
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 

№ 28/25.09.2001 г. и 16.10.2001 г. 
по точка първа от дневния ред 

 
  ОТНОСНО: Разглеждане на предложение от група от общински 
съветници вх. № ОС-1-9100(59)/26.07.01 г. за предсрочно прекратяване 
пълномощията на кмета на р-н "Младост". 

Докл.: Ж. АСЕНОВ - общински съветник БЕЛ 
 
 

Предложението не се приема. 
/за - 23, против - 7, 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 

№ 28/25.09.2001 г. и 16.10.2001 г. 
по точка втора от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложение от Кмета на Община Варна 

вх. № ОС-1-9302(201)/20.09.01 г. относно избора му за делегат в НСОРБ. 
Докл.: Ст. СЕВАСТИЯНОВ - 
Председател Общински съвет 

 
 

  Предложението не се приема. 
Общинските съветници не приеха предложението от Кмета на община 

Варна за избирането му за представител на Община Варна в НСОРБ с 
резултати от гласуването: за - 22, против - 19, въздържали се - 3.  

Тези резултати бяха оспорени от общинските съветници от БСП и 
коалиция и се проведе второ гласуване, което беше поименно (описано в 
подробния протокол) със резултати: за - 21, против - 16, въздържали се - 6, 
отсъствали - 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 

№ 28/25.09.2001 г. и 16.10.2001 г. 
по точка трета от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на докладна записка от общинската 

съветничка Гинка Радева - представител на Община Варна в Общото 
събрание на "Търговски дом"-АД-Варна, вх.№ ОС-1-94.Г(7)/10.07.01 г. 

Докл.: Г. РАДЕВА - общински съветник 
  

Общ брой присъстващи общински съветници - 48 
Р Е Ш Е Н И Я : 

  1258-3. Във връзка с предстоящото Общо събрание на "Търговски 
дом"-АД, което ще се проведе на 03.10.2001 г. в зала "Пленарна" на Община 
Варна от 17.00 ч., Общински съвет - Варна: 
  1258-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, упълномощава 
Гинка Радева - общински съветник, представител в Общото събрание на 
"Търговски дом"-АД на Община Варна по т. 1 от дневния ред да гласува за 
приемане на отчета за дейността и приемане на годишния счетоводен отчет 
на дружеството за 2000 г., заверен от експерт-счетоводител. 

 /за - 30, против - 0, въздържали се - 3/ 
  1258-3-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, упълномощава 
Гинка Радева - общински съветник, представител в Общото събрание на 
"Търговски дом"-АД на Община Варна по т. 2 от дневния ред да гласува за 
освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за 2000 
г. 

/за - 31, против - 0, въздържали се - 8/ 
 1258-3-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, упълномощава 

Гинка Радева - общински съветник, представител в Общото събрание на 
"Търговски дом"-АД на Община Варна по т. 3 от дневния ред да гласува за 
назначаване на експерт-счетоводител, предложен от Съвета на директорите 
на дружеството. 

 /за - 29, против - 0, въздържали се - 8/ 
  1258-3-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, упълномощава 
Гинка Радева - общински съветник, представител в Общото събрание на 
"Търговски дом"-АД на Община Варна по т. 4 от дневния ред да гласува за 
следната промяна в Съвета на директорите на "Търговски дом"-АД: 



 - на мястото на подалата оставка Доля Керанова (Янкова) да гласува за 
избора на общинския съветник Александър Благовестов Тодоров за член на 
Съвета на директорите на "Търговски дом"-АД.  

/за - 30, против - 3, въздържали се - 6/ 
  1258-3-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, упълномощава 
Гинка Радева - общински съветник, представител в Общото събрание на 
"Търговски дом"-АД на Община Варна по т. 4 от дневния ред да не гласува за 
други промени в Съвета на директорите на "Търговски дом"-АД.  

/за - 29, против - 2, въздържали се - 6/ 
  1258-3-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, упълномощава 
Гинка Радева - общински съветник, представител в Общото събрание на 
"Търговски дом"-АД на Община Варна по т. 5 от дневния ред да гласува за 
заделяне на 25 % от печалбата за 2000 г. на "Търговски дом"-АД за 
разпределяне на дивиденти. 

/за - 33, против -2,въздържали се - 5/ 
  1259-3. Общински съвет - Варна решава тримата членове на Борда на 
директорите на "Търговски дом"-АД от квотата на Община Варна да бъдат 
общински съветници.  

/за - 26, против - 0, въздържали се - 20/ 
 

  1260-3. Общински съвет - Варна решава членовете на управителните и 
контролни органи на търговските дружества и общинските фирми да бъдат 
общински съветници.  

/за - 45, против - 1, въздържали се - 2/ 
  
 
 
 
 



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

 
П Р О Т О К О Л 

№ 28/25.09.2001 г. и 16.10.2001 г. 
по точка четвърта от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на проекти за решения от ПК "Финанси и 

бюджет" относно: информация за изпълнението на бюджета на Община 
Варна за І-вото шестмесечие на 2001 г.; утвърждаване размера на режийните 
разноски за "Стопанска и спомагателна дейност"-ЕАД и "Ученическо и 
столово хранене"-ЕАД; осигуряване на безплатни карти за учениците от с. 
Звездица до края на бюджетната 2001 г.; поемане на част от транспортните 
разходи за ученически карти до с. Казашко; промяна на решение на ОбС № 
403-2(14)/19.07.00 г.; приемане на такса за регистрация на кучета; 
предложение до МС и НСОРБ за преразглеждане на § 22 от Закона за 
държавния бюджет; изслушване на информация от общинската 
администрация за изпълнение на решение на ОбС № 773-1(24)/28-29.03.01 г. 

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

Общ брой присъстващи общински съветници - 48 
Р Е Ш Е Н И Я : 

  1261-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна приема промените по взаимоотношенията между Община Варна и 
Републикански бюджет - Бюджет 2001 г., извършени с писма №№ 
ФО-03/31.01.2001 г.; ФО-10/11.03.2001 г.; ФО-14/22.03.2001 г.; 
ФО-22/14.05.2001 г.; ФО-28/14.06.2001 г.; В-08(00.0052)/03.07.2001 г.; 
ФО-32/05.07.2001 г.; ФО-38/16.08.201 г.; ФО-40/20.08.2001 г. 
  /за - 34, против - 0, въздържали се - 0/ 
 
  1262-4. На основание чл. 21, ал. 2; във връзка с прогнозирането на 
приходите на Община Варна за 2001 г., Общински съвет - Варна се обръща с 
предложение към Министерски съвет на Република България, Министерство 
на финансите и Националното сдружение на общините в България да се 
промени т. 3 на § 22 от ПЗР на Закона за държавния бюджет и да се вземе 
решение за отпадане на т. 3 на § 22 с цел подобряване работата на Община 
Варна за 2001 г. 

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



  1263-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна дава съгласие да бъде завишен годишния лимит на р-н "Одесос" за 
2001 г. по § 14 с 25 х.лв. за сметка на § 18, дейност "ИРО".  

/за - 35, против - 0, въздържали се - 1/ 
 

  1264-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна утвърждава размер на режийни разноски, както следва: 
 - за "Стопанска и спомагателна дейност"-ЕАД 

- закуска - 0,24 лв. 
  - обяд - 0,48 лв. 
  - вечеря - 0,36 лв. 
  

- За "Ученическо и столово хранене"-ЕАД 
  - закуска - 0,24 лв. 
  - обяд - 0,48 лв. 
  - вечеря - 0,32 лв. 

 /за - 34, против - 0, въздържали се - 1/ 
 
  1265-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна дава съгласие да бъдат осигурени финансови средства от бюджета на 
функция "Образование" за безплатни карти на 94 ученици от І до VІІІ клас 
включително от с. Звездица до края на бюджетната 2001 г.  

/за - 36, против - 0, въздържали се - 0/ 
 
 1266-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна решава разходите по изравняване на цените на ученическите карти до 
с. Казашко с цените на ученическите карти по градските линии, както и 
между с. Казашко и с. Тополи, да се поемат от общинския бюджет, дейност 
"Транспорт" до края на бюджетната 2001 г.  

/за - 37, против - 0, въздържали се - 0/ 
 
1267-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна изменя свое решение № 403-2(14)/19.07.2000 г., както следва: 
 - В Приложение 8 за цени на услуги и права, предоставени от Община Варна 
на физически и юридически лица, на основание чл. 2 от ЗМДТ, Раздел Х ОП 
"Зоокът", т. 1 "Цена на входен билет" се променя, както следва: 
 1. Деца над 3 години - 0,50 лв. 
 2. Учащи и пенсионери - 0,60 лв. 
 3. Възрастни - 0,80 лв. 
 4. Чужденци - деца/възрастни - 0,80 лв./1,50 лв. 



 За групово посещение 
 1. За деца над 3 години - 0,40 лв. 
 2. За учащи - 0,50 лв. 
  /за - 37, против - 0, въздържали се - 0/ 
 
  1268-4. На основание чл. 21, ал. 1 т. 7 от ЗМСМА; чл. 1 и чл. 4 от 
ЗМДТ, във връзка с чл. 116, раздел VІІІ "Такса за регистрация на кучета", 
Общински съвет - Варна приема такса за регистрация на кучета в размер на 
10 лв. /десет лева/. 

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

 1269-4. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 
предлага на Президента на Република България да не опрости задължението 
на Маргрит Анушаван Артазян от гр. Варна, ж.к. "Чайка" бл. 10, вх. А, ет. 3, 
ап. 27.  

/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 

№ 28/25.09.2001 г. и 16.10.2001 г. 
по точка пета от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на проекти за решения от ПК "Архиктектура и 

строителство, благоустройство и комунални дейности" относно: прокарване 
на временни пътища в кв. "Виница"; откриване на производство за 
отчуждаване на улици в 23 м.р.; промяна на решения на ОбС №№ 
86-4(7)/07.01.00 г. и 975-6(25)/18, 21.05.01 г.; изграждане и поставяне на 
афишарници от "Дворец на културата и спорта"-ЕАД; определяне на депозит 
за фирми извършващи строителна дейност на територията на община Варна 
за възстановяване на околна среда; забрана издаването на разрешения за 
поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други 
обслужващи дейности по райони. 

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

Общ брой присъстващи общински съветници - 48 
Р Е Ш Е Н И Я : 

  1270-5. Общински съвет - Варна, на основание чл. 190 и чл. 191 от ЗУТ 
(ДВ бр. 02.01.01 г.), дава съгласие за прокарване на временен път с осови 
точки 167, 168, 169 и 170 през недвижими имоти пл.№№ 966 и 967 - 
продължение на ул. "Константин Илиев" до ул. "Цар Борис ІІІ" в квартали 58 
и 59 по плана на кв. "Виница", гр. Варна.  

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

  1271-5. Общински съвет - Варна, на основание чл. 190 и чл. 191 от ЗУТ 
(ДВ бр. 02.01.01 г.), дава съгласие за прокарване на временен път с осови 
точки 342-341 до имот пл. № 168 и 164 през недвижими имоти 1016 и 169 в 
квартали 63 и 64 по плана на кв. "Виница", гр. Варна.  

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

1272-5. Общински съвет - Варна дава съгласие за откриване на 
производство за отчуждаване за улица между кварталите 25 и 26 в 23-ти м.р. 
на гр. Варна така, както е показано на скицата, заверена на 02.11.2000 г. от 



главния архитект на 
  Община Варна, на основание чл. 205, т. 1 от Глава ХVІІ на ЗУТ и за 
сметка на собствениците, съгласно нот.заверена молба вх. № АБ 
99-С-745/20.02.01 г. 

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

  1273-5-1. Общински съвет - Варна дава съгласие за изменение на т. 2 от 
решение № 86-4(7)/07.01.2000 г., като се чете: "Отстъпва безвъзмездно право 
на строеж върху парцел ІІ-общински, кв. 206, 12-ти подрайон на ул. "Акад. 
Методи Попов", като собствениците обезщетява със земя за 12 броя гаражи х 
18 кв.м = 216 кв.м застроена площ".  

/за - 37, против - 0, въздържали се - 0/ 
  1273-5-2. Общински съвет - Варна дава съгласие за изменение решение 
№ 975-6(25)/18, 21.05.01 г., като се чете: "Отстъпва безвъзмездно право на 
строеж върху парцел ІІІ - общ., кв. 340, 9-ти подрайон на ул. "Неофит 
Бозвели", като собствениците обезщетява със земя за 7 броя гаражи, при 
условие, че дървото се запазва.  

/за - 39, против - 0, въздържали се - 0/ 
 
  1274-5. На основание чл. 21, ал. 1 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 
дава съгласие "Дворец на културата и спорта"-ЕАД - Варна да изгради и 
постави 15 бр. афишарници по приложение 1, като се спазят предложения 
проект и изискванията на ЗУТ. 
  /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 

№ 28/25.09.2001 г. и 16.10.2001 г. 
по точка шеста от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложение от г-н Стелиян Севастиянов 

относно представяне на общинските съветници на одита с приложенията по 
отношение на бюджета на община Варна за 2000 г.; предложението от Кмета 
на Община Варна за отпускане на безлихвен кредит от МФ.  

Докл.: Ст. СЕВАСТИЯНОВ - Председател ОбС 
 
Общ брой присъстващи общински съветници - 43 

Р Е Ш Е Н И Е : 
  1275-6. На основание чл. 21, л. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна задължава Кмета на Община Варна да представи в ПК "Финанси и 
бюджет" одита с приложенията по него по отношение на бюджет 2000 г.  

/за - 40, против - 0, въздържали се - 3/ 
  1276-6. На основание чл. 21, л. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна решава да разгледа предложението на Кмета на Община Варна за 
отпускане на безлихвен кредит от МФ след като бъдат представени в ПК 
"Финанси и бюджет" разбивки за начина на ползването му. 

/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 

№ 28/25.09.2001 г. и 16.10.2001 г. 
по точка седма от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на оспорвания от кмета на община Варна на 

решения на ОбС - Варна №№ 1122-2, 1125-2, 1126-2, 1130-2, 1133-2, 1134-2, 
1135-2, 1136-2, 1137-2, 1138-2, 1140-2, 1141-2, 1142-2, 1143-2, 1144-2, 1145-2, 
1146-2, 1147-2, 1148-2, 1149-2, 1150-2, 1151-2, 1152-2, 1153-2, 1154-2, 1155-2, 
1156-2, 1157-2, 1158-2, 1159-2, 1161-2, 1162-2, 1163-2, 1164-2, 1169-2, 1170-2, 
1171-2, 1172-2, 1173-2, 1174-2, 1175-2, 1176-2, 1177-2, 1178-2, 1179-2, 1180-2, 
1181-2, 1182-2, 1183-2, 1184-2, 1185-2, 1186-2, 1187-2, 1188-2, 1189-2, 1190-2, 
1191-2, 1192-2, 1193-2, 1195-2; 1216-4, 1217-4, 1248-9, 1251-13, 1252-13, 
1253-13(27)/25.07.2001 г. 

Докл.: Ст. СЕВАСТИЯНОВ - Председател ОбС  
 
Общ брой присъстващи общински съветници - 45 

Р Е Ш Е Н И Я : 
  1277-7. На основание чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 
потвърждава свое решение № 1122-2(27)/25.07.2001 г. 
  /за - 28, против - 2, въздържали се - 11/ 
 
  1278-7. На основание чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 
потвърждава свое решение № 1125-2(27)/25.07.2001 г. 
  /за - 28, против - 1, въздържали се - 10/ 
 
  1279-7. На основание чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 
потвърждава свое решение № 1126-2(27)/25.07.2001 г. 

 /за - 30, против - 1, въздържали се - 11/ 
 

  1280-7. На основание чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 
потвърждава свое решение № 1130-2(27)/25.07.2001 г. 
  /за - 28, против - 1, въздържали се - 10/ 
 
  1281-7. На основание чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 
потвърждава свое решение № 1133-2(27)/25.07.2001 г. 

/за - 28, против - 1, въздържали се - 9/ 



  1282-7. На основание чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 
потвърждава свое решение № 1134-2(27)/25.07.2001 г. 
  /за - 29, против - 2, въздържали се - 10/ 
 
  1283-7. На основание чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 
потвърждава свое решение № 1135-2(27)/25.07.2001 г. 
  /за - 29, против - 1, въздържали се - 11/ 
 
  1284-7. На основание чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 
потвърждава свое решение № 1136-2(27)/25.07.2001 г. 
  /за - 29, против - 2, въздържали се - 9/ 
 
  1285-7. На основание чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 
потвърждава свое решение № 1137-2(27)/25.07.2001 г. 
  /за - 29, против - 2, въздържали се - 10/ 
 
  1286-7. На основание чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 
потвърждава свое решение № 1138-2(27)/25.07.2001 г. 
  /за - 26, против - 2, въздържали се - 12/ 
 
  1287-7. На основание чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 
потвърждава свое решение № 1140-2(27)/25.07.2001 г. 
  /за - 27, против - 1, въздържали се - 12/ 
 
  1288-7. На основание чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 
потвърждава свое решение № 1141-2(27)/25.07.2001 г. 
  /за - 27, против - 2, въздържали се - 12/ 
 
  1289-7. На основание чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 
потвърждава свое решение № 1142-2(27)/25.07.2001 г. 
  /за - 28, против - 3, въздържали се - 13/ 
 
  1290-7. На основание чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 
потвърждава свое решение № 1143-2(27)/25.07.2001 г. 
  /за - 28, против - 4, въздържали се - 11/ 
 
  1291-7. На основание чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 
потвърждава свое решение № 1144-2(27)/25.07.2001 г. 
  /за - 27, против - 2, въздържали се - 11/ 
 



  1292-7. На основание чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 
потвърждава свое решение № 1145-2(27)/25.07.2001 г. 
  /за - 26, против - 4, въздържали се - 13/ 
 
  1293-7. На основание чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 
потвърждава свое решение № 1146-2(27)/25.07.2001 г. 
  /за - 27, против - 2, въздържали се - 12/ 
 
  1294-7. На основание чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 
потвърждава свое решение № 1147-2(27)/25.07.2001 г. 
  /за - 26, против - 2, въздържали се - 12/ 
 
  1295-7. На основание чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 
потвърждава свое решение № 1148-2(27)/25.07.2001 г. 
  /за - 27, против - 2, въздържали се - 10/ 
 
  1296-7. На основание чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 
потвърждава свое решение № 1149-2(27)/25.07.2001 г. 
  /за - 27, против - 2, въздържали се - 11/ 
 
  1297-7. На основание чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 
потвърждава свое решение № 1150-2(27)/25.07.2001 г. 
  /за - 27, против - 1, въздържали се - 11/ 
 
  1298-7. На основание чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 
потвърждава свое решение № 1151-2(27)/25.07.2001 г. 
  /за - 27, против - 2, въздържали се - 12/ 
 
  1299-7. На основание чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 
потвърждава свое решение № 1152-2(27)/25.07.2001 г. 
  /за - 27, против - 1, въздържали се - 10/ 
 
  1300-7. На основание чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 
потвърждава свое решение № 1153-2(27)/25.07.2001 г. 

/за - 26, против - 1, въздържали се - 11/ 
 

  1301-7. На основание чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 
потвърждава свое решение № 1154-2(27)/25.07.2001 г. 
  /за - 26, против - 1, въздържали се - 12/ 
 



  1302-7. На основание чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 
потвърждава свое решение № 1155-2(27)/25.07.2001 г. 
  /за - 27, против - 1, въздържали се - 12/ 
 
  1303-7. На основание чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 
потвърждава свое решение № 1156-2(27)/25.07.2001 г. 
  /за - 27, против - 1, въздържали се - 13/ 
 
  1304-7. На основание чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 
потвърждава свое решение № 1157-2(27)/25.07.2001 г. 
  /за - 27, против - 1, въздържали се - 11/ 
 
  1305-7. На основание чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 
потвърждава свое решение № 1158-2(27)/25.07.2001 г. 
  /за - 27, против - 1, въздържали се - 11/ 
 
  1306-7. На основание чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 
потвърждава свое решение № 1159-2(27)/25.07.2001 г. 
  /за - 27, против - 1, въздържали се - 11/ 
 
  1307-7. На основание чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 
потвърждава свое решение № 1161-2(27)/25.07.2001 г. 
  /за - 27, против - 1, въздържали се - 11/ 
 
  1308-7. На основание чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 
потвърждава свое решение № 1162-2(27)/25.07.2001 г. 
  /за - 26, против - 1, въздържали се - 11/ 
 
  1309-7. На основание чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 
потвърждава свое решение № 1163-2(27)/25.07.2001 г. 
  /за - 26, против - 1, въздържали се - 11/ 
 
  1310-7. На основание чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 
потвърждава свое решение № 1164-2(27)/25.07.2001 г. 
  /за - 27, против - 2, въздържали се - 11/ 
 
  1311-7. На основание чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 
потвърждава свое решение № 1169-2(27)/25.07.2001 г. 
  /за - 27, против - 3, въздържали се - 12/ 
 



  1312-7. На основание чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 
потвърждава свое решение № 1170-2(27)/25.07.2001 г. 
  /за - 27, против - 1, въздържали се - 12/ 
 
  1313-7. На основание чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 
потвърждава свое решение № 1171-2(27)/25.07.2001 г. 
  /за - 27, против - 2, въздържали се - 11/ 
 
  1314-7. На основание чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 
потвърждава свое решение № 1172-2(27)/25.07.2001 г. 
  /за - 27, против - 2, въздържали се - 11/ 
 
  1315-7. На основание чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 
потвърждава свое решение № 1173-2(27)/25.07.2001 г. 
  /за - 26, против - 2, въздържали се - 12/ 
 
  1316-7. На основание чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 
потвърждава свое решение № 1174-2(27)/25.07.2001 г. 
  /за - 27, против - 2, въздържали се - 11/ 
 
  1317-7. На основание чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 
потвърждава свое решение № 1175-2(27)/25.07.2001 г. 
  /за - 27, против - 2, въздържали се - 11/ 
 
  1318-7. На основание чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 
потвърждава свое решение № 1176-2(27)/25.07.2001 г. 
  /за - 27, против - 2, въздържали се - 11/ 
 
  1319-7. На основание чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 
потвърждава свое решение № 1177-2(27)/25.07.2001 г. 
  /за - 27, против - 2, въздържали се - 11/ 
 
  1320-7. На основание чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 
потвърждава свое решение № 1178-2(27)/25.07.2001 г. 
  /за - 27, против - 2, въздържали се - 12/ 
 
  1321-7. На основание чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 
потвърждава свое решение № 1179-2(27)/25.07.2001 г. 
  /за - 27, против - 3, въздържали се - 13/ 
 



  1322-7. На основание чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 
потвърждава свое решение № 1180-2(27)/25.07.2001 г. 
  /за - 27, против - 3, въздържали се - 11/ 
 
  1323-7. На основание чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 
потвърждава свое решение № 1181-2(27)/25.07.2001 г. 
  /за - 27, против - 1, въздържали се - 12/ 
 
  1324-7. На основание чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 
потвърждава свое решение № 1182-2(27)/25.07.2001 г. 
  /за - 27, против - 3, въздържали се - 11/ 
 
  1325-7. На основание чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 
потвърждава свое решение № 1183-2(27)/25.07.2001 г. 
  /за - 27, против - 3, въздържали се - 11/ 
 
  1326-7. На основание чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 
потвърждава свое решение № 1184-2(27)/25.07.2001 г. 
 /за - 27, против - 4, въздържали се - 10/ 
 
  1327-7. На основание чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 
потвърждава свое решение № 1185-2(27)/25.07.2001 г. 
  /за - 27, против - 3, въздържали се - 12/ 
 
  1328-7. На основание чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 
потвърждава свое решение № 1186-2(27)/25.07.2001 г. 

 /за - 26, против - 3, въздържали се - 12/ 
 
  1329-7. На основание чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 
потвърждава свое решение № 1187-2(27)/25.07.2001 г. 
  /за - 27, против - 3, въздържали се - 12/ 
 
  1330-7. На основание чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 
потвърждава свое решение № 1188-2(27)/25.07.2001 г. 
  /за - 27, против - 3, въздържали се - 13/ 
 
  1331-7. На основание чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 
потвърждава свое решение № 1189-2(27)/25.07.2001 г. 
  /за - 27, против - 3, въздържали се - 13/ 
 



  1332-7. На основание чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 
потвърждава свое решение № 1190-2(27)/25.07.2001 г. 
  /за - 27, против - 3, въздържали се - 11/ 
 
  1333-7. На основание чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 
потвърждава свое решение № 1191-2(27)/25.07.2001 г. 
  /за - 26, против - 4, въздържали се - 13/ 
 
  1334-7. На основание чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 
потвърждава свое решение № 1192-2(27)/25.07.2001 г. 
  /за - 26, против - 4, въздържали се - 13/ 
 
  1335-7. На основание чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 
потвърждава свое решение № 1193-2(27)/25.07.2001 г. 

 /за - 26, против - 4, въздържали се - 11/ 
 
  1336-7. На основание чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 
потвърждава свое решение № 1195-2(27)/25.07.2001 г. 

 /за - 26, против - 4, въздържали се - 0/ 
 
  1337-7. На основание чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 
потвърждава свое решение № 1216-4(27)/25.07.2001 г., като прави следната 
промяна в текста му: 
  На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна създава 
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 - 28, против - 2, въздържали се - 11/ 
 

  1338-7. На основание чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 
потвърждава свое решение № 1217-4(27)/25.07.2001 г. 
  /за - 27, против - 4, въздържали се - 10/ 
 
  1339-7. На основание чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 
потвърждава свое решение № 1248-9(27)/25.07.2001 г. 
  /за - 27, против - 3, въздържали се - 14/ 
 

 1340-7. На основание чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 
потвърждава свое решение № 1251-13(27)/25.07.2001 г. 

 /за - 30, против - 3, въздържали се - 7/ 



 
  1341-7. На основание чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 
потвърждава свое решение № 1252-13(27)/25.07.2001 г. 

 /за - 29, против - 2, въздържали се - 12/ 
 
  1342-7. На основание чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 
потвърждава свое решение № 1253-13(27)/25.07.2001 г. 
  /за - 29, против - 2, въздържали се - 14/ 
  
 
 
 
 
 
 
 



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 

№ 28/25.09.2001 г. и 16.10.2001 г. 
по точка осма от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от комисията 

по общинска приватизация и следприватизационен контрол на общинската 
собственост относно: промяна в капитала на "ДКЦ І Св. Клементина"-ЕООД 
и "Стопанска и спомагателна дейност"-ЕАД; продажба на цяло лечебно 
заведение "Стоматологичен център 1 Варна"-ЕООД; отказ и недопускане на 
плащане с други освен договорените платежни средства по сделките за 
"РУД"-ЕООД и "Топлострой"-ЕООД; упълномощаване на Председателя на 
Общински съвет - Варна за подписване на анекс относно бизнес-програмата 
към договора за продажба на "Топлострой"-ЕООД; насрочване на 
приватизационни процедури за: имот в м. "Св. Никола" № 217; обект в ж.к. 
"Младост", бул. "Република" - 8 800 кв.м земя и сграда незавършено 
строителство; автосервиз "Механизация и автотранспорт"; имоти в: кв. 
"Победа", ул. "Дж. Баучер" бл.5, ул. "д-р Басанович" бл. 12, ул. "Студентска" 
бл. 14; продажба на дялове от лечебно заведение "ДКЦ І Св. 
Клементина"-ЕООД; приемане на актуализация на план-сметка на фонд 
"Приватизация" за 2001 г.; упълномощаване на Председателя на Общински 
съвет - Варна за подписване на анекс относно сроковете към договора за 
продажба на "Цветопроизводно стопанство - Налбанка"; откриване на 
процедура за имот в ж.к. "Възраждане" бл. 6; продажба на цяло лечебно 
заведение "Медико-техническа лаборатория 1 Варна"-ЕООД. 

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

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

  1343-8. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА Общински съвет - 
Варна намалява капитала на "ДКЦ 1 Св.Клементина" ЕООД - с адрес на 
управление гр.Варна, бул. "Съборни" 40 - вписано от ВОС по ф.д.№ 445/2000 
г. от 1 005 500.00 лв. на 941 405.07 лв., със стойността на следните 
недвижими имоти на дружеството: 
 - Пункт за майчина кърма и млечна кухня - АОС №226/01.08.1997г. и 



№227/01.08.1997г.- гр.Варна, ул."Цар Освободител" 64 с отчетна стойност 21 
526.60лв. и балансова стойност 20 665.48лв.; 
 - Млечна кухня -АОС №852/12.10.98г.- гр.Варна, ул."Цар Симеон І" 14 с 
отчетна стойност 1 641.64лв. и балансова стойност 1 576.00лв.; 
 - Детска консултация и кухня - АОС № 946/13.01.99г. и №947/13.01.99г. - 
гр.Варна, ул. "Яне Сандански" 1, вх.А и вх.Б с отчетна стойност 40 926.69лв. 
и балансова стойност 39 289.53лв. 

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

  1344-8. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА Общински съвет - 
Варна увеличава капитала на "Стопанска и спомагателна дейност" ЕАД - 
вписано от ВОС по ф.д.№2170/2000г. - с адрес на управление гр.Варна, бул. 
"Мария Луиза" №11 от 100 000 лв. на 162 000.00 лв., със стойността на 
следните недвижими имоти общинска собственост: 
 - Пункт за майчина кърма и млечна кухня - АОС №2 26/01.08.1997 г. и № 
227/01.08.1997 г.- гр. Варна, ул. "Цар Освободител" 64 с балансова стойност 
20 665.48 лв.; 
 - Млечна кухня -АОС №852/12.10.98г.- гр.Варна, ул."Цар Симеон І" 14 с 
балансова стойност 1 576.00лв.; 
 - Детска консултация и кухня - АОС № 946/13.01.99 г. и №947/13.01.99г. - 
гр.Варна, ул. "Яне Сандански" 1, вх. А и вх. Б с балансова стойност 39 758.52 
лв.  

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

  1345-8. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.9 от ЗМСМА Общински съвет - 
Варна изменя чл.6 от устава на "Стопанска и спомагателна дейност" ЕАД, 
вписано от ВОС по ф.д.№ 2170/2000 г., който придобива следната реакция: 
  "Чл.6,ал.1: Капиталът на дружеството е с номинална стойност в размер 
на 162 000.00 лв. /сто шестдесет и две хиляди лева/, внесен изцяло като 
непарична вноска на Община Варна под формата на дълготрайни материални 
активи по балансова стойност;  

/за - 40, против - 0, въздържали се - 1/ 
  Чл.6,ал.2: Капиталът на дружеството е разпределен в 1 620 /хиляда 
шестстотин и двадесет/ акции с номинална стойност по 100 лв. /сто лева/ 
всяка." 
  /за - 40, против - 0, въздържали се - 1/ 
 
  1346-8. На основание чл. 150, ал. 1 от Търговския закон, Общински 
съвет - Варна упълномощава своя Председател да обнародва в "Държавен 
вестник" решението за намаляване на капитала на "ДКЦ 1 Св. Клементина" 



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

  
1347-8-1. 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 № 647-1/20 от 
21.12.2000г., 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 "Стоматологичен център 1 Варна" ЕООД по АОС № 
404/14.10.97г. по реда на чл.111, ал.1, т.1 от ЗЛЗ 
  - без търг и конкурс според пазарна оценка на капитала на дружеството 
в размер на 1 100 000.00 лв. или 497 175.00 щ.д., намалена на основание чл.40, 
ал.3 от ЗППДОбП със сумата 151 822.57лв. или 68 620.37щ.д. със 
"Стоматологичен център 1 приват" ООД гр.Варна ф.д. на ВОС №2185/2000г. - 
дан.№1030133303 с управител Славка Ст. Даковска, отговарящо на условията 
на чл.111, ал.1, т.1 и ал.4 от ЗЛЗ. 

/за - 29, против - 5, въздържали се - 4/ 
  1347-8-2. 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 "Стоматологичен център 1 Варна" ЕООД със "Стоматологичен 
център 1 приват" ООД гр.Варна при цена в размер на 948 177.43лв., или 428 
554.63щ.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: 
 - запазване предмета на дейността на лечебното заведение; 
 - 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 - 4, въздържали се - 7/ 
 

  1348-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна, като страна и на основание клаузи от договори №№ 
Д-9200/412/06.07.1999г. и Д-9200/752/13.10.1999г., касаещи продажба на 
100% от дяловете на "РУД" ЕООД, не приема заявеното плащане с поименни 



компенсационни бонове от купувача "РУД-Варна" АД. 
/за - 39, против - 0, въздържали се - 2/ 
 

  1349-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна, като страна и на основание клаузи от договори №№ 
ВД-2600/57/14.04.2000г. и ВД-9200/230/02.06.2000г., касаещи продажба на 
100% от дяловете на "Топлострой" ЕООД - по молба 
№ФБ-1-2600/47/28.05.2001г. от купувача "Топлострой инженеринг" АД - не 
допуска плащане с компенсаторни записи или други платежни средства освен 
договорните.  

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

1350-8. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна, упълномощава своя Председател в едномесечен срок от приемането на 
настоящото решение да подпише анекс към договор № 
ВД-2600/57/14.04.2000г. с управителя на "Топлострой инженеринг" АД, за 
следните изменения: 
 - т.7.4. се чете "Да поддържа в дружеството работни места при пълна заетост 
по трудов договор както следва: през отоплителен сезон 2002, 2003 и 2004г. - 
15 /петнадесет/ човека; извън отоплителен сезон 2002, 2003, 2004г. - 11 
/единадесет/ човека; 
 - т.7.5. да се чете "До 31.12.2004г. да извърши за своя сметка инвестиции в 
дружеството с общ размер 250 000лв. /двеста и петдесет хиляди лева/ по 
срокове, предназначение и размер, както следва: 0in">година инвестиции/лв./ 
предназначение 1999-2000г. 80 000лв. отстраняване на течове в главния 
водопро- /осемдесет хиляди лева/ вод, профилактика на оборудването в ОЦ 
&n`sp; "Почивка". 2000-2001г. 50 000лв. реконструкция на ОЦ "Аспарухово"  
"ТОХ" /петдесет хиляди лева/ 
 -1.2001-2002г. 50 000лв. изграждане на ремонтно-механична рабо- /петдесет 
хиляди лева/ тилница, производствена и складова база. 2003-2004г. 70 000лв. 
реконструкция и модернизация на основни /седемдесет хиляди лева/ 
производствени и инфраструктурни единици. 
 - разпоредбите на т.7.8. отпадат. 
  /за - 37, против - 4, въздържали се - 2/ 
 
  1351-8-1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.108, ал.1 т.1 и 
чл.114, ал.2 от ЗЛЗ и във връзка с изпълнение на свое решение № 
648-1/20/21.12.2000г., 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 100 550 дяла, представляващи 100% от дяловете на лечебно 



заведение "ДКЦ 1 Света Клементина" ЕООД /АОС №1789/12.05.2000г./ по 
реда на чл.111, ал.1, т.1 от ЗЛЗ - без търг и конкурс според пазарна оценка в 
размер на 1 609 000.00 лв., намалена на основание чл.40, ал.3 от ЗППДОбП 
със сумата 321 800.00лв. със "Света Клементина - мениджмънт 2000" ООД 
гр.Варна ф.д. на ВОС №2383/2000г. - дан.№1030133664 с управител Георги 
Ст. Роев, отговарящо на условията на чл.111, ал.1, т.1 и ал.4 от ЗЛЗ.  

/за - 26, против - 7, въздържали се - 5/ 
  1351-8-2. 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 1 Света Клементина" ЕООД /АОС № 1435/18.10.99г./ със 
"Света Клементина - мениджмънт 2000" ООД гр.Варна при цена в размер на 1 
287 200.00лв., която да бъде платена 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: 
 - запазване предмета на дейност на лечебното заведение; 
 - наличие на забрана за продажба на обособени части от дружеството, 
предмет на сделката в продължение на пет години от пълното му изплащане; 
 - 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 - 26, против - 4, въздържали се - 4/ 
 

  1352-8. В изпълнение на чл.6, ал.2 от ЗППДОбП, Общински съвет - 
Варна приема приложената актуализация на приходната и разходната част на 
План-сметката на Фонд "Приватизация" за 2001г.  

/за - 27, против - 0, въздържали се - 9/ 
 

  1353-8-1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна, упълномощава своя Председател в 20 /двадесет/ дневен срок от 
приемането на настоящото решение да подпише анекс към договор 
№ВВД-9200/255/15.12.2000г. с управителите на "Макси-сушард" ООД за 
следното: 
 - т.6 следва да се чете: " Купувачът се задължава да заплати уговорената по 
настоящия договор цена в срок до 25.11.2001г. 
 - т.12 от договора следва да се чете: "Цената се заплаща при спазване на 
изискванията на закона и условията на преговорите, както следва: 75 000 лв. 



/седемдесет и пет хиляди лева/ или 30% от цената - преди сключване на 
договора, а останалата 70% част в размер на 175 000лв. /сто седемдесет и пет 
хиляди лева/ в срок до 25.11.2001г. по сметка №3010310020, банков код 
13071183, БИН 7444500000, ТБ "Общинска банка" АД, клон Варна, Фонд 
"Приватизация" при следната схема: 
 12.1. При ипотекиране на обекта по реда и условията на чл.8 от настоящия 
договор 70 процентната част от цената се заплаща в срок до 3 /три/ месеца от 
подписването на договора; 
 12.2. При липса на условията на чл.8 от настоящия договор 70 процентната 
част от цената се заплаща в срок до 25.11.2001г." 

 /за - 27, против - 0, въздържали се - 7/ 
  1353-8-2. В случай на неизпълнение на решение на Общински съвет № 
1353-8-1 на основание чл.15 от горецитирания договор, упълномощава 
Председателя на Общински съвет - Варна да пристъпи към разваляне на 
договор № ВВД-9200/255/15.12.2000г., като потърси съдебна компенсация за 
пропуснатите ползи и нанесените вреди от "Макси-сушард" ООД.  

/за - 27, против - 0, въздържали се - 7/ 
 

  1354-8-1. 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, ж.к. "Възраждане", бл.6, вх.4, ет.1 - АОС № 953/14.01.99 г. - със 
застроена площ 103.15кв.м., по реда на чл.30, ал.1 от ЗППДОбП - преговори с 
потенциални купувачи. 

 /за - 31, против - 2, въздържали се - 4/ 
  1354-8-2. На основание 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 № 
953/14.01.99г. 

 /за - 31, против - 0, въздържали се - 3/ 
 
  1355-8-1. 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 № 
647-1/20/21.12.2000г., 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 "Медико-техническа лаборатория 1 - 
Варна" ЕООД по реда на чл.111, ал.1, т.1 от ЗЛЗ - без търг и конкурс според 
пазарна оценка на капитала на дружеството в размер на 71 700.00лв. или 32 
400.00щ.д., намалена на основание чл.40, ал.3 от ЗППДОбП с 20% /14 
340.00лв. или 6 480.00щ.д./ с Веселин К. Николов, Рангел Ан. Димитров, 



Емилия К. Кръстева, Жасмина М. Витанова и Диана Д. Мавродиева в 
качеството им на упълномощени представители на работниците и 
служителите в дружеството, отговарящи на условията на чл.111, ал.1, т.1 и 
ал.4 от ЗЛЗ. 

 /за - 30, против - 2, въздържали се - 5/ 
  1355-8-2. 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 "Медико-техническа лаборатория 1 - Варна" ЕООД с Веселин К. 
Николов, Рангел Ан. Димитров, Емилия К. Кръстева, Жасмина М. Витанова и 
Диана Д. Мавродиева в качеството им на упълномощени представители на 
работниците и служителите в дружеството при цена в размер на 57 360.00лв., 
или 25 920.00щ.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 задължително 
условие - цената да бъде изплатена изцяло в левове - без използване на други 
законни платежни средства.  

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

1356-8. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.1, т.4 и във 
връзка с параграф 2а от Допълнителните разпоредби на ЗППДОбП, чл.3, ал.1 
от Наредбата за търговете и свое решение №416-4/14 от 19 юли 2000г. 
/ДВ,бр.68 от 2000г./ за откриване на процедура по приватизация на общински 
нежилищен имот - дворно място 4 900кв.м. и двуетажна масивна сграда 
/ателие/ със застроена площ - 157кв.м. в гр.Варна, месността "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 приватизация на дворно 
място 4 900кв.м. и сграда /ателие/ - при начална тръжна цена в размер на 175 
000щ.д./сто седемдесет и пет хиляди щатски долара/, платими в 
равностойност по фиксинга на БНБ в деня на превода - на 26 ноември 2001г. 
от 14.00ч. в зала "Варна" - ІІ етаж на Община Варна, като запечатаното в плик 
предложение заедно с изискваните тръжни документи, съгласно тръжната 
документация се депозират до 16.00ч. на 23.11.2001г. в стая 1008 на 10ет. на 
Община Варна. 
 2. При неявяване на кандидати се насрочва повторен търг на 03.12.2001г. от 
14.00ч. на посоченото място, като предложенията се депозират до 16.00ч. на 
30.11.2001г. 



 3. Определя стъпка за наддаване в размер на 1 000щ.д. /хиляда щатски 
долара/. 
 4. Утвърдената тръжна документация се получава в стая 905, ет.ІХ на 
Община Варна, срещу представяне на документ за платени 200щ.д. /двеста 
щатски долара/, в левова равностойност по фиксинга на БНБ в девя на 
превода по сметка №3010310020, БИН7444500000 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 500щ.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 - банков код 
13071183. 
 6. Оглед на обекта се извършва всеки работен ден след представяне на 
документи за закупена тръжна документация до 16.00ч. на деня преди търга. 
 7. Приема следните условия: 
 -първоначалната вноска да не бъде по-малка от 60% от договорената цена; 
 -разсрочването на плащането не може да бъде повече от 30 календарни дни; 
 -цената да бъде изплатена изцяло в левове - без използване на други законни 
платежни средства. 
 8. Възлага на Кмета на Община Варна подготовката и провеждането на 
търга. 
 9. Упълномощава Председателя на Общински съвет - Варна да подпише 
договор за покупко-продажба със спечелилия кандидат. 
  /за - 32, против - 1, въздържали се - 2/ 
 
  1357-8. 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 2000г. 
/ДВ,бр.40 от 2000г./ 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 27 ноември 2001г. от 10.00ч. в 
зала "Варна" на ІІ етаж на Община Варна. При липса на депозирани оферти в 
стая 1008 на Хет. На Община Варна до 16.00ч. на 26.11.2001г., преговорите се 
насрочват за 04.12.2001г. от 10.00ч. на посоченото място, като срока за 
депозиране на оферти е 16.00ч. на 03.12.2001г. 
 2. Документацията за провеждане на преговорите с потенциални купувачи се 
получава в стая 905 на ІХ ет. на Община Варна, срещу представен документ 



за платени 500лв. /петстотин лева/ по сметка №3010310020, БИН7444500000 
при ТБ "Общинска банка" АД, клон Варна - банков код 13071183. 
 3. Приема депозит за участие в преговорите в размер на 96 150лв./деветдесет 
и шест хиляди сто и петдесет лева/, платими по сметка №5010310039 при ТБ 
"Общинска банка", клон Варна - банков код 13071183. 
 4. Приема условие за не по-малка от 30% първоначална вноска, срок за 
разсрочване на договорената цена не по-дълъг от 6 месеца и разплащане 
изцяло в левове - без използване на други законни платежни средства. 
 5. Възлага на кмета на Община Варна подготовката и провеждането на 
преговорите. 
 6. Упълномощава Председателя на Общински съвет - Варна да подпише 
договор за покупко-продажба със спечелилия кандидат. 
  /за - 29, против - 0, въздържали се - 2/ 
 
  1358-8. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.1, т.4 и чл.30 и 
чл.33 от ЗППДОбП, чл.1 ал.2, т.3 и чл.3, ал.1 от Наредбата за търговете и свое 
решение № 960-4/25 от 18-21 май, касаещо приватизацията на автосервиз 
общинска собственост "Механизация и автотранспорт" /бивш "Хюндай"/ 
включващ парцел 2 600кв.м., сграда - сервизно хале и помощни помещения - 
980.40кв.м. в гр.Варна, м.Шашкъна /АОС №652/22.05.98г./ 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 27 ноември 2001г. от 14.00ч. в зала "Варна" - ІІ ет. на 
Община Варна публичен търг с тайно наддаване за приватизация на 
автосервиз общинска собственост "Механизация и автотранспорт"- находящ 
се в гр.Варна, м.Шашкъна, при начална тръжна цена в размер 218 500лв. 
/двеста и осемнадесет хиляди и петстотин лева/, като запечатаното в плик 
предложение заедно с изискваните тръжни документи, съгласно тръжната 
документация се депозират до 16.00ч. на 26.11.2001г. в стая 1008 на 10ет. на 
Община Варна. 
 2. При липса на подадени предложения по реда на предходната точка се 
насрочва повторен търг на 04.12.2001г. от 14.00ч. на посоченото място, като 
предложенията се депозират до 16.00ч. на 03.12.2001г. 
 3. Определя депозит в размер на 10% от първоначалната тръжна цена в 
размер на 21 850лв. /двадесет и една хиляди осемстотин и петдесет лева/ 
платими по сметка №5010310039 при ТБ "Общинска банка", клон Варна - 
банков код 13071183. 
 4. Определя стъпка за наддаване в размер на 5 000лв. / пет хиляда лева./ 
 5. Утвърдената тръжна документация се получава в стая 905, ет ІХ на 
Община Варна, срещу представяне на документ за платени 200щ.д. /двеста 



щатски долара/, в левова равностойност по фиксинга на БНБ в девя на 
превода по сметка №3010310020, БИН7444500000 при ТБ "Общинска банка" 
АД, клон Варна - банков код 13071183. 
 6. Оглед на обекта се извършва всеки работен ден след представяне на 
документи за закупена тръжна документация до 16.00ч. на деня преди търга. 
 7. Приема следните условия: 
 - първоначалната вноска да не бъде по-малка от 50% от договорената цена; 
 - 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 
договор за покупко-продажба със спечелилия кандидат. 

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

1359-8. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.1, т.4; чл.30, 
ал.1; във връзка с параграф 2а от Допълнителните разпоредби от ЗППДОбП; 
свое решение №957-4-1 от 18-21 май 2001г. /ДВ,бр.53 от 2001г./ и АОС 
№1831 от 16.06.2000г., Общински съвет - Варна реши: 
 1. Да се проведат преговори с потенциални купувачи за продажба на 
общински нежилищен имот в гр.Варна, кв.Победа, ул.Тодор Радев, район 26, 
кв. 11, парцел ІІІ, пл.№ 98, представляващ сграда със застроена площ 100.04 
кв.м. на 29 ноември 2001г. от 10.00ч. в зала "Варна" на ІІ етаж на Община 
Варна. 
 2. При липса на депозирана оферта от купувач в стая 1008 на Х ет. на 
Община Варна до 16.00ч. на 28.11.2001г., преговорите се насрочват за 
06.12.2001г. от 10.00ч. на посоченото място, като срока за депозиране на 
оферти е 16.00ч. на 05.12.2001г. 
 3. Утвърдената документация за провеждане на преговорите с потенциални 
купувачи се получава в стая 905 на ІХ ет. на Община Варна, срещу 
представен документ за платени 200щ.д. /двеста щатски долара/ платими в 
левова равностойност, по фиксинга на БНБ в деня на превода по сметка 
№3010310020, БИН7444500000 при ТБ "Общинска банка" АД, клон Варна - 
банков код 13071183. 
 4. Депозитът за участие в преговорите да е в размер на 2 000лв./две хиляди 
лева/, платими по сметка №5010310039 при ТБ "Общинска банка", клон 
Варна - банков код 13071183. 
 5. Приема условие за не по-малка от 30% първоначална вноска и разплащане 
изцяло в левове - без използване на други законни платежни средства. 
 6. Възлага на кмета на Община Варна подготовката и провеждането на 



преговорите. 
 7. Упълномощава Председателя на Общински съвет - Варна да подпише 
договор за покупко-продажба със спечелилия кандидат. 
  /за - 35, против - 0, въздържали се - 1/ 
  

1360-8. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.1, т.4; чл.30, 
ал. 1; във връзка с параграф 2а от Допълнителните разпоредби от ЗППДОбП; 
свое решение №951-4-1 от 18-21 май 2001г. /ДВ,бр.53 от 2001г./ и АОС 
№1326 от 04.08.1999г., Общински съвет - Варна реши: 
 1.Да се проведат преговори с потенциални купувачи за продажба на 
общински нежилищен имот в гр.Варна, ул.Дж.Баучер, бл.5, ет.1 - 
представляващ помещения със застроена площ 129.26кв.м. на 29 ноември 
2001г. от 14.00ч. в зала "Варна" на ІІ етаж на Община Варна. 
 2.При липса на депозирана оферта от купувач в стая 1008 на Х ет. на 
Община Варна до 16.00ч. на 28.11.2001г., преговорите се насрочват за 
06.12.2001г. от 14.00ч. на посоченото място, като срока за депозиране на 
оферти е 16.00ч. на 05.12.2001г. 
 3.Документацията за провеждане на преговорите с потенциални купувачи се 
получава в стая 905 на ІХ ет. на Община Варна, срещу представен документ 
за платени 200щ.д. /двеста щатски долара/ платими в левова равностойност, 
по фиксинга на БНБ в деня на превода по сметка №3010310020, 
БИН7444500000 при ТБ "Общинска банка" АД, клон Варна - банков код 
13071183. 
 4.Приема депозит за участие в преговорите в размер на 4 500лв./четири 
хиляди и петстотин лева/, платими по сметка №5010310039 при ТБ 
"Общинска банка", клон Варна - банков код 13071183. 
 5.Приема условие за не по-малка от 30% първоначална вноска и разплащане 
изцяло в левове - без използване на други законни платежни средства. 
 6.Възлага на кмета на Община Варна подготовката и провеждането на 
преговорите. 
 7.Упълномощава Председателя на Общински съвет - Варна да подпише 
договор за покупко-продажба със спечелилия кандидат. 
  /за - 30, против - 0, въздържали се - 0/ 
  

1361-8. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.1, т.4; чл.30, 
ал. 1; във връзка с параграф 2а от Допълнителните разпоредби от ЗППДОбП; 
свое решение №950-4-1 от 18-21 май 2001г. /ДВ,бр.53 от 2001г./ и АОС 
№1519 от 20.01.2000г., Общински съвет - Варна реши: 
 1.Да се проведат преговори с потенциални купувачи за продажба на 
общински нежилищен имот в гр.Варна, ул.Др.Басанович, бл.12, ет.1, - със 



застроена площ 66.37кв.м. на 30 ноември 2001г. от 10.00ч. в зала "Варна" на ІІ 
етаж на Община Варна. 
 2.При липса на депозирана оферта от купувач в стая 1008 на Х ет. на 
Община Варна до 16.00ч. на 29.11.2001г., преговорите се насрочват за 
07.12.2001г. от 10.00ч. на посоченото място, като срока за депозиране на 
оферти е 16.00ч. на 06.12.2001г. 
 3.Документацията за провеждане на преговорите с потенциални купувачи се 
получава в стая 905 на ІХ ет. на Община Варна, срещу представен документ 
за платени 200щ.д. /двеста щатски долара/ платими в левова равностойност, 
по фиксинга на БНБ в деня на превода по сметка №3010310020, 
БИН7444500000 при ТБ "Общинска банка" АД, клон Варна - банков код 
13071183. 
 4.Приема депозит за участие в преговорите в размер на 2 500лв./две хиляди и 
петстотин лева/, платими по сметка №5010310039 при ТБ "Общинска банка", 
клон Варна - банков код 13071183. 
 5.Приема условие за не по-малка от 30% първоначална вноска и разплащане 
изцяло в левове - без използване на други законни платежни средства. 
 6.Възлага на кмета на Община Варна подготовката и провеждането на 
преговорите. 
 7.Упълномощава Председателя на Общински съвет - Варна да подпише 
договор за покупко-продажба със спечелилия кандидат. 
  /за - 28, против - 0, въздържали се - 0/ 
  

1362-8. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.1, т.4; чл.30, 
ал. 1; във връзка с параграф 2а от Допълнителните разпоредби от ЗППДОбП; 
свое решение №1241-8-1 от 25 юли 2001г. /ДВ,бр.73 от 2001г./ и АОС №1066 
от 14.04.1999г., Общински съвет - Варна реши: 
 1.Да се проведат преговори с потенциални купувачи за продажба на 
общински нежилищен имот в подблоково пространство в гр.Варна, 
ул.Студентска, бл.14, вх.К - със застроена площ 77.00кв.м. на 30 ноември 
2001г. от 14.00 ч. в зала "Варна" на ІІ етаж на Община Варна. 
 2.При липса на депозирана оферта от купувач в стая 1008 на Х ет. на 
Община Варна до 16.00ч. на 29.11.2001г., преговорите се насрочват за 
07.12.2001г. от 14.00ч. на посоченото място, като срока за депозиране на 
оферти е 16.00ч. на 06.12.2001г. 
 3.Документацията за провеждане на преговорите с потенциални купувачи се 
получава в стая 905 на ІХ ет. на Община Варна, срещу представен документ 
за платени 200щ.д. /двеста щатски долара/ платими в левова равностойност, 
по фиксинга на БНБ в деня на превода по сметка №3010310020, 
БИН7444500000 при ТБ "Общинска банка" АД, клон Варна - банков код 



13071183. 
 4.Приема депозит за участие в преговорите в размер на 2 500лв./две хиляди и 
петстотин лева/, платими по сметка №5010310039 при ТБ "Общинска банка", 
клон Варна - банков код 13071183. 
 5.Приема условие за не по-малка от 30% първоначална вноска и разплащане 
изцяло в левове - без използване на други законни платежни средства. 
 6.Възлага на кмета на Община Варна подготовката и провеждането на 
преговорите. 
 7.Упълномощава Председателя на Общински съвет - Варна да подпише 
договор за покупко-продажба със спечелилия кандидат. 
  /за - 32, против - 1, въздържали се - 2/ 
  
 
 
 
 
 
 
 



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

 
П Р О Т О К О Л 

№ 28/25.09.2001 г. и 16.10.2001 г. 
по точка девета от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложение за решение от ВрК 

"Структури и общинска администрация" относно искане за разделяне на с. 
Каменар на две разделени населени места - вх. № ОС-1-9100(40)/02.05.01 г.; 
промяна на решение № 1227-5(27)/25.07.01 г.; трансформиране на бройки в 
р-н "Приморски"; увеличаване числеността на персонала на Общинска 
служба за социално подпомагане; трансформиране на длъжност за дирекция 
"Финансово-стопански дейности"; промяна на решение № 1218-5(27)/25.09.01 
г.; промяна щата на ОП "Зоокът-Варна".  

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

 
Общ брой присъстващи общински съветници - 37 

Р Е Ш Е Н И Я : 
  1363-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна изменя свое решение № 1227-5(27)/25.07.01 г. в частта за р-н 
"Приморски", като наименованието на длъжността старши експерт "Етноси" 
се променя на старши експерт "Етноси и връзки с обществеността".  

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

  1364-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна трансформира в р-н "Приморски" една щатна бройка младши 
инспектор "Контрол търговска дейност" в една щатна бройка старши 
инспектор "Контрол търговска дейност" към отдел "Собственост и жилищно 
настаняване". 

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

1365-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна трансформира в р-н "Приморски" ? щатна бройка "Чистачка" в рамките 
на отдел "Административно управление на собствеността" в 1 /една/ щатна 
бройка "Поддръжка" в рамките на същия отдел.  

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



  1366-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна, на основание писмо ФО 22/14.05.01 г. и чл. 34, ал. 1 от Закона за 
устройството на държавния бюджет и във връзка с приложението на Закона за 
закрила на детето увеличава числеността на персонала на Общинска служба 
за социално подпомагане, считано от 01.05.01 г. от 354 бр. на 359 бр., както 
следва: 
 1. ОССП от 125 - 130 бр. 
 2. Заведения за социални услуги от 171 - 171 бр. 
 3. Домашен социален патронаж от 58 - 58 бр. 
  /за - 35, против - 0, въздържали се - 0/ 
  

1367-9. На основание чл. 21, ал. 2, т. 1 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна, считано от 01.10.2001 г. трансформира длъжността "Технически 
сътрудник-секретар" от Дирекция "Администрация и човешки ресурси" в 
длъжност "Младши счетоводител-касиер" към Дирекция 
"Финансово-стопански дейности".  

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

1368-9-1. Общински съвет - Варна променя свое решение № 
1218-5(27)/25.09.01 г., както следва: "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 на 
Общински съвет" от 3 (три) на 6 (6) шест души, със следните допълнителни 
позиции: 
 - Гл. Експерт "Постоянни и времeни комисии" - 1 бр. 
 - Старши експерт "Подготовка и организация на - 1бр. заседания на 
Общински съвет" 
 - Технически сътрудник-секретар към отдел - 1 бр. "Канцелария на 
Общински съвет" 
  /за - 27, против - 2, въздържали се - 7/ 
  1368-9-2. Общински съвет - Варна променя свое решение № 
522-1(17)/25.10.2000 г., като трансформира длъжността "Технически 
секретар" в "Технически сътрудник-секретар на Председателя на Общински 
съвет".  

/за - 29, против - 0, въздържали се - 6/ 
  

1369-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна променя щата на ОП "Зоокът - Варна" от 15 души на 17,5 души, като 
увеличението е 1 бр. ел.техник; 0,5 бр. строителен работник и 1 бр. зверовъд, 
считано от 01.09.2001 г.  



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



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

 
П Р О Т О К О Л 

№ 28/25.09.2001 г. и 16.10.2001 г. 
по точка десета от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Промяна на решение на Общински съвет - Варна № 

1094-3(26)/11.06.01 г.  
Докл.: Ст. СЕВАСТИЯНОВ - 
Председател ОбС 

Общ брой присъстващи общински съветници - 35 
Р Е Ш Е Н И Е : 

  1370-10. Общински съвет - Варна променя свое решение № 
1094(26)/11.06.2001 г., както следва: 
  "На основание чл. 45, ал. 1 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна отменя 
заповед на кмета на община Варна № 1173/06.06.2001 г., като 
незаконосъобразна."  

/за - 26, против - 1, въздържали се - 8/ 
  
 
 
 



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

 
П Р О Т О К О Л 

№ 28/25.09.2001 г. и 16.10.2001 г. 
по точка единадесета от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложение от общинския съветник 

Панайот Панайотов - БЗНС "Н. Петков" за приемане на обръщение към Кмета 
на Община Варна и Министър-председателя на Република България за 
осигуряване на 41 х.лв. за ПК "Здравеопазване и социални дейности" към 
Общински съвет - Варна. 

Докл.: П. ПАНАЙОТОВ - общински 
съветник от БЗНС "Н. Петков" 

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

  1371-11. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 
приема следния текст на Обръщение към Председателя на Министерския 
съвет на Република България и към Кмета на Община Варна: 
 

О Б Р Ъ Щ Е Н И Е 
До Председателя на Министерски съвет на Република България 

  До Кмета на Община Варна 
  УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ Г-Н КМЕТЕ, 
  Преди три месеца в ПК "Здравеопазване и социални дейности" при 
Общински съвет - Варна изненадващо се получи писмо от Директора на 
Дирекция "Финанси и бюджет" в Община Варна, че липсват средства за 
здравно и социално подпомагане на крайно бедни и в изключително тежко 
здравословно положение, а всички знаем, че такива са стотици, а може би 
хиляди. По тази причина комисията взе решение и възложи на Кмета на 
Община Варна да осигури 41 000 лв. /четиридесет и една хиляди лева/ 
Комисията повторно получи писмо от г-н Димо Стоев, че липсват средства. 
От името на тежкоболните и крайно бедните в нашата община, настоятелно 
Ви молим за състрадание към тези хора и най-искрено Ви вярваме, че ще 
осигурите горната сума за Община Варна, за което Ви благодарим 
предварително! 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВАРНА  

/за - 34, против - 1, въздържали се - 3/ 



  
 
 
 
 
 



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

 
П Р О Т О К О Л 

№ 28/25.09.2001 г. и 16.10.2001 г. 
по точка дванадесета от дневния ред 

 
  ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
"Образование" относно: утвърждаване на паралелки в училището в с. 
Константиново и в ОУ "Капитан Петко войвода" - Варна. 

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

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

  1372-12. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 11, т. 2 от Наредба 
№ 7/29.12.2000 г. на МОН, Общински съвет - Варна утвърждава за учебната 
2001/2002 г. в ОУ "Св. Климент Охридски" с. Константиново 6 /шест/ 
паралелки под минималния норматив и 1 /една/ слята паралелка в ІІІ и ІV 
клас. 
  /за - 37, против - 0, въздържали се - 0/ 
 
  1373-12. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 11, т. 2 от Наредба 
№ 7/29.12.2000 г. на МОН, Общински съвет - Варна утвърждава за учебната 
2001/2002 г. в ОУ "Капитан Петко войвода" 1 /една/ паралелка под 
минималния норматив в VІІІ клас.  

/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 

№ 28/25.09.2001 г. и 16.10.2001 г. 
по точка тринадесета от дневния ред 

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

1794/31.08.2001 г., 1888/12.09.2001 г., 1889/12.09.2001 г., 2082/15.10.2001 г., 
2083/15.10.2001 г.  

Докл.: Ст. СЕВАСТИЯНОВ - 
Председател ОбС 

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

  1374-13. На основание чл. 45, ал. 1 от ЗМСМА, Общински съвет-Варна 
отменя заповед на Кмета на Община Варна № 1794/31.08.2001 г.  

/за - 33, против - 4, въздържали се - 6/ 
 

  1375-13. На основание чл. 45, ал. 1 от ЗМСМА, Общински съвет-Варна 
отменя заповед на Кмета на Община Варна № 1888/12.09.2001 г.  

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

  1376-13. На основание чл. 45, ал. 1 от ЗМСМА, Общински съвет-Варна 
отменя заповед на Кмета на Община Варна № 1889/12.09.2001 г.  

/за - 31, против - 3, въздържали се - 7/ 
 

  1377-13. На основание чл. 45, ал. 1 от ЗМСМА, Общински съвет-Варна 
отменя заповед на Кмета на Община Варна № 2082/15.10.2001 г.  

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

  1378-13. На основание чл. 45, ал. 1 от ЗМСМА, Общински съвет-Варна 
отменя заповед на Кмета на Община Варна № 2083/15.10.2001 г.  

/за - 30, против - 3, въздържали се - 8/ 
  



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

 
П Р О Т О К О Л 

№ 28/25.09.2001 г. и 16.10.2001 г. 
по точка четиринадесета от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложение от Кмета на Община Варна 

относно участие на Община Варна в мрежа на балканските градове. 
Докл.: Ст. СЕВАСТИЯНОВ - 
Председател ОбС 

 
Общ брой присъстващи общински съветници - 39 

Р Е Ш Е Н И Я : 
  1379-14-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 15, Общински съвет - Варна 
дава съгласието си Община Варна да вземе участие в Мрежа на балканските 
градове.  

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

  1379-14-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 15, Общински съвет - Варна 
упълномощава Кмета на Община Варна да подпише Спогодбата за 
приятелство, сътрудничество и развитие.  

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



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

 
П Р О Т О К О Л 

№ 28/25.09.2001 г. и 16.10.2001 г. 
по точка петнадесета от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложение от ПК "Младежки дейности, 

спорт, отдих и туризъм" отпускане на сума за възстановителни строителни 
работи след пожар в Гимнастическа спортна зала "Варна"; отпускане на сума 
от т. 2.13 на Програма за финансово обезпечаване на дейност "Спорт" за 2001 
г. при чествуването на Европейския младежки ден в гр. Варна.  

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

Общ брой присъстващи общински съветници - 39 
Р Е Ш Е Н И Я : 

  1380-15. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински свет - 
Варна отпуска целево на гимнастически спортен клуб "Черноморски юнак" 
сумата от 5 х.лв. /пет хиляди лева/ взети от т. 6 "Международна дейност и 
сътрудничество" на Финансовата програма за спортна дейност за 2001 г. за 
подпомагане възстановяването на щетите от пожара в гимнастическа спортна 
зала "Варна".  

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

  1381-15. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна отпуска на Регионален младежки съвет - Варна сумата от 1000 лв. 
/хиляда лева/ от т. 2.13 на Програма за финансово обезпечаване на дейност 
"Спорт" за 2001 г. за организационни разходи и разходи за награден фонд за 
включените допълнително спортни мероприятия и при чествуването на 
Европейския младежки ден в гр. Варна.  

/за - 35, 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 

№ 28/25.09.2001 г. и 16.10.2001 г. 
по точка шестнадесета от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложение от ПК "Култура" относно 

отпускане на суми на ДТ "Ст. Бъчваров"; съгласие за завишаване субсидията 
на НЧ "Просвета" за 2001 г. 

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

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

  1382-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна дава съгласие за отпускане на 6300 лв. на ДТ "Ст. Бъчваров" - Варна за 
закупуване на осветителен пулт за Сцена Филиал от субсидията за 
професионалните културни институция за 2001 г.  

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

1383-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински свет - 
Варна дава съгласие за отпускане на 500 лв. за реализация на постановката 
"Скъпа Памела" в ДТ "Ст. Бъчваров" - Варна от субсидията за 
професионалните културни институти за 2001 г.  

/за - 33, против - 0, въздържали се - 0/ 
 
  1384-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна дава съгласие да се завиши субсидията на НЧ "Просвета" за 2001 г. със 
сумата от 2205 лв. За провеждането на традиционния празник "Аспарухово 
пее и танцува 2001". 
  /за-26, против-0, въздържали се -5/ 
  
 



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

 
П Р О Т О К О Л 

№ 28/25.09.2001 г. и 16.10.2001 г. 
по точка седемнадесета от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложение от ПК "Здравеопазване и 

социални дейности" относно: удостояване на д-р Теодор Кан със званието 
"Почетен гражданин на гр. Варна"; учредяване на Общински съвет по 
наркотичните вещества; ремонт на котелна уредба на Дом за стари хора 
"Гергана"; закупуване на допълнителни устройства за експлоатацията на 
мамограф; приемане на доклади за извършени самооценки на "ДКЦ 
ІІІ-Варна"-ЕООД и "ДКЦ V-Варна"-ЕООД; отпускане на персонални пенсии 
на нуждаещи се граждани; приемане на документи за акредитация на 
"ДКЦ-Чайка"-ЕООД, "ДКЦ І-Света Клементина-Варна"-ЕООД, 
"ДКЦ-ІV-Варна"-ЕООД и "ДКЦ-ІІ-Варна"-ЕООД за представянето им в 
Министерство на здравеопазването. 

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

 
Общ брой присъстващи общински съветници - 39 

Р Е Ш Е Н И Я : 
  1385-17. На основание чл. 21, ал. 1, т. 22 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна дава съгласие да бъде удостоен д-р Теодор Кан със званието "Почетен 
гражданин на гр. Варна", съгласно Статута за удостояване със звание, приет 
от Общински съвет - Варна с решение № 1883-6(38)/03.02.99 г. 
  /за - 39, против - 0, въздържали се - 0/ 
 
  1386-17. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, след оттегляне от 
Председателя на ПК "Здравеопазване и социални дейности" проекта за 
решение относно учредяване на Общински съвет по наркотичните вещества, 
Общински съвет - Варна решава проблема да бъде разгледан отново на 
съвместно заседание на ПК "Здравеопазване и социални дейности" и ПК 
"Младежки дейности, спорт, отдих и туризъм" и докладван на следващото 
заседание на Общински съвет - Варна.  

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

1387-17. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 



Варна дава съгласие да се ремонтира старата котелна уредба на Дом за стари 
хора "Гергана", като се закупи нов котел в рамките на средствата по бюджет 
2001 г. на дейност заведения за социални услуги Дом за стари хора 
"Гергана"-Варна.  

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

  1388-17. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка със 
закупения от МЗ мамограф и разпределението за експлоатация в МДОЗС "Д-р 
Марко Антонов Марков"-Варна, Общински съвет - Варна дава съгласие да 
бъдат закупени необходимите допълнителни устройства на стойност 17 000 
лв., с цел функционирането му. Средствата да бъдат за сметка на икономии на 
функция "Здравеопазване".  

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

1389-17. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 
приема Доклад за извършена самооценка за цялостна медицинска дейност на 
"ДКЦ ІІІ-Варна"-ЕООД и препоръчва на управителя да се подадат документи 
за акредитация в Министерството на здравеопазването.  

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

  1390-17. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 
приема Доклад за извършена самооценка за цялостна медицинска дейност на 
"ДКЦ V-Варна"-ЕООД и препоръчва на управителя да се подадат документи 
за акредитация в Министерството на здравеопазването.  

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

  1391-17. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 
дава съгласие да бъде отпусната персонална пенсия на децата Тодор Малинов 
Божилов и Мария Малинова Божилова от гр. Варна, ж.к. "Вл. Варненчик" бл. 
407, вх. 16, ап. 284 в съответствие с чл. 92 от КЗОО.  

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

  1392-17. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 
дава съгласие да бъде отпусната персонална пенсия на г-жа Кичка Николова 
Митева от гр. Варна, кв. "Аспарухово", ул. "Чонгора" № 39 в съответствие с 
чл. 92 от КЗОО.  

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

  1393-17. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 
дава съгласие да бъде отпусната персонална пенсия на детето Алекс Маринов 



Йотин от гр. Варна, ул. "Александър Дякович" № 31, бл. 27, вх. Б, ет. 3 в 
съответствие с чл. 92 от КЗОО.  

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

  1394-17. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 и ал. 2 от ЗМСМА, 
Общински съвет - Варна утвърждава на ДКЦ "Чайка"-ЕООД, както следва: 
1. План за дейността на лечебното заведение и неговата икономическа 
ефективност за 2001 г.;  
2. Устав на Диагностично-консултативен център "Чайка"-ЕООД, съгласно 
приложение.; 
3. Доклади за самооценка като предмет на оценката е: 
 - акредитация на цялостната медицинска дейност на лечебното заведение: 
институционална с приложение към доклада за клинична лаборатория, сектор 
по образна диагностика, сектор по физиотерапия и рехабилитация и 
административно-стопански блок; 
 - акредитация на възможностите на лечебното заведение за обучение на 
студенти и специализанти. 
  Препоръчва на управителя да се подадат документи за акредитация в 
Министерство на здравеопазването. 
  /за -27, против-1,въздържали се - 4/ 
  

1395-17. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 и ал. 2 от ЗМСМА, 
Общински съвет - Варна утвърждава на ДКЦ І "Света Клементина-Варна" - 
ЕООД, както следва: 
 1. Проекто-план за дейността на лечебното заведение за 2001 г. 
 2. Устав на Диагностично-консултативен център І "Света Клементина - 
Варна"-ЕООД, съгласно приложение. 
 3.Доклад за извършена самооценка за цялостна медицинска дейност на "ДКЦ 
І "Света Клементина-Варна"-ЕООД. 
  Препоръчва на управителя да се подадат документи за акредитация в 
Министерството на здравеопазването.  

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

1396-17. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 и ал. 2 от ЗМСМА, 
Общински съвет - Варна утвърждава на "ДКЦ ІV - Варна"-ЕООД, както 
следва: 
 1. Бизнес-план за дейността на лечебното заведение за периода 2001-2002 г. 
 2. Устав на "Диагностично-консултативен център ІV-Варна"-ЕООД, 
съгласно приложение. 
 3. Доклад за извършена самооценка за цялостна медицинска дейност на 



"ДКЦ ІV-Варна"-ЕООД. 
  Препоръчва на управителя да се подадат документи за акредитация в 
Министерство на здравеопазването. 

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

1397-17. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 и ал. 2 от ЗМСМА, 
Общински съвет - Варна утвърждава на "ДКЦ ІІ-Варна"-ЕООД, както следва: 
 1. Устав на "Диагностично-консултативен център ІІ-Варна"-ЕООД, съгласно 
приложение. 
 2. Доклад за извършена самооценка за цялостна медицинска дейност на 
"ДКЦ ІІ-Варна"-ЕООД. 
 3. Бизнес-план за периода 2001-2003 г., съгласно приложение. Препоръчва 
на управителя да се подадат документи за акредитация на Министерство на 
здравеопазването. 

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



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

 
П Р О Т О К О Л 

№ 28/25.09.2001 г. и 16.10.2001 г. 
по точка осемнадесета от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложение от общинския съветник 

Славейко Кондов - относно освобождаването на "Обреди" -ЕООД от 
дивиденти за 2000 г.; предложение от общинския съветник Пламен Начков 
относно предложение за определяне на дивидента от общинските фирми и 
дяловото и акционерно участие на Община Варна в другите фирми. 

Докл.: Сл. КОНДОВ - общински съветник 
Пл. НАЧКОВ - общински съветник 

 
Общ брой присъстващи общински съветници - 38 

Р Е Ш Е Н И Я : 
  1398-18. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна освобождава "Обреди"-ЕООД от задължението да внася дивидент за 
2000 г.  

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

1399-18. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна решава на следващото заседание ПК "Собственост и стопанство" да 
внесе предложение за определяне на дивидента от общинските фирми и 
дяловото и акционерно участие на Община Варна в другите фирми за 
подсигуряване на предвидените суми в приходната част в бюджета на 
Община Варна.  

/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 

№ 28/25.09.2001 г. и 16.10.2001 г. 
по точка деветнадесета от дневния ред 

 
 
 

ОТНОСНО: Питания и отговори на питания. 
  


