задам въпроса, искам да ви запозная с малко фактология. 
  На 19.06.2001 г. на брифинг на Кмета е обявено, че е осветен ВОС и 
региона край него. В потвърждение на това, на 21 излизат публикации. 
Намерил съм тази във в-к "Труд" - "Централният площад "Независимост" 
придоби нов европейски вид, след като общинарите завършиха монтирането 
на осветлението по околните сгради... Осветлението на централния площад 
"Независимост" се пусна във вторник и варненци вече могат да се радват на 
новия облик на града в тази част". Т.е. вестника потвърждава, че на 19-ти това 
наистина се е случило. Продължавам нататък. На 22.06.2001 г. е първата 
заповед на Кмета, с която той издава заповед за комисия по конкурс за 
обществена поръчка, която да извърши точно тази работа, която на 19.06. е 
обявена за свършена. И на 26.06.2001 г. е обявен победителят в този конкурс. 
В комисията, разбира се, е нямало общински съветници. Победителят е 
"Призма-S"-ЕООД - Варна, с която да се сключи договор за изпълнение на 
обществената поръчка. 
  Въпросът ми е следния: Не е ли това предизвестен конкурса, на който 
предварително се е знаел победителят? Защото аз не виждам коя е тази 
фирма, която без твърди гаранции ще тръгне да работи една поръчка, без да е 
сигурна ,че ще спечели конкурса. Не е ли не включването на общински 
съветници в тези конкурси съзнателно, за да могат да се правят тези неща? Не 
е ли това основание за непрозрачност и за съмнение за корупция? На 
брифинга на Кмета във вторник беше казано, че аз желая да вкарам града в 
хаос, защото предлагам 22 заповеди на Кмета да бъдат отменени от 
Областния управител, а тези всички заповеди са изграждане на конкурс по 
обществени поръчки, в които не са включени общински съветници, въпреки 
решенията на ОбС, т.е. моя коментар е следния: Кой е за хаоса в града - дали 
Кметът, който игнорира решенията на ОбС, не вкарва общински съветници - с 
това предизвиква съмнения за корупция в тези конкурси, или аз? Съгласен 
съм само с едно - Да, вероятно това мое писмо до Областния управител 



предизвиква хаос в добре подредената схема на Кмета за поддръжка на 
приятелски кръгове и донорни фирми! Но ако това е вярно и ако аз съм 
предизвикал такъв хаос, аз мисля, че това е едно добро дело от моя страна и 
ви призовавам всички да работим в тази посока. 
  Благодаря ви! 
  
 
 
 
 
 



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 
№ 26/11.06.2001 г. 

по точка единадесета от дневния ред 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложение на решение от ВрК 
"Наименования" относно именуване на плаващо техническо средство. 

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

Общ брой присъстващи общински съветници - 37 
Р Е Ш Е Н И Е : 

  1249-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна именува плаващо техническо средство - смуконагнетна дълбачка с 
името "КАРИЯ". 

/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 
№ 26/11.06.2001 г. 

по точка дванадесета от дневния ред 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложението от общинския съветник 
Панайот Панайотов - БЗНС "Н. Петков" относно приемане на решение за 
отчет от кмета на община Варна и районните кметове. 

Докл.: П. ПАНАЙОТОВ - 
БЗНС "Н. Петков" 
 

Общ брой присъстващи общински съветници – 26 
 

Р Е Ш Е Н И Е : 
  1250-12. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 
задължава Кмета на община Варна и районните кметове, след изтичане на 
двугодишния период от мандата, да направят отчет за дейността си. 

/за - 26, 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 
№ 26/11.06.2001 г. 

по точка тринадесета от дневния ред 
 

ОТНОСНО: Отмяна на заповеди на Кмета на община Варна №№ 1184, 
1185 и 1186/08.06.2001 г. 

Докл.: В. ВАСИЛЕВ - общински съветник 
 
Общ брой присъстващи общински съветници - 36 

Р Е Ш Е Н И Я : 
  1251-13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна отменя заповед на Кмета на община Варна № 1184/08.06.2001 г. 

/за - 30, против - 0, въздържали се - 6/ 
 

  1252-13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна отменя заповед на Кмета на община Варна № 1185/08.06.2001 г. 

/за - 30, против - 0, въздържали се - 6/ 
 
 1253-13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 

 Варна отменя заповед на Кмета на община Варна № 1186/08.06.2001 г. 
  /за - 30, против - 0, въздържали се - 6/ 
  
 
 
 
 



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

 
П Р О Т О К О Л 
№ 26/11.06.2001 г. 

по точка четиринадесета от дневния ред 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на проблемни въпроси на "Стопанска и 
спомагателна дейност"-ЕАД относно: увеличаване капитала на дружеството; 
промяна на Устава и др. 

Докл.: В. ПАНТЕЛЕЕВ - общински съветник, 
член на Съвета на директорите на "ССД"-ЕАД 

  
 

Вносителят оттегли проблемите от разглеждане на днешното заседание 
на Общинския съвет. 
  
 
 
 
 
 



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 
№ 26/11.06.2001 г. 

по точка петнадесета от дневния ред 
 

ОТНОСНО: Попълване съставите на постоянните и временни комисии 
към Общински съвет - Варна. 

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

 
Общ брой присъстващи общински съветници - 37 

Р Е Ш Е Н И Я : 
 

  1254-15. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна решава общинската съветничка Анна-Мария Йорданова да бъде член 
на ПК "Архитектура, строителство, благоустройство и комунални дейности" 
и да напусне състава на ВрК "Наименования". 

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

  1255-15. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, Общински съвет- 
Варна решава общинският съветник Живко Ников да бъде член на: 
ПК "Транспорт" - за - 36, против - 0, въздържали се - 0 
ПК "Архитектура, строителство, благоустройство и комунални дейности" - за 
- 36, против - 0, въздържали се - 0 
ПК "Образование" - за - 36, против - 0, въздържали се - 0 
ПК "Собственост и стопанство" - за - 37, против - 0, въздържали се - 0 
ПК "Туризъм и търговия" - за - 37, против - 0, въздържали се – 0 
 
  1256-15. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, Общински съвет - 
 Варна решава общинският съветник Красимир Маринов да бъде член на: 
 ПК "Собственост и стопанство"- за - 20, против - 0, въздържали се - 14 
 ПК "Финанси и бюджет" - за - 33, против - 0, въздържали се - 3 
 ПК "Туризъм и търговия" - за - 36, против - 0, въздържали се - 0 
 ПК "Общ. ред и сигурност" - за - 33, против - 0, въздържали се - 0 
 ПК "Архитектура, строителство, благоустройство и комунални дейности" - 
 за - 34, против - 0, въздържали се - 3 

  



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

 
П Р О Т О К О Л 
№ 26/11.06.2001 г. 

по точка шестнадесета от дневния ред 
 
  ОТНОСНО: Ползване на платения годишен отпуск от Председателя на 
Общински съвет - Варна. 

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

Общ брой присъстващи общински съветници - 34 
Р Е Ш Е Н И Е : 

  1257-16. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 
дава съгласие Председателят на Общинския съвет да ползва платения си 
годишен отпуск за 2000 г. в размер от 30 работни дни (съгласно решение на 
ОбС № 380-15-1/15.06.2000 г.), както следва: 
  - от 11.08. до 31.08.2000 г. вкл. - 15 дни 
  - от 20.06. до 03.07.2001 г. вкл. - 10 дни 
  - от 06.08. до 10.08.2001 г. вкл. - 5 дни 
  /за - 34, против - 0, въздържали се - 0/ 
   


