
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 
№ 31/21.12.2001 г. 

по точка първа от дневния ред 
 
  ОТНОСНО: Обсъждане на Обръщение във връзка с проблемите на 
"Варненска корабостроителница"-АД. 

Докл.: Ап. ДИМИТРОВ - общински съветник ДЛ 
 

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

  1409-1. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 
приема и решава да отправи до Президента на Република България, до 
Министър-председателя на Република България и до Председателя на 
Народното събрание следното 
  

О Б Р Ъ Щ Е Н И Е 
 
  Ние, представителите на различни политически партии, коалиции и 
организации в Общинския съвет на Варна, сме разтревожени от 
продължаващата неяснота около съдбата на Варненската 
корабостроителница.  

Варненската корабостроителница е структуроопределящо предприятие 
за икономиката на общината и областта, в чието производство бяха заети 
хиляди варненци. Заводът има важно значение и за националната сигурност 
на Република България. Закриването му създава остро социално напрежение, 
защото остави на улицата и без доходи хиляди квалифицирани 
специалисти.Обръщаме се към Вас с призив да проявите загриженост и 
държавническо внимание към проблемите на един важен отрасъл в 
националната икономика.Според нас оздравяването на корабостроителницата 
трябва да стане с участието на държавата. Правните казуси и икономическите 
проблеми не може да препятстват този процес, щом има ясна цел за 
развитието на морската индустрия, политическа воля и държавническо 
отношение от страна на Правителството и на Министерството на 
икономиката. Прякото или косвено включване (чрез държавни фирми и 
банки) на държавата през последващите три-четири години ще помогне за 
решаването на проблема.Считаме, че евентуалната приватизация не бива да 



става на всяка цена. Следва да се създадат условия и договорни рамки, според 
които Варненската корабостроителница ще запази предмета си на дейност. 
При предстоящите преговори с потенциални инвеститори, юридическото 
положение на недостроените кораби да бъде обвързано така, че да гарантира 
трайния интерес на инвеститорите към корабостроенето. Общинският съвет - 
Варна изразява волята на варненци, че Варненската корабостроителница няма 
да бъде ликвидирана, че и в бъдеще тя ще дава работа и прехрана на хиляди 
варненци и българи от цялата страна; вярваме, че Правителството няма да 
допусне България да остане без корабостроене. 

Същевременно заявяваме, че подкрепяме законните искания на 
варненските корабостроители и се солидаризираме с техните протести. 
  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВАРНА  
 

/за - 48, 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 
№ 31/21.12.2001 г. 

по точка втора от дневния ред 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК "Финанси 
и бюджет" относно: промени по взаимоотношенията на община Варна с 
Републиканския бюджет; коригиране на дейност "ИРО" в Бюджет 2001; 
увеличение лимита на § 42 "Помощи и обезщетения"; подпомагане 
издръжката на Клуба на инвалидите по зрение; увеличаване лимита на 
дейност "други дейности по икономика", § 15; коригиране на Бюджет 2001 г. 
на община Варна във функция "отбрана и сигурност"; основни месечни 
заплати на Председател ОбС, Кмет на община Варна, районни кметове и 
кметове на населени места; решение на ОбС № 507-11(16)/27.09.00 г.; 
безплатни транспортни карти на ученици от с. Звездица; финансово 
осигуряване на 30 " от стойността на абонаментните карти на пенсионери над 
70 г. за 2002 г. 

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

  Общ брой присъставащи общински съветници - 46 
Р Е Ш Е Н И Я : 

  1410-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна одобрява извършените промени по взаимоотношенията на Община 
Варна с Републиканския бюджет от Министерството на финансите с писмо № 
В-08-00-0113/02.11.01 г. (наш вх. № ФБ-1-9200(27)/05.11.01 г.) - намаляване 
вноската на Общината с 26 703 лв. 
  1410-2-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна задължава общинската администрация да отрази промяната в 
разходната част на Бюджет 2001 г. - функция "Здравеопазване". 

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

  1411-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Решение на 
Общински съвет № 902-1(25)818,21.03.01 г., Общински съвет - Варна 
коригира Бюджет 2001 г. на дейност "ИРО":1. От параграф в параграф в 
рамките на общите бюджетни средства на дейността по приложени бюджетни 
сметки, както следва: 



 - Бюджетна сметка р-н "Одесос" 
 - бюджетна сметка р-н "Приморски" 
 - бюджетна сметка р-н "Младост" 
 - бюджетна сметка р-н "Вл. Варненчик" 
 - бюджетна сметка р-н "Аспарухово" 
 2. От подпараграф в подпараграф - § 50 
 - бюджетна сметка Община Варна 
  /за - 41, против - 0, въздържали се - 0/ 
  

1412-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна увеличава лимита на § 42 "Помощи и обезщетения", подпараграф 42-66 
"Други помощи по решение на Общински съвет" от 45 000 лв. на 50 000 лв. 
Средствата да се вземат от § 18 "Други разходи" подпараграф 18-29 "Други 
разходи" - Община Варна. 

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

1413-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Вана решава да се отпуснат средства в размер на 1500 лв. за 2001 г. за 
издръжка на клуба на инвалидите по зрение, находящ се на ул. "Петко 
Стайнов" № 3, гр. Варна. Финансирането на издръжката да се поеме от § 
"Други дейности по икономика". 

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

1414-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна увеличава лимита на дейност "Други дейности по икономика" § 15 
"външни услуги" със 600 000 лв., поради наложили се изплащания на 
неотложни разходи - ел. Енергия, вода (направени при преобразуване на 
лечебните заведения; "Стопанска и спомагателна дейност"-ЕАД, "Ученическо 
и столово хранене"-ЕАД, излезли от бюджетната структура) по пера, както 
следва: 
 Било в лв. Става в лв. 
 § 15 "Външни услуги" 479 675 1 080 000 
 в т.ч.: 
 - "ДКС"-ЕАД 250 000 250 000 
 - дератизация 10 000 10 000 
 - Красива България 206 000 206 000 
 - Приемник за безстоп.кучета 4 000 4 000 
 - други 9 675 10 000 
 - лихви по изп.листи - 150 000 
 д-ст Озеленяване 1999 г. 



 - разходи на заведения, - 450 000 
 излезли от бюдж. Структура  

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

  1415-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и писмо на МФ 
ФО-46/04.10.01 г., наш № РД-1-0400(87)/09.10.01 г., Общински съвет - Варна 
реши: 
  1. Коригира Бюджет 2001 г. на Община Варна във функция "Отбрана и 
сигурност" с 31 411 лв. 
  2. Задължава общинската администрация да отрази в разходната част 
промените приети от Общинския съвет по писма от Министерството на 
финансите. 

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

 1416-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, в изпълнение на чл. 
8 от ПМС № 85/04.04.01 г. и писмо на МФ № ФО-45/14.09.01 г. и наш вх. № 
РД-1-0400(85)/20.09.01 г., Общински съвет -Варна определя основни месечни 
заплати, както следва: 
 Стелиян Георгиев Севастиянов-Председател ОбС-Варна - 885 лв. 
 Кирил Петров Йорданов-Кмет на Община Варна - 885 лв. 
 Живко Великов Тодоров-Кмет на р-н "Одесос" - 708 лв. 
 Тодор Георгиев Войников-Кмет на р-н "Приморски" - 708 лв. 
 Златко Илиев Стефанов-Кмет на р-н "Младост" - 708 лв. 
 Снежана Йорданова Мирова-Кмет на р-н "Вл.Варненчик" - 620 лв. 
 Янко Атанасов Коренчев-Кмет на р-н "Аспарухово" - 620 лв. 
 Ганка Димитрова Стефанова-Кмет на км. Тополи - 443 лв. 
 Светослав Асенов Райков-Кмет на км. Каменар - 354 лв. 
 Никола Маринов Николов-Кмет на км.Звездица - 354 лв. 
 Христо Стефанов Мусев-Кмет на км.Константиново - 354 лв. 
 Гергана Добрева Иванова-Кмет на км.Казашко - 266 лв. 
  /за - 41, против - 2, въздържали се - 1/ 
  

1417-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна решава от отпуснатия безлихвен заем на "Дворец на културата и 
спорта"-ЕАД от Община Варна, в размер на 50 000 лв., по решение № 
507-11(16)/27.09.2000 г., сумата от 20 000 лв. (двадесет хиляди лева) да се 
разсрочи със срок на плащане след 30.06.2002 г. до 31.12.2002 г. 
  1417-2-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна трансформира 30 000 лв. /тридесет хиляди лева/ от горецитирания 



безлихвен заем във финансова помощ за ремонт на покривна конструкция на 
сградата на "Дворец на културата и спорта"-ЕАД - общинска собственост. 
  /за - 38, против - 3, въздържали се - 5/ 
 
  1418-2. 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 ученика от І до VІІІ клас, 
включително от с. Звездица до края на учебната 2001/2002 г. 

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

1419-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна дава съгласие за финансово осигуряване от бюджет 2002 на Община 
Варна да заплаща 30 % от стойността на абонаментните карти за две линии на 
пенсионери над 70 г. за 2002 г. 

/за - 42, 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 
№ 31/21.12.2001 г. 

по точка трета от дневния ред 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на оспорвания от Кмета на община Варна на 
решения на Общинския съвет №№1347-8-1,1347-8-2,1351-8-1, 1351-8-2, 
1355-8-1, 1355-8-2, 1370-10, 1374-13, 1395-17, 1396-17, 1397-17(28)/25.09., 
16.10.2001 г. 

Докл.: Ст. СЕВАСТИЯНОВ - 
Председател ОбС – Варна 

 
Общ брой присъстващи общински съветници - 46 

Р Е Ш Е Н И Я : 
  1420-3. На основание чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 
потвърждава свое решение № 1347-8-1(28)/25.09., 16.10.2001 г. 
/за - 28, против - 2, въздържали се - 12/ 
 
  1421-3. На основание чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 
потвърждава свое решение № 1347-8-2(28)/25.09., 16.10.2001 г. 

/за - 28, против - 3, въздържали се - 13/ 
 

  1422-3. На основание чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 
потвърждава свое решение № 1351-8-1(28)/25.09., 16.10.2001 г. 

/за - 28, против - 5, въздържали се - 13/ 
 

  1423-3. На основание чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 
потвърждава свое решение № 1351-8-2(28)/25.09., 16.10.2001 г. 

/за - 27, против - 4, въздържали се - 13/ 
 

  1424-3. На основание чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 
потвърждава свое решение № 1355-8-1(28)/25.09., 16.10.2001 г. 

/за - 26, против - 6, въздържали се - 14/ 
 

  1425-3. На основание чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 
потвърждава свое решение № 1355-8-2(28)/25.09., 16.10.2001 г. 

/за - 27, против - 4, въздържали се - 12/ 



 
  1426-3. На основание чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 
потвърждава свое решение № 1370-10(28)/25.09., 16.10.2001 г. 

/за - 29, против - 3, въздържали се - 10/ 
 

  1427-3. На основание чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 
потвърждава свое решение № 1374-13(28)/25.09., 16.10.2001 г. 

/за - 30, против - 4, въздържали се - 10/ 
 

  1428-3. На основание чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 
потвърждава свое решение № 1395-17(28)/25.09., 16.10.2001 г. 

/за - 28, против - 4, въздържали се - 14/ 
 

  1429-3. На основание чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 
потвърждава свое решение № 1396-17(28)/25.09., 16.10.2001 г. 

/за - 29, против - 3, въздържали се - 13/ 
 

  1430-3. На основание чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 
потвърждава свое решение № 1397-17(28)/25.09., 16.10.2001 г. 

/за - 27, против - 3, въздържали се - 12/ 
  
 
 
 
 



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 
№ 31/21.12.2001 г. 

по точка четвърта от дневния ред 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК" 
Собственост и стопанство" относно: учредяване на "Сдружение за 
насърчаване на предприемачеството и иновациите"; отдаване от "Ученическо 
столово хранене"-ЕАД на недвижими имоти под наем; предоставяне право на 
ползване на "Петреко"-ЕООД върху гора - общинска собственост; 
допълнение на решение на ОбС № 947-3(25)/18, 21.05.01 г.; отдаване под 
наем на лекарски кабинет в с. Каменар; продажба на складове частна 
общинска собственост на ул. "Отец Паисий" бл. 9, вх. 42 и бл. 9, вх. 40; 
продажба на общинска земя на ул. "Стенка Разин" № 8; прекратяване на 
съсобственост между община Варна и наследници на д-р Владимир Ризов; 
ликвидиране на съсобственост върху: имот пл. № 2585 по плана на 19 п.р., 
имот на ул. "П. Ю. Тодоров" № 55, на ул. "Цариброд" № 64; търг за продажба 
на общински имот в м. "Св. Никола" пл. № 1869А, 21 м.р., кв. 40, договор за 
здравен пункт в с. Константиново; продажба на ? ид.ч. от общински имот в 
кв. Аспарухово, м-ст "Вилите" № 10; прехвърляне на жилища във фонд 
"Отдаване под наем"; включване на жилища във фонд "Продажби"; 
включване на жилища във фонд "Жилища отдавани под наем"; включване на 
жилища във фонд "Резервен"; включване на жилище на ул. "Кирил и 
Методий" във фонд "Настаняване на наематели"; продажба на общинска земя 
на ул. "Дубровник" кв. 32; избор на експерт-счетоводители за извършване на 
одиторски контрол в общински дружества; обявяване на имоти-апартаменти 
16, 17, 18, 19 и 21 на вх. Б, бл. 16 в ж.к. "Вл. Варненчик" за частна общинска 
собственост; изключване на жилища от фонд "Продажби" и прехвърлянето 
им във фонд "Отдаване под наем"; търг за отстъпено право на строеж на ул. 
"Крепостна" № 6, кв. 153, 11 п.р.; замяна на имот частна общинска 
собственост на ул. "А. Рачински" № 8; прехвърляне на жилище от фонд 
"Ведомствен" във фонд "Продажби"; потвърждаване на решение на ОбС № 
212-2(9)/17.04.96 г.; прехвърляне на жилища от фонд "Резервен" във фонд 
"Настаняване наематели"; замяна на имот в м. "вилите" в кв. Аспарухово; 
продажба на парцел ІІІ в кв. 60, 16 п.р. на ЕТ "Чумерна-П-56-Панайот Янков"; 
продажба на жилище на ул. "Тодор Влайков" бл. 55, вх. Б, ет. 2, ап. 29; 
 допълване на решения на ОбС № 943-3(25)/18, 21.05.01 г. и № 



802-3(24)/28-29.03.01 г.; приемане на Устав на "Сдружение-Варна-2001"; 
предаване за разпореждане на Поземлена комисия-Варна 50 % общински 
поземлен фонд за обезщетение на бивши собственици; прекратяване договор 
за учредено безвъзмедно право на ползване върху автомобил общинска 
собственост в полза на Фондация "Карин дом"; промяна Устава на 
"Многопрофилна болница за долекуване, продължително лечение и 
рехабилитация "Св. Иван Рилски-Аспарухово, Варна"-ЕООД; промяна на 
решение на ОбС № 790-3-2(24)/28-29.03.01 г.; обявяване на имот парцел ІІІ, 
кв. 57 по плана на с. Константиново за частна общинска собственост; 
прекратяване съсобствеността с община Варна върху имот на ул. 
"Възраждане" № 12А; замяна на имот частна общинска собственост на ул. "П. 
Евтимий" № 36; замяна на общински имот кад. № 32 м. "Малка Чайка" кв. 
Аспарухово"; разпределение на средства от дивиденти на общински 
дружества за 2000 г.; приемане баланса и отчета за приходи и разходи на 
"Дезинфекционна станция"-ЕАД за 2000 г. и освобождаване от отговорност 
членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2000 г.; продажба на 
недвижим имот частна общинска собственост в ж.к. Възраждане, кв. 10 на 
"БТК"-АД; продажба на ДМА собственост на "Градски транспорт"-ЕАД; 
допълване на решение на ОбС № 470-3(16)/27.09.01 г.; замяна на общински 
имот в м. "Франга дере" пл. № 390. 

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

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

  1431-4. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 
дава съгласие Община Варна да участвува при учредяване на сдружение, 
съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и с 
наименование: "Сдружение за насърчаване на предприемачеството и 
иновациите". 

Седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. "Студентска" 1, ТУ - 
Варна. 
  Предмет на дейност: управление на създадената материална база за 
подпомагане на предприемачеството и иновациите; предоставяне на 
консултантски и информационни услуги на предприемачите; обучение за 
повишаване на квалификацията на предприемачите; обучение за повишаване 
на квалификацията на предприемачите и работниците; изследвания на 
пазарната среда, в която се реализират високите технологии и иновационните 
разработки.Общински съвет - Варна избира за свой представител в 
сдружението Гинка Христова РАДЕВА. 

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



  1432-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 5 и във връзка с 
чл. 8, ал. 1, т. 7 от НРУПСВЧОВКТД, Общински съвет - Варна дава съгласие 
на "Ученическо и столово хранене"-ЕАД да отдаде под наем следните 
недвижими имоти: 
 mso-list:l21 level1 lfo22;tab-stops:list .75in" 
 align="left">1. Склад за брашно; 
 mso-list:l21 level1 lfo22;tab-stops:list .75in" 
 align="left">2. Стъкларска работилница; 
 mso-list:l21 level1 lfo22;tab-stops:list .75in" 
 align="left">3. Фургон стоматолог; 
 mso-list:l21 level1 lfo22;tab-stops:list .75in" 
 align="left">4. Клуб за естетическо възпитание. 
 mso-list:l21 level1 lfo22;tab-stops:list .75in" 
 align="left">5. 
  /за - 32, против - 0, въздържали се - 0/ 
 
  1433-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 24, ал. 3 от ППЗГ 
и във връзка с постъпило заявление от "Петреко"-ЕООД за предоставяне 
право на ползване върху гора - общинска собственост, Общински съвет - 
Варна решава: 
  Предоставя право на ползване на "Петреко"-ЕООД върху 19,6 дка 
общинска гора, находяща се в землището на Галата, представляваща част от 
масив 23, пл. № 1 от плана за възстановяване на собствеността върху горите - 
по ЛУП отдел 272 "т", "н", "м", "х" и "ф" за срок от 5 години за сумата от 29 
250 лв. 

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

1434-4. Общински съвет - Варна допълва свое решение № 947-3(25)/18, 
21.05.01 г., както следва:"На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във 
връзка с чл. 58, ал. 1 от ЗЕЕЕ, чл. 3 от ЗОЗ, чл. 149 от ЗЗД и раздел VІІ от 
Договора за продажба на електрическа енергия между 
"Електроразпределение"-ЕАД и Община Варна, Общински съвет - Варна дава 
съгласие да бъде учреден особен залог и ипотека в полза на 
"Електроразпределение"-ЕАД върху трансформаторни постове - частна 
собственост на община Варна на обща стойност до 360 000 /триста и 
шестдесет хиляди/ лева, съгласно оценка, възложена от Кмета на община 
Варна на лицензиран оценител. 

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

  1435-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 



Варна дава съгласие Кметът на Община Варна да сключи договор за отдаване 
под наем на общински недвижим имот, находящ се в с. Каменар, община 
Варна, ул. "Княз Борис І" № 5, представляващ лекарски кабинет, разположен 
в сградата на здравен пункт - с. Каменар, с площ 55,80 кв.м, с наемател ЕТ 
"Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ - 
д-р Исмаил Хосаин Абдул Кадир" за срок от три години. 

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

  1436-4. Общински съвет - Варна, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от 
ЗМСМА и чл. 35, ал. 1 от ЗОС, дава съгласие да се извърши продажба на 
имот, частна общинска собственост по силата на АОС № 382/08.10.97 г., ул. 
"Отец Паисий" бл. 9, вх. 42, представляващ склад разположен в първи етаж на 
9-етажен жилищен блок със застроена площ 81,94 кв.м, състоящ се от 4 бр. 
помещения и санитарен възел на фирма "Киров"-ЕООД, със седалище и адрес 
на управление: гр. София, бул. "Патриарх Евтимий" № 23, регистрирана по 
ФД № 8401/93 г., дан. № 1220000180.Продажбата да се извърши по пазарни 
цени, след експертна оценка от експерт-оценител. 

/за - 38, против - 0, въздържали се - 1/ 
 
 1437-4. Общински съвет - Варна, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от 

ЗМСМА и чл. 35, ал. 1 от ЗОС, дава съгласие да се извърши продажба на 
имот, частна общинска собственост по силата на АОС № 381/08.10.97 г., ул. 
"Отец Паисий" л.9, вх. 40, представляващ склад разположен в първи етаж на 
9-етажен жилищен блок със застроена площ 81,94 кв.м, състоящ се от 4 броя 
помещения и санитарен възел на фирма "Бурлекс"-ООД, със седалище и 
адрес на управление: гр. Варна, ул. "27-ми юли" № 14, регистрирана по ФД № 
3238/94 г., дан. № 1030059200.Продажбата да се извърши по пазарни цени, 
след експертна оценка от експерт-оценител. 

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

  1438-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, 
във връзка с § 3, ал. 2 от ПМС № 235/19.05.96 г. (обн. ДВ бр. 82/96 г., изм. ДВ 
бр. 29/98 г.), Общински съвет - Варна дава съгласие да се продаде по пазарни 
цени общинска земя, представляваща дворно място ? ид.ч. от 260 кв.м на ул. 
"Стенка Разин" № 8, р-н 29, кв. 133, п-л ІІ - 1522, актуван с АОС № 
814/01.09.98 г. на собствениците на апартаменти в жилищната кооперация 
построена върху описания по-горе урегулиран поземлен имот.Пазарната 
стойност на имота да бъде определена от независим експерт-оценител. 

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



 1439-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 5 от ЗОС, 
във връзка с чл. 36 от ЗС, Общински съвет - Варна дава съгласие да бъде 
прекратена съсобствеността между Община Варна и наследниците на д-р 
Владимир Христов Ризов: Русанка Йорданова Ризова, Йордан Владимиров 
Ризов, Владимир Христов Цеков и Александър Белчев Белчев за имот, 
находящ се на бул. "Сливница" № 69, ъгъла с ул. "Съборни" № 2, 4-ти п.р. кв. 
436, представляващ 38,7502 % ид.ч. от част от първи етаж на четириетажен 
жилищен блок, състоящ се от търговска зала, коридор, две складови 
помещения и санитарен възел, със застроена площ 74,00 кв.м (сладкарница 
"Еделвайс"), актуван с акт за частна общинска собственост № 39/1997 г., чрез 
изкупуване дела на община Варна по пазарни цени, определени от 
лицензиран експерт-оценител. 

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

 1440-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 36 от ЗОС, 
Общински съвет - Варна дава съгласие да се ликвидира съсобствеността 
върху имот пл. № 2585 (идентичен с пл. № 2580 по стар кадастрален план) по 
плана на 19 п.р., м. "Рупи", гр. Варна - актуван с акт за частна общинска 
собственост № 1942/2000 г., чрез обособяване на реални дялове, съгласно 
техническа експертиза.Дял първи: получава Мирослав Славчев Иванов и 
става собственик на реален дял от 466,80 кв.м земя, съставляващ част от имот 
пл. № 2585 в м-ст "Рупи", 19-ти п.р. на гр. Варна при граници: изток - дял 
Втори, запад - зелени площи, север - зелени площи, юг - дял втори.Дял втори: 
получава община Варна и става собственик на реален дял от 700,20 кв.м земя 
- част от имот пл. № 2585 в м-ст "Рупи", 19-ти п.р. на гр. Варна, при граници: 
изток, запад и на юг - зелени площи, север - дял първи.Страните не си дължат 
суми за уравнение на дяловете. 

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

1441-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 5 от ЗОС, 
във връзка с чл. 36 от ЗС, Общински съвет - Варна дава съгласие да се 
ликвидира собствеността върху недвижим имот, находящ се на ул. "П. Ю. 
Тодоров" № 55, съставляващ парцел ІІ-12, кв. 569 по плана на 14-ти п.р. на гр. 
Варна, актуван с АОС № 1843/2000 г., чрез изкупуване дела на Община Варна 
от съсобственичката Жана Атанасова Маринова по пазарни цени, определени 
от лицензиран експерт-оценител. 

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

1442-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 35, ал. 2 от 
НРПРОИ, Общински съвет - Варна дава съгласие да се ликвидира 



собствеността върху недвижим имот, находящ се на ул. "Цариброд" № 64, р-н 
7, кв. 112, пл. № 6, чрез изкупуване дела на Община Варна от 
съсобственичката Анка Петрова Грудова по пазарни цени, определени от 
лицензиран експерт-оценител. 

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

1443-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна дава съгласие, на основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС, да се осъществи търг 
за продажба на общински имот, находящ се в м. "Св. Никола" пл. № 1869А, 
21 м.р., кв. 40 - дворно място - 435 кв.м. Пазарната цена на имота да се 
определи от независим експерт-оценител. 

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

1444-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 12, ал. 4 от ЗОС, 
Общински съвет - Варна дава съгласие да се сключи наемен договор за 
общински недвижим имот, находящ се в с. Константиново, Община Варна, 
представляващ лекарски кабинет, разположен в сградата на здравен пункт - с. 
Константиново с площ 85,75 кв.м с наемател д-р Невен Иванов Недялков за 
срок от 3 /три/ години.Възлага на Кмета на Община Варна да осъществи 
процедурата по изготвяне и сключване на договор за наем. 

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

  1445-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 и 3 от 
ЗОС, във връзка с чл. 120 от НРПРОИ, Общински съвет - Варна дава съгласие 
да бъде продадена на Кирил Панайотов Панайотов ? ид.ч. от общински имот, 
представляващ пл. № 1775, с площ 665 кв.м, находящ се в кв. "Аспарухово", 
м-ст "Вилите" № 10, актуван с АОС № 1794/25.05.00 г.Пазарната цена на 
имота да се определи от независим експерт-оценител, като заплащането на 
оценката да бъде за сметка на молителя. 

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

1446-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна изключва 52 бр. жилища, съгласно приложение № 1, от фонд 
"Продажби" и ги прехвърля във фонд "Отдаване под наем". 

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

  1447-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна включва долуизброените жилища във фонд "Продажби": 
 Жил.комплекс     Блок  Вход Етаж  Апарт.  АОС 
 "Дружба"      5  Б  1  10   1634/00 г. 



 "Дружба"      19  В  1  17   1678/00 г. 
  /за - 42, против - 0, въздържали се - 0/ 
  

1448-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна включва долуизброените жилища във фонд "Жилища отдавани под 
наем", както следва: 
 1. ул. "Никола Корчев" № 25 АОС № 37/1997 г. 
 2. ул. "Иван Боримечката" № 9 АОС № 181/1997 г. 
 3. ул. "Копнеж" № 1 АОС № 1827/2000 г. 
 4. ул. "Свобода" № 26А АОС № 2057/2001 г. 
  /за - 40, против - 0, въздържали се - 0/ 
  

1449-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна включва долуизброените жилища във фонд "Жилища отдавани под 
наем", както следва: 
 1. ж.к. "Възраждане" бл. 5, вх. 1, ет. 1, ап. 1 
 2. ж.к. "Вл.Варненчик" бл. 408, вх. 12, партер ап.3а; АОС №1588/2000г. 
 3. ж.к. "Вл.Варненчик" бл. 223, вх. 4, ет.1, ап. 93; АОС №1586/2000г. 
  /за - 39, против - 0, въздържали се - 0/ 
  

1450-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна изключва от фонд "Продажби" и включва във фонд "Настаняване на 
наематели" жилището, находящо се в гр. Варна, ул. "Кирил и Методий" бл. 
36, вх. Е, ап. 91 с АОС - 1947/2000 г. 

/за - 38, против - 0, въздържали се - 0/ 
 
  1451-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 от ЗОС, 
във връзка с § 3, ал. 2 от ПМС № 235/19.05.96 г., Общински съвет - Варна 
дава съгласие да се продаде по пазарни цени общинска земя, представляваща 
дворно място по АОС № 2091/20.08.01 г., находящо се в гр. Варна, ул. 
"Дубровник", кв. 32 по плана на 24 м.р. на гр. Варна, с площ 830 кв.м на 
собственика на постройката ЕТ "Сириус-57 - Тихомир Костадинов 
Димитров".Пазарната стойност на имота да бъде определена от независим 
експерт-оценител. 

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

1452-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 52, ал. 1 от 
Закона за счетоводство, чл. 8, ал. 1, т. 5 от НРУПСВЧОВКТД и във връзка с 
чл. 146 от ТЗ, Общински съвет - Варна избира Калю Донев - дипломиран 
експерт счетоводител за извършване на одиторски контрол на "Градски 



транспорт"-ЕАД за 2001 г. 
/за - 34, против - 0, въздържали се - 0/ 

  
1453-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 52, ал. 1 от 

Закона за счетоводство, чл. 8, ал. 1, т. 5 от НРУПСВЧОВКТД и във връзка с 
чл. 146 от ТЗ, Общински съвет - Варна избира Пенка Кирилова Жекова - 
дипломиран експерт счетоводител за извършване на одиторски контрол на 
"Общинска охранителна фирма"-ЕАД за 2001 г. 

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

  1454-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 52, ал. 1 от 
Закона за счетоводство, чл. 8, ал. 1, т. 5 от НРУПСВЧОВКТД и във връзка с 
чл. 146 от ТЗ, Общински съвет - Варна избира Жечка Дим. Симеонова - 
дипломиран експерт счетоводител за извършване на одиторски контрол на 
"Дезинфекционна станция"-ЕАД за 2001 г. 

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

1455-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 52, ал. 1 от 
Закона за счетоводство, чл. 8, ал. 1, т. 5 от НРУПСВЧОВКТД и във връзка с 
чл. 146 от ТЗ, Общински съвет - Варна избира Калю Донев - дипломиран 
експерт счетоводител за извършване на одиторски контрол на "ДКЦ 
ІV"-ЕООД за 2001 г. 

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

1456-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 52, ал. 1 от 
Закона за счетоводство, чл. 8, ал. 1, т. 5 от НРУПСВЧОВКТД и във връзка с 
чл. 146 от ТЗ, Общински съвет - Варна избира Слав Танев - дипломиран 
експерт счетоводител за извършване на одиторски контрол на 
"Обреди"-ЕООД за 2001 г. 

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

  1457-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 52, ал. 1 от 
Закона за счетоводство, чл. 8, ал. 1, т. 5 от НРУПСВЧОВКТД и във връзка с 
чл. 146 от ТЗ, Общински съвет - Варна избира Калю Донев - дипломиран 
експерт счетоводител за извършване на одиторски контрол на "Стопанска и 
спомагателна дейност"-ЕАД за 2001 г. 

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

  1458-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 52, ал. 1 от 
Закона за счетоводство, чл. 8, ал. 1, т. 5 от НРУПСВЧОВКТД и във връзка с 



чл. 146 от ТЗ, Общински съвет - Варна избира "Актив"-ООД гр. Варна за 
извършване на одиторски контрол на "Дворец на културата и спорта"-ЕАД за 
2001 г.  

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

  1459-4-1. Общински съвет - Варна, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от 
ЗМСМА; чл. 6, ал. 1 от ЗОС обявява имотите, представляващи ап.ап. 16, 17 и 
18, ет. 1 на вх. Б и ап. 19 и ап. 21, ет. 2 на вх. Б на жилищен блок 16 в ж.к. "Вл. 
Варненчик" с АОС № 616/1998 г. за частна общинска собственост. 

/за - 34, против - 0, въздържали се - 0/ 
  1459-4-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна включва във фонд "Резервен" следните жилища с АОС № 616/98 г.: 
 1. ж.к. "Вл. Варненчик" бл. 16, вх. Б, ет. 1, ап. 16 със застроена площ 63,22 
кв.м; 
 2. ж.к. "Вл. Варненчик" бл. 16, вх. Б, ет. 1, ап. 17 със застроена площ 50,41 
кв.м. 

/за - 34, против - 0, въздържали се - 0/ 
  1459-4-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна включва във фонд "Настаняване наематели към р-н "Вл. Варненчик" 
следните жилища с АОС № 616/98 г.: 
 1. ж.к. "Вл. Варненчик" бл. 16, вх. Б, ет. 1, ап. 18 със застроена площ 83,57 
кв.м; 
 2. ж.к. "Вл. Варненчик" бл. 16, вх. Б, ет. 2, ап. 19 със застроена площ 63,22 
кв.м; 
 3. ж.к. Вл. Варненчик" бл. 16, вх. Б, ет. 2, ап. 21 със застроена площ 83,58 
кв.м.  

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

  1460-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна изключва жилища от фонд "Продажби" и ги прехвърля във фонд 
"Отдаване под наем", съгласно приложение № 2. 

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

  1461-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 37, 
ал. 1 от ЗОС, Общински съвет - Варна дава съгласие да се проведе търг за 
отстъпено право на строеж на адрес: гр. Варна, ул. "Крепостна" № 6, кв. 153, 
11 п.р. 
  Първоначалната цена на имота предмет на публичен търг, да бъде 
определена от независим експерт-оценител. 

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



  1462-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 2 от ЗОС, 
Общински съвет - Варна дава съгласие да се извърши замяна на имот частна 
общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. "А. Рачински" № 8, 
представляващ втория етаж от жилищна сграда в дъното на двора (обособен в 
два реални дяла) с обща застроена площ 84,67 кв.м, 2/3 от общите части на 
сградата, заедно със 108,50 кв.м ид.части от дворното място, цялото от 434 
кв.м, съставляващо имот пл. № 4, кв. 433 по плана на 4 подрайон - срещу 
равностоен имот, собственост на Весела Златева.Пазарните цени на двата 
имота предмет на замяната, да се определят от независим експерт-оценител. 

/за - 34, против - 0, въздържали се - 2/ 
 
  1463-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна прехвърля от фонд "Ведомствен" във фонд "Продажби" жилище с 
административен адрес: гр. Варна, ж.к. "Вл. Варненчик", бл. 223, вх. 4, ет. 2, 
ап. 96. 

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

  1464-4. Общински съвет - Варна, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от 
ЗМСМА, потвърждава свое решение № 212-2(9)/17.04.96 г. за замяна на 
жилище, собственост на Албена и Цветан Флорови, находящо се в ж.к. 
"Възраждане", бл. 11, вх. 3, ет. 4, ап. 59 с общинско жилище, находящо се на 
ул. "Люлебургас" бл. 1, вх. 1, ап. 21.Пазарните цени на имотите предмет на 
замяната да се определят от независим експерт-оценител. 

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

1465-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна допуска да се извърши замяната между двете жилища собственост на 
община Варна, находящо се в к-с "Чайка" бл. 50, вх. Д, ап. 32 с жилището на 
г-н Казаков, находящо се в ж.к. "Младост" бл. 123, вх. 7, ет. 8, ап. 
21.Пазарните цени на имотите предмет на замяната да се определят от 
независим експерт-оценител. 

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

1466-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна прехвърля от фонд "Резервен" във фонд "Настаняване наематели" 
общинско жилище с административен адрес: ж.к. "Възраждане" бл. 6, вх. 2, 
ап. 30. 

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

1467-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 



Варна прехвърля от фонд "Резервен" във фонд "Настаняване наематели" 
общинско жилище с административен адрес: ж.к. "Възраждане" бл. 13, вх. 1, 
ап. 13. 

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

  1468-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна дава съгласие, на основание чл. 35, ал. 2 от ЗОС да се извърши замяна 
на имот - земя 695 кв.м в местност "Вилите", кв. "Аспарухово", кв. 5, пл. № 
1731 - частна общинска собственост, срещу имот - земя 1000 кв.м в местност 
"Боровец-юг" пл. № 113 - собственост на Любомир Бурназов. Пазарните цени 
на имотите предмет на замяната да се определят от независим 
експерт-оценител. 

/за - 33, против - 0, въздържали се - 2/ 
 
  1469-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и § 50а от ЗТСУ, 
Общински съвет - Варна дава съгласие за продажба на обособения, съгласно 
действащия регулационен план, парцел ІІІ "за магазин" в кв. 60, 16 подрайон 
по плана на гр. Варна, на собственика на постройката - ЕТ 
"Чумерна-П-56-Панайот Янков" по оценка на лицензиран оценител. 

/за - 33, против - 0, въздържали се - 1/ 
 

  1470-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и § 50а от ЗТСУ, 
Общински съвет - Варна дава съгласие за продажба на обособения, съгласно 
действащия регулационен план, парцел, находящ се в ж.к. "Левски", ул. "Д-р 
Железкова", 17 п.р., на собственика на постройката Димо Петров по оценка 
на лицензиран оценител. 

/за - 33, против - 0, въздържали се - 1/ 
 
  1471-4-1. На основание чл. 21, ал 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна решава да се прехвърли жилище с административен адрес: ул. "Тодор 
Влайков" бл. 55, вх. Б, ет. 2, ап. 29 от фонд "Резервен" във фонд "Настаняване 
наематели". 
  1471-4-2. На основание чл. 21, ал 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна решава да се прехвърли от фонд "Настаняване наематели" във фонд 
"Продажби" гореописаното жилище, като същото бъде продадено на Цанка 
Николова Куманова и стойността на жилището бъде заплатена в брой от 
купувача. 
  /за - 34, против - 0, въздържали се - 1/ 
 
  1472-4. На основание чл. 21, ал 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 



Варна допълва свое решение № 943-3(25)/18, 21.05.01 г. със следния текст: "... 
без доплащане на разликата в цените на жилищата."  

/за - 35, против - 1, въздържали се - 2/ 
 
  1473-4. На основание чл. 21, ал 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна допълва свое решение № 802-3(24)/28,29.03.01 г., при описание на 
имота "... дворно място от 335 кв.м, представляващо парцел VІІІ (търг.и 
обществено хранене), кв. 28, 27 подрайон и административен адрес: ул. 
"Искър" № 44. 

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

1474-4. На основание чл. 21, ал 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна приема Устав на сдружение с нестопанска цел с наименование 
"Сдружение - Варна - 2001", съгласно приложение.Седалище и адрес на 
управление: гр. Варна, ул. "Александър Рачински" № 20.Цел на сдружението 
е обединение на търговските дружества с общинско участие. 
  Предмет на дейност: съчетаване и съвместяване на националните и 
местни интереси при провеждане на мероприятия, свързани с изграждането и 
поддържането на инфраструктурата на Община Варна; изпълнение на 
програми, свързани с опазване и поддържане на обществения ред на 
територията на Община Варна, опазване на общинско имущество, а така също 
имуществото на други физически и юридически лица със седалище или 
регистрация на територията на Община Варна; провеждане на общинска 
политика, утвърдена от Общински съвет - Варна, свързана с борбата срещу 
противообществените прояви и явления - наркомания, алкохолизъм и др.; 
разработване и координиране изпълнението на общински мероприятия, 
свързани с опазване на околната среда и поддържане на екологичната 
стабилност в района на Община Варна; координиране на инвестиционната 
дейност при изграждане на обекти на социалната и техническа 
инфраструктура с местно значение; извършване на проучвателна и прогнозна 
дейност с оглед развитието на туризма и съпътстващите го дейности на 
територията на община Варна; участие в изпълнението на национални и 
международни програми, свързани с реализирането на целите на 
сдружението; изпълнение на приетата от Общински съвет - Варна програма и 
мерки, свързани с развитието на инфраструктурата, благоустройството, 
транспорта и други комуникации на територията на общината, туризма, 
опазване на обществения ред и охраната на общински и частни имущества. 

/за - 34, против - 0, въздържали се - 1/ 
 

  1475-4. Общински съвет -Варна, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от 



ЗМСМА; чл. 10Б, ал. 1 от ЗСПЗЗ и във връзка с чл. 19Б от ППЗСПЗЗ, предава 
за разпореждане на Поземлена комисия - Варна за обезщетение на бивши 
собственици 50 % от общинския поземлен фонд, както следва: 
 - землище Аспарухово - 255 дка, съгласно приложените скици; 
 - землище Тополи - 220 дка, съгласно приложените скици; 
 - землище Каменар - 120 дка 
  Разликата над определената по-горе площ до 50 на сто от ОПФ - 16 дка, 
Поземлена комисия - Варна да настани бивши собственици в част от имот № 
11002 по плана за земеразделяне на Аспарухово. 

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

  1476-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна прекратява договора за учредено безвъзмездно право на ползване 
върху автомобил - общинска собственост, марка "Шевролет" - товарен 
бордови, производство 1984 г., модел М-1010, шаси № 1GСGD34JХFF363337, 
цвят бял, държавен контролен номер № В2799АХ в полза на Фондация 
"КАРИН ДОМ", регистрирана по фирмено дело № 2560/94 г. по описа на 
ВОС със седалище гр. Варна и адрес на управление: м. "Свети Никола", 
представлявана от "Иван Станчов и Иван Пенев. 
  Възлага на Кмета на община Варна да организира продажба на 
автомобила чрез търг, като получените средства се дарят на Фондация "Карин 
дом" за следните цели: организиране на рехабилитационни мероприятия за 
физически и умствено изостанали деца подбрани по комплексна медицинска 
оценка; полагане на системни грижи за ресоциализиране на деца от домовете 
"Майка и дете" с цел тяхното приобщаване и създаване на условията за 
нормален труд и живот в обществото; създаване на условия за образуване и 
възпитание на трудови навици у умствено и физически изостаналите лица с 
цел същите да бъдат полезни на себе си и обществото; създаване на спокойно 
и стабилно обкръжение с цел възпитание на посочените деца, независимо от 
техния етнически произход и религия. Създаване на условия и прерастване 
структурите на Фондацията в модел за широко общонародно движение за 
здравеопазването във Варненски регион. 

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

1477-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна променя Устава на "Многопрофилна болница за долекуване, 
продължително лечение и рехабилитация "Св. Иван Рилски - Аспарухово, 
Варна""-ЕООД, както следва:- Чл. 3: 
  Седалището и адреса на управление на дружеството е в гр. Варна, 
община Варна, област Варна, кв. "Аспарухово", ул. "Народни будители" № 5. 



/за - 36, против - 0, въздържали се - 0/ 
 
1478-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна изменя решение № 790-3-2(24)/28,29.03.01 г., като вместо цитирания 
АОС № 567 да се чете АОС № 744/30.06.98 г. 

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

1479-4-1. Общински съвет - Варна, на основание чл. 21, ал. 
1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 6, ал. 1 от ЗОС обявява имот, представляващ парцел ІІІ 
- за трафопост и обществено обслужване, кв. 57 по плана на с. Константиново 
за частна общинска собственост. 

/за - 36, против - 0, въздържали се - 0/ 
  1479-4-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна предлага на Кмета на община Варна да учреди право на строеж на 
"Електроразпределение-Варна"-ЕАД, съгласно разпоредбите на ЗОС, за 
изграждане на мачтов трафопост върху п-л ІІІ - за трафопост и обществено 
обслужване, кв. 57 по плана на с. Константиново. 

/за - 36, против - 0, въздържали се - 0/ 
 
  1480-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 5 от ЗОС, 
във връзка с чл. 36 от ЗС и чл. 108, ал. 1, т. 5 от НРПУРОИ, Общински съвет - 
Варна дава съгласие да се прекрати съсобствеността с Община Варна върху 
недвижим имот на ул. "Възраждане "№ 12А гр. Варна, актуван с АОС № 
2012/26.02.01 г., като частта съставляваща ? ид.част от парцел ІV-4, кв. 507, 
13 подрайон по плана на гр. Варна от целия 236,80 кв.м и ? ид.част от втори 
реален дял от сгради, който включва масивна жилищна постройка, долепена 
до основната сграда, състояща се от дневна с кухненска ниша, антре и 
санитарен възел със застроена площ - 39,16 кв.м, в т.ч. 13,17 кв.м на 
гредореда, а 25,99 кв.м на стоманобетонна плоча, да се изкупи по пазарни 
цени от съсобствениците Николай Войнов Николов, Тодорка Войнова 
Георгиева, Златка Войнова Тодорова и Петя Петрова Христова.Пазарната 
цена да бъде определена от независим експерт-оценител. 

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

  1481-4. Общински съвет - Варна, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от 
ЗМСМА; чл. 35, ал. 2 от ЗОС, дава съгласие да бъде извършена замяна на 
имот - частна общинска собственост по АОС № 86/97 г., находящ се на ул. 
"П. Евтимий" № 36, гр. Варна, представляващ 1/3 ид.част от дворно място, 
цялото от 265 кв.м, парцел ХІІ-1, кв. 547 по плана на 14 п.р. на гр. Варна и 
реален дял от покрит недвижим имот, включващ сутерен (стая и маза) със 



застроена площ 27,92 кв.м от едноетажна жилищна сграда - строена 1942 г.; 
сутерен (стая, кухня, баня+тоалет) със застроена площ 30,20 кв.м с 
едноетажна жилищна сграда, строена 1952 г.; полумасивна жилищна стая със 
застроена площ 10,14 кв.м, строена 1945 г.; входно антре в подстълбищна 
площадка със застроена площ 2,31 кв.м, строено през 1952 г., срещу 
равностойно жилище - апартамент/и/, собственост на Цветан Райков и Борис 
Василев, съгласно справката за обезщетение на граждани за отчуждените им 
недвижими имоти в 14 п.р. по плана на гр. Варна.Пазарните цени на имотите 
предмет на замяната да се определят от лицензиран оценител. 

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

  1482-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна дава съгласие да бъде извършена замяна на общински имот кад. № 32 
(стар № 59) по плана за земеразделяне на местност "Малка Чайка" ЕКНМ 
10135, гр. Варна, кв. "Аспарухово", ул. "Шеста" с предложени движими вещи, 
собственост на Ангел Петров, на стойност 8600 лв. /осем хиляди и 
шестстотин лева/, съгласно предложението на общинската администрация, 
както следва: закупуване на компютри в размер на 4300 лв. и 4300 лв. - първа 
вноска за изграждане на нова телефонна централа в Община Варна. 

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

1483-4-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна решава разпределението на средствата от дивиденти на общински 
дружества за 2000 г., в размер на 100 000 лв., да бъде както следва: 
 - "Търговски дом"-АД- 8473 лв. 
 - "Варна РЕБ Екосервиз"-ООД-87826 лв. 
 - "Паркстрой"-ЕООД- 2179 лв.+11475 лв.за 1999 г. 

/за - 34, против - 0, въздържали се - 0/ 
  1483-4-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна освобождава от внасяне на дивидент за 2000 г. общинските търговски 
дружества, както следва: "Градски транспорт"ЕАД, "Пазари"ЕООД, 
"Обреди"ЕООД и "Дезинфекционна станция"ЕАД. 

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

  1484-4-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет 
-Варна приема баланс и отчет за приходи и разходи на "Дезинфекционна 
станция" ЕАД за 2000 г. 
  1484-4-2. Освобождава от отговорност Съвета на директорите на 
"Дезинфекционна станция" ЕАД за 2000 г. 

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



 1485-4. Общински съвет - Варна, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от 
ЗМСМА и чл. 35, ал. 1 от ЗОС, дава съгласие да бъде извършена продажба на 
недвижим имот - частна общинска собственост, по АОС № 2256/01 г., 
находящ се в ж.к. "Възраждане" - парцел /УПИ/ ІІ "за БТК", кв. 10, 
представляващ земя с площ 300 кв.м на "БТК"-АД, във връзка с изграждане 
на едноетажна техническа сграда в изпълнение на инвестиционната програма 
на БТК за разширение на автоматична телефонна централа в същия 
район.Пазарната цена на имота да бъде определена от експерт-оценител. 

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

  1486-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна дава съгласие за продажба на ДМА - собственост на "Градски 
транспорт"-ЕАД, съгласно приложен списък, представляващ неразделна част 
от настоящето решение. Възлага на Съвета на директорите на дружеството да 
организира и проведе продажбата на посочените ДМА. 

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

  1487-4. Общински съвет - Варна дава съгласие "Градски транспорт" 
ЕАД да сключи договор за безвъзмездно прехвърляне на ДАИ на правото на 
собственост върху следните недвижими имоти, собственост на дружеството: 
 1. Четвърти етаж от масивна административна сграда, актувана с АОС № 
1198/30.06.99 г., находяща се в гр. Варна, ул. "Тролейна" № 48, построена в 
дворно място, съставляващо УПИ /парцел/ ХІV, кв. 1, 26-ти подрайон по 
плана на града, представляващ самостоятелна обособена част, съгласно 
одобрен архитектурен проект, със застроена площ от 455,59 кв.м, състоящ се 
от 16 стаи, 2 санитарни възли и коридор, ведно с 22,28 % идеални части от 
общите части на сградата и от правото на строеж. 
 2. Диагностичен пункт с канал, със застроена площ 116 кв.м, находящ се в 
дворно място, съставляващо УПИ /парцел/ ІХ, кв. 1, 26-ти подрайон по плана 
на града, представляващ самостоятелна обособена част, съгласно одобрен 
архитектурен проект, актуван с АОС № 1198/30.06.99 г. и канцелария и склад, 
находящи се в дворно място, съставляващо УПИ /парцел/ V, кв. 1, 26-ти 
подрайон по плана на града. 

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

  1488-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна приема Устав на "ДКЦ ІІІ-Варна"-ЕООД, съгласно приложение. 
  Седалище и адрес на управление: гр. Варна, кв. "Вл. Варненчик", район 
ІV, бул. "Константин и Фружин".Предмет на дейност: оказване на 
специализирана извънболнична медицинска помощ. Капиталът на 



дружеството е в размер на 556 800 лв., представляващи 55 680 дяла по 10 
лева, внесен изцяло като апортна вноска на Община Варна - едноличен 
собственик на капитала, по балансовата стойност на ДМА, съгласно чл. 17, 
ал. 3 от ЗППДОбП. Дружеството се представлява от управителя д-р Татяна 
Аврамова до провеждане на конкурс. 

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

  1489-4. Общински съвет - Варна, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от 
ЗМСМА, дава съгласие да се извърши замяна на общински имот, 
представляващ парцел с площ 2070 кв.м в местност "Франга дере", пл. № 390 
/стар 3909/ по плана на 25-ти п.р., актуван с АОС № 190/05.06.97 г. срещу 
равностойни жилищни имоти, собственост на "Стимекс"-ООД, за 
обезщетяване на отчуждени собственици на недвижими имоти по 
ЗТСУ.Пазарните оценки на имотите предмет на замяната да бъде определена 
от независим експерт-оценител. 

/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 
№ 31/21.12.2001 г. 

по точка пета от дневния ред 
 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

"Архитектура, строителство, благоустройство и комунални дейности" 
относно: съгласие за изменение на ОУП /ТУП, ОГП/ в обхвата на земя 
собственост на ПИМБ; прокарване на временен път по плана на подрайон 25; 
изменения на Устройствения правилник на община Варна; изменение на ТУП 
/ОУП/ в частта на легловата база за к.к. "Зл. Пясъци"; проект за изменение на 
структурна схема на к.к. "св. Константин и Елена"; ппромяна предназначение 
на УПИ V; освобождаване на "Дворец накултурата и спорта"-ЕАД от такса за 
битови отпадъци за 2001 и 2002 г.; отмяна на решение на ОбС № 
702-3(41)/16.11.1994 г.; разглеждане молба на ЕТ "Дицов-Генчо Дицов" - вх. 
№ СС-1-0600(5)/05.11.01 г. 

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

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

  1490-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; чл. 124, ал. 1, във 
връзка с чл. 134, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет - Варна дава съгласие за 
изменение на ОУП (ТУП, ОГП) в обхвата на земята, собственост на Първа 
източна международна банка, с цел преотреждането й за 
производствено-складови нужди. 

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

  1491-5-1. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна, на основание чл. 205 от ППЗТСУ, дава съгласие за прокарване на 
временен път с осови точки 125-124 до парцел VІ-282 през недвижими имоти 
пл.№№ 290, 287, 284 в кв. 38 по плана на подрайон 25 на гр. Варна. 

/за - 30, против - 0, въздържали се - 0/ 
  1491-5-2. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна решава да се възложи на лицензиран оценител оценката на 
обезщетението за право на преминаване през чужд имот. 



/за - 30, против - 0, въздържали се - 0/ 
 1491-5-3. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, обезщетението 

 е дължимо за всяка календарна година. 
/за - 30, против - 0, въздържали се - 0/ 
 
 1492-5. Общински съвет - Варна, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 3 

от ЗМСМА, във връзка с § 1, ал. 2 и ал. 3 от ДР на ЗУТ приема следните 
изменения на Устройствения правилник на община Варна:  

/за - 30, против - 0, въздържали се - 0/ 1. 
  В чл. 6 от Устройствения правилник на община Варна се създава нова т. 
20 със следния текст: 
 - чл. 6, т. 20: "На основание § 1, ал. 2 от ДР на ЗУТ, Кметът на община Варна 
предоставя свои функции по ЗУТ на Заместник кмета на община Варна, на 
Главния архитект на община Варна и на кметовете на райони, съгласно 
Приложение № 1." 
  Към чл. 6, ал. 1, т. 20 от Устройствения правилник на община  
Варна се създава Приложение № 1 със следния текст: 
 Приложение № 1 
 І. Предоставени функции от Кмета на община Варна на Заместник кмета на 
община Варна. 
 1. Да одобрява със заповед подробните устройствени планове по смисъла на 
чл. 129, ал. 2 и с обхват по чл. 128, ал. 3 и вид по чл. 110, както и по смисъла 
на чл. 200, ал. 3 и § 6, ал. 6 от ЗУТ. 
 ІІ. Предоставени функции от Кмета на община Варна на Главния архитект на 
общината. 
 mso-list:l13 level1 lfo33;tab-stops:list 1. Да разрешава изработването на тези 
ПУП по смисъла на чл. 124, ал. 3 от ЗУТ, за които на заместник кмета е 
предоставена функцията да одобрява по т. 1.1 (чл. 128, ал. 3; чл. 110 от ЗУТ). 
 2. Да представя за приемане от общинския съвет ежегоден доклад за 
изпълнението на общия градоустройствен план по смисъла на чл. 127, ал. 8 от 
ЗУТ. 
 3. Да разрешава изработването на план-извадка от изработван проект за 
подробен устройствен план по смисъла на чл. 133 от ЗУТ. 
 4. На основание чл. 135 от ЗУТ да допуска с мотивирано предписание да се 
изработват проекти за изменения на подробни устройствени планове. 
 5. Предоставя функцията си по чл. 150, ал. 1 от ЗУТ да допуска внасяне на 
комплексен проект за инвестиционна инициатива въз основа на мотивирано 
разрешение. 
 ІІІ. 
 1. Предоставени функции от Кмета на община Варна на кметовете на 



райони, съгласно § 1, ал. 2 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ - приети с 
решение на ОбС № 998-6(25)/18, 21.05.01 г. 
 2. Текстът на чл. 28 от Устройствения правилник на община Варна се 
изменя, както следва: 
 - "чл. 28: Дирекция "Архитектура и благоустройство" 
  
 Ал. 1. Главен архитект 
 1. Провежда и контролира действията по устройство на територията на 
община Варна, съгласно правомощията, дадени му по ЗУТ. 
 2. Съгласно § 1, ал. 3 от ЗУТ предоставя свои функции по ЗУТ на главните 
архитекти на районите, съгласно приложение № 2 и на Главния инженер, 
съгласно приложение № 3. 
 3. Предоставянето на функции на главните архитекти на райони не лишава 
главния архитект на община Варна от възможността да упражнява 
правомощията си по закон. 
 4. Директорът на Дирекция "Архитектура и градоустройство" може да 
осъществява функции по ЗУТ на Главния архитект на община Варна при 
условие, че притежава образователно-квалификационна степен "архитект". 
 5. Съгласно § 1, ал. 3 от ЗУТ, Главният архитект на общината може да 
прехвърля правомощия, дадени на главните архитекти на райони и на други 
архитекти от районната администрация по време на отсъствие от страна на 
главния архитект на района или по необходимост. 
 Ал. 2. Главен инженер 
 1. Осъществява ръководство и контрол по реализацията на инвестиционната 
политика на община Варна. 
 2. Провежда и контролира действията по устройство на територията на 
община Варна, според предоставените му правомощия от Главния архитект 
по приложение № 3. 
 Ал. 3. Отдел "Архитектура и градоустройство" 
 1. Подготвя строителни книжа за инвестиционно проектиране и разрешаване 
на строителство, съгласно влезли в сила подробни устройствени планове 
/ПУП/ за поземлени имоти, както следва: 
 1.1.1. Общинската и държавна собственост. 
 1.2. Частна собственост на физически и юридически лица, с предвидено по 
ПУП жилищно строителство с високо застрояване с височина над 15 м - чл. 
23, ал. 1, т. 3. 
 1.3. Частна собственост на физически и юридически лица, с предвидено по 
ПУП общественообслужващо, производствено и складово предназначение - 
самостоятелни сгради над два етажа с височина над 10 м и с разгъната 
застроена площ над 600 кв.м. 



 1.4. В курортни комплекси - к.к. "Златни пясъци" и к.к. "Св.св. Константин и 
Елена". 
 1.5. В защитени територии - за природозащита /паркове, плажове, дюни и 
др./ 
 1.6. В нарушени територии /свлачища, срутища и др./ 
 2.Издава удостоверения за факти и обстоятелства за съществуващи сгради 
попадащи под закрила на Закона за паметниците. 
 Ал. 4. Отдел "ОГП" 
 1. Осигурява създаването и изменението на общите устройствени планове 
/ТУП, ОГП, ГКТП/ и подробните устройствени планове /ПУП/. 
 2. Осигурява целесъобразно устройство на урбанизираните, земеделски, 
горки, защитени и нарушени територии, като прилага изпълнението на 
общите устройствени планове /ТУП, ОГП, ГКТП/, Специфичните правила за 
устройство и застрояване на територията на гр. Варна, ПУП. 
 3. Провежда процедури по обявяване и одобряване на ТУП, ОГП и ПУП, във 
връзка с чл. 128, ал. 1. 
 Ал. 5. Отдел "Кадастър и регулация" 
 1. Организира изработването на нови специализирани карти, кадастрални 
карти и планове на инженерната инфраструктура до изпълнение на § 6, ал. 2 
от ЗКИР. 
 2. Извършва текущо попълване и промени на действащи кадастрални и 
регулационни планове въз основа на представени от районни технически 
служби проект и акт за непълноти. 
 3. Извършва текущо попълване и промени на планове на инженерна 
инфраструктура. 
 4. Издава скици и справки по кадастъра и подробните устройствени планове 
на обекти собственост на общината, държавата и юридически лица. 
 5. Издава скици и справки по кадастъра и подробните устройствени планове 
на имоти подлежащи на възстановяване по ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ. 
 6. Извършва въводи във владение на възстановени имоти. 
 7. Подготвя документи за прокарване на временни пътища и право на 
преминаване. 
 8. Внася изменения по административната карта извършени от 
административните райони. 
 9. Издава протоколи за откриване на строителна площадка и даване на 
строителна линия за обекти с разрешения за строеж издадени от община 
Варна и за обекти на инженерната инфраструктура. 
 10. Поддържа информационната система на кадастъра и подробните 
устройствени планове. 
 11. Заверява делби на поземлени имоти, проекти за вертикална планировка и 



скици за неурегулирани урбанизирани територии. 
 Ал. 6. Отдел "Градска инфраструктура" 
 І. Сектор "Ниско строителство" 
 1. Осигурява създаването и прилагането на специализирани схеми и планове; 
към общи устройствени планове /ОГП и ГКТП/ и ПУП на гр. Варна; 
проектите за организация и безопасност на движението. 
 2. Изработва и следи за благоустрояването на градските пространства и 
поддържането на зелени системи. 
 3. Съгласува инвестиционни проекти по части; ПОИС, транспортно 
комуникационни; организация на движението; благоустрояване и 
озеленяване. 
 ІІ. Сектор "Инженерна инфраструктура" 
 1. Подготвя изработването на специализирани схеми и планове за 
елементите на инженерната инфраструктура към ОУП и ПУП, изготвя 
заданията и одобрява инвестиционните проекти. 
 2. Изготвя бюджетната програма на общината за инвестиционно 
строителство. 
 3. Изготвя програма и провежда политиката за енергийна ефективност. 
 4. Съгласува инвестиционни проекти по части: ВиК, ЕЛ,ОВ. 
 5. Подготвя строителни книжа за инвестиционни проекти от инженерната 
инфраструктура и благоустрояване с обхват по-голям от един район. 
 ІІІ. Сектор "Устойчиво развитие" 
 1. Изготвя и реализира политиката на общината в областта на опазването и 
възпроизводството на околната среда, с цел осигуряване на условия за 
устойчиво развитие. 
 2. Разработва програми, планове и местни нормативни документи свързани с 
управлението на отпадъците; зелените системи и територията; околната среда 
и здраве. 
 3. Организира дейността на общинската комисия за екологична преценка на 
проекти, обекти и дейности, неподлежащи на задължителна ОВОС. 
 Към чл. 28, ал. 1, т. 2 от Устройствения правилник на община Варна се 
създават следните приложения:Приложение № 2 
 Предоставени функции от Главния архитект на община Варна на главните 
архитекти на райони - приети с решение на ОбС № 998-6(25)/18, 21.05.01 г. 
 Към чл. 28, ал. 1, т. 3 от Устройствения правилник на община Варна се 
създава следното приложение: 
 Приложение № 3 
 Предоставени функции от Главния архитект на община Варна на 
 Главния инженер на община Варна 
 1. Издава скици и визи за мрежи и съоръжения на техническата 



инфраструктура. 
 2. Председателства специализиран Експертен съвет по проблеми на 
техническата инфраструктура и геозащитни съоръжения. 
 3. Задълженията по чл. 197, ал. 2 от ЗУТ, за строежи общинска и държавна 
собственост. 

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

  1493-5-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА (изменен в ЗУТ - 
ДВ бр. 1/2001 г.) във връзка с чл. 124, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет - Варна 
дава съгласие за изменение на ТУП /ОУП/ в частта на легловата база, 
предвидена за курортен комплекс к.к. "Златни пясъци". 

/за - 33, против - 0, въздържали се - 1/ 
  1493-5-2. Общински съвет - Варна решава изработването, приемане и 
процедиране на ТУП /ОУП/ да стане едновременно с изработването, 
приемане и процедиране на ПРЗ за к.к. "Златни пясъци" при спазване 
действащо законодателство и § 3 от "Специфичните правила и норми за 
устройство и застрояване на к.к. "Златни пясъци", одобрени от Министъра на 
РРБ със заповед № РД-02-14-1077/29.09.98 г. (ДВ бр. 117/98 г.) 

/за - 33, против - 0, въздържали се - 1/ 
  

1494-5-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна приема проекта за изменение на структурна схема на к.к. "Св.св. 
Константин и Елена" в обхвата на вилно селище "Абатко" съгласно 
графичния материал и изменение на "Специфичните правила и норми за 
устройство и застрояване", както следва:Глава втора: Устройство и 
застрояване на терените за курортно строителство, в раздел ІІ - Малкоетажно 
курортно строителство с вилообразен характер 
 - чл. 9, ал. 1 става: В парцели за "Малкоетажно курортно строителство с 
вилообразен характер" се допуска плътност на застрояване до 25 % 
 - чл. 9, ал. 2 става: "Максимална интензивност на застрояване и КИНТ = 0,8" 
 Глава трета: "Устройство и застрояване на терените за делови дейности" 
 Раздел І - "Терени за делови дейности" 
 - чл. 10, ал. 2 става: "Терените за делови дейности са разположени предимно 
по пътя І-9 Варна - Златни пясъци" и са означени с червен цвят. 
 Раздел ІІ - "Терени със смесени функции" 
 - чл. 13, ал. 2 става: "Преди текста "терени за смесени функции са означени 
със светло червен цвят" се добавя "за участъка на вилно селище "Абатко", 
това са имотите прилежащи към магистралата". 
  /за - 32, против - 0, въздържали се - 1/ 
 



 1494-5-2. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА; чл. 13, ал. 3 от ЗУТ, 
Общински съвет - Варна предлага на националния съвет към МРРБ да 
приеме: 
 1. Изменение на структурната схема съгласно графичната част; 
 2. Изменение на специфичните правила и норми за устройство и застрояване 
към структурната схема, както следва: 
 Глава втора: Устройство и застрояване на терените за курортно 
строителство, в раздел ІІ - Малкоетажно курортно строителство с 
вилообразен характер: 
 - чл. 9, ал. 1 става: "В парцели за "малкоетажно курортно строителство с 
вилообразен характер" се допуска плътност на застрояване до 25 %. 
 - чл. 9, ал. 2 става: "Максимална интензивност на застрояване е КИНТ = 0,8" 
 Глава трета: "Устройство и застрояване на терените за делови дейности" 
  
 Раздел І "Терени за делови дейности" 
 - чл. 10, ал. 2 става: "Терените за делови дейности са разположени предимно 
по пътя І-9 Варна-Златни пясъци и са означени с червен цвят. 
 Раздел ІІ "Терени със смесени функции" 
 - чл. 13, ал. 2 става: Преди текста "Терени за смесени функции са означени 
със светло червен цвят" се добавя "за участъка на вилно селище "Абатко", 
това са имотите прилежащи към магистралата". 

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

  1495-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; чл. 9, ал. 3 от ЗУТ, 
Общински съвет - Варна разрешава промяна предназначението на УПИ V - за 
парка, отреден съгласно действащия паркоустройствен и регулационен план 
на паркова зона за обслужване ОП-3 по плана на р-н "Вл. Варненчик". 

/за - 33, против - 0, въздържали се - 1/ 
 
 1496-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна освобождава "Дворец на културата и спорта"-ЕАД от плащане на такса 
за битови отпадъци за 2001 г. и 2002 г. 

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

  1497-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна отменя свое решение № 702-3(41)/16.11.1994 г. само в частта за ж.к. 
"Чайка". 

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

  1498-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, Общински съвет - 



Варна задължава ЕСУТ при Община Варна на своето първо заседание след 
вземане на решението да разгледа молбата на ЕТ "Дицов - Генчо Дицов", вх. 
№ СС-1-0600(5)/05.11.01 г., във връзка с процедура по § 50а от ЗТСУ за 
изменение на градоустройствения план. 

/за - 30, 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 
№ 31/21.12.2001 г. 

по точка шеста от дневния ред 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от Комисия за 
приватизация и следприватизационен контрол на общинската собственост 
относно: откриване на приватизационни процедури за имот в м. "Св. Никола" 
№ 23 и в ж.к. "Възраждане" бл. 41, вх. 1, ет. 1; приемане на приватизационна 
програма за 2001/2002 г.; сключване на сделки за: сграда /ателие/ и дворно 
място в м. "Св. Никола" № 217, Автосервиз "Механизация и автотранспорт", 
за имоти на ул. "Дж. Баучер" бл. 5, ет.1, д-р "Басанович" бл. 12, ет. 1, ул. 
"Студентска" бл. 14, вх. К; насрочване на приватизационни процедури за 
обекти в ж.к. "Младост" бул. "Република" 8800 кв.м.земя и сграда 
незавършено строителство и на имот в ж.к. "Възраждане" бл. 6, вх. 4, ет. 1. 

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

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

  1499-6-1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.1, т.4 и във 
връзка с &2а от Допълнителните разпоредби на ЗППДОбП, Общински съвет - 
Варна открива процедура по приватизация на общински нежилищен имот, 
находящ се в гр.Варна, м.Св.Никола №23 по АОС №22/28.11.96г. и АОС 
№56/07.02.97г., представляващ масивна сграда 51.43кв.м. и дворно място, по 
реда на чл.30, ал.1 от ЗППДОбП - публичен търг.  

/за - 30, против - 0, въздържали се - 1/ 
1499-6-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и 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 №22/28.11.96г. и АОС 
№56/07.02.97г. 

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

 1500-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл.2, ал.7 от 
ЗППДОбП, Общински съвет - Варна в качеството си на орган по чл.3, ал.1, т.4 



от ЗППДОбП, приема приложената приватизационна програма за 2001-2002 
г. 

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

  1501-6-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; във връзка с 
изпълнение на свое решение №1356-8/28 от 25.09.-16.10.2001г. и на 
основание Протокол №21/01 от 26.11.2001г., касаещи проведена 
приватизационна процедура чрез публичен търг на сграда /ателие/ и дворно 
място в гр.Варна, м."Св.Никола" №217 по АОС №906/26.11.1998г., Общински 
съвет - Варна в качеството си на орган по чл.3, ал.1, т.4 от ЗППДОбП, приема 
решение за сключване на сделка за продажба на горепосочения имот с 
"ВЕГА" ЕООД - регистрирано по ф.д. на ВОС №572/1995г. и представлявано 
от Йордан Кръстев Кръстев - ЕГН *** - при заплащане на цена в размер на 
левовата равностойност по фиксинга на БНБ в деня на превода на 175 001щ.д. 
/сто седемдесет и пет хиляди и един щатски долара/, безизползване на други 
законни платежни средства, по следната схема: 
  - 60% от цената или левовата равностойност на 105 000.60щ.д. /сто и 
пет хиляди щатски долара и шестдесет цента/ преди подписване на договора; 
  - 40% от цената или левовата равностойност на 70 000.40щ.д. 
/седемдесет хиляди щатски долара и четиридесет цента/ в срок до 30 
календарни дни от датата на подписване на договора. 

/за - 31, против - 0, въздържали се - 1/ 
  1501-6-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна в качеството си на орган по чл.3, ал.1, т.4 от ЗППДОбП и във връзка с 
т.9 от свое решение №1356-8/28 от 25.09.-16.10.2001г. упълномощава своя 
Председател да подпише одобрения договор за покупко-продажба на сграда 
/ателие/ и дворно място в гр.Варна, м."Св.Никола" №217 по АОС 
№906/26.11.1998г. с "ВЕГА" ЕООД - регистрирано по ф.д. на ВОС 
№572/1995г. и представлявано от Йордан Кръстев Кръстев - ЕГН ***. 

/за - 31, против - 0, въздържали се - 1/ 
 
 1502-6-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с 

изпълнение на свое решение №1358-8/28 от 25.09.-16.10.2001г. и на 
основание Протокол №23/01 от 27.11.2001г., касаещи проведена 
приватизационна процедура чрез публичен търг на автосервиз "Механизация 
и автотранспорт" в гр.Варна, м."Шашкъна" по АОС №652/22.05.1998г., 
Общински съвет - Варна в качеството си на орган по чл.3, ал.1, т.4 от 
ЗППДОбП, приема решение за сключване на сделка за продажба на 
горепосочения имот в срок от две седмици от гласуване на настоящото 
решение с "ОДЕСОС КОЛОР" ООД - регистрирано по ф.д. на ВОС № 



9151/1991г. - с управител Иван Стефанов Германов - ЕГН *** - при 
заплащане на цена в размер на 218 500лв. /двеста и осемнадесет хиляди и 
петстотин лева/, без използване на други законни платежни средства, по 
следната схема: 
 - 50% от цената или 109 250.00лв. /сто и девет хиляди двеста и петдесет лева/ 
преди подписване на договора; 
 - 50% от цената или 109 250.00лв. /сто и девет хиляди двеста и петдесет лева/ 
в срок до 6 месеца от датата на подписване на договора, като 54 250.00лв. 
/петдесет и четири хиляди двеста и петдесет лева/ в срок до три месеца от 
подписване на договора и 55 000.00лв. /петдесет и пет хиляди лева/ в срок до 
шест месеца от подписване на договора. 

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

1502-6-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; Общински съвет - 
Варна в качеството си на орган по чл.3, ал.1, т.4 от ЗППДОбП и във връзка с 
т.9 от свое решение №1358-8/28 от 25.09.-16.10.2001г. упълномощава своя 
Председател да подпише одобрения договор за покупко-продажба на 
автосервиз "Механизация и автотранспорт" в гр.Варна, м. "Шашкъна" по 
АОС №652/22.05.1998г. с "ОДЕСОС КОЛОР" ООД - регистрирано по ф.д. на 
ВОС №9151/1991г. - с управител Иван Стефанов Германов - ЕГН ***. 

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

  1503-6-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; във връзка с 
изпълнение на свое решение № 1360-8/28 от 25.09.-16.10.2001г. и на 
основание Протокол № 25/01 от 29.11.2001г., касаещи проведена 
приватизационна процедура чрез преговори с потенциални купувачи за имот 
в гр.Варна, ул."Дж.Баучер", бл.5, ет.1 по АОС № 1326/04.08.1999г., Общински 
съвет - Варна в качеството си на орган по чл.3, ал.1, т.4 от ЗППДОбП, приема 
решение за сключване на сделка за продажба на горепосочения имот с ЕТ 
"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ 
ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р ТАТЯНА БАКАЛОВА" - регистриран 
по ф.д. на ВОС № 604/1994г. - със собственик Татяна Атанасова Бакалова - 
ЕГН *** - и ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА 
ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ- Д-Р ДОНКА 
КОСТОВА"-регистриран по ф.д. на ВОС №3163/1999г.-със собственик Донка 
Димитрова Костова-ЕГН ***-при заплащане на цена в размер на 37 
000.00лв./тридесет и седем хиляди лева/, без използване на други законни 
платежни средства, по следната схема: 
 - 30% от цената или 11 100.00лв. /единадесет хиляди и сто лева/ преди 



подписване на договора; 
 - 35% от цената или 12 950.00лв. /дванадесет хиляди деветстотин и петдесет 
лева/ в срок до 6 месеца от датата на подписване на договора; 
 - 35% от цената или 12 950.00лв. /дванадесет хиляди деветстотин и петдесет 
лева/ в срок до 12 месеца от датата на подписване на договора. 

/за - 32, против - 0, въздържали се - 1/ 
  1503-6-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна в качеството си на орган по чл.3, ал.1, т.4 от ЗППДОбП и във връзка с 
т.7 от свое решение №1360-8/28 от 25.09.-16.10.2001г. упълномощава своя 
Председател да подпише одобрения договор за покупко-продажба на имот в 
гр.Варна, ул."Дж.Баучер", бл.5, ет.1 по АОС №1326/04.08.1999г. с ЕТ 
"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ 
ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р ТАТЯНА БАКАЛОВА" -регистриран 
по ф.д. на ВОС №604/1994г. - със собственик Татяна Атанасова Бакалова - 
ЕГН *** - и ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА 
ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ- Д-Р ДОНКА КОСТОВА" - 
регистриран по ф.д. на ВОС №3163/1999г. - със собственик Донка Димитрова 
Костова - ЕГН ***. 

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

1504-6-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; във връзка с 
изпълнение на свое решение №1361-8/28 от 25.09.-16.10.2001г. и на 
основание Протокол №26/01 от 30.11.2001г., касаещи проведена 
приватизационна процедура чрез преговори с потенциални купувачи за имот 
в гр.Варна, ул."Др.Басанович", бл.12, ет.1 по АОС №1519/20.01.2000г., 
Общински съвет - Варна в качеството си на орган по чл.3, ал.1, т.4 от 
ЗППДОбП, приема решение за сключване на сделка за продажба на 
горепосочения имот с Данаил Костов Данаилов - ЕГН ***, л.к.*** и адрес 
гр.Варна, ул."Никола Бацаров" №9 - при заплащане на цена в размер на 18 
000лв. /осемнадесет хиляди лева/, без използване на други законни платежни 
средства, по следната схема: 
 - 30% от цената или 5 400.00лв. /пет хиляди и четиристотин лева/ преди 
подписване на договора; 
 - 70% от цената или 12 600.00лв. /дванадесет хиляди и шестстотин лева/ в 
срок до три работни дни от датата на подписване на договора. 

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

  1504-6-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна в качеството си на орган по чл.3, ал.1, т.4 от ЗППДОбП и във връзка с 
т.7 от свое решение №1361-8/28 от 25.09.-16.10.2001г. упълномощава своя 



Председател да подпише одобрения договор за покупко-продажба на имот в 
гр.Варна, ул."Др.Басанович", бл.12, ет.1 по АОС №1519/20.01.2000г. с Данаил 
Костов Данаилов - ЕГН ***. 

/за - 31, против - 1, въздържали се - 1/ 
 
  1505-6-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; във връзка с 
изпълнение на свое решение №1362-8/28 от 25.09.-16.10.2001г. и на 
основание Протокол №27/01 от 30.11.2001г., касаещи проведена 
приватизационна процедура чрез преговори с потенциални купувачи за имот 
в гр.Варна, ул."Студентска", бл.14, вх.К по АОС №1066/14.04.1999г., 
Общински съвет - Варна в качеството си на орган по чл.3, ал.1, т.4 от 
ЗППДОбП, приема решение за сключване на сделка за продажба на 
горепосочения имот с д-р Дафинка Георгиева Лазарова - ЕГН ***, л.к.*** и 
адрес гр.Варна, ул."Подполковник Калитин" №18, ет.2, ап.7 - при заплащане 
на цена в размер на 20 000лв. /двадесет хиляди лева/, без използване на други 
законни платежни средства, по следната схема:  
- 30% от цената или 6 000.00лв. /шест хиляди лева/ преди подписване на 
договора; 
 - 70% от цената или 14 000.00лв. /четиринадесет хиляди лева/ в срок до 15 
дена от датата на подписване на договора. 

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

  1505-6-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна в качеството си на орган по чл.3, ал.1, т.4 от ЗППДОбП и във връзка с 
т.7 от свое решение №1362-8/28 от 25.09.-16.10.2001г. упълномощава своя 
Председател да подпише одобрения договор за покупко-продажба на имот в 
гр.Варна, ул."Студентска", бл.14, вх.К по АОС №1066/14.04.1999г. с д-р 
Дафинка Георгиева Лазарова - ЕГН ***. 

/за - 30, против - 1, въздържали се - 2/ 
 
 1506-6. 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 12 февруари 2002г. 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 11.02.2002г., преговорите се 
насрочват за 19.02.2002г. от 10.00ч. на посоченото място, като срока за 
депозиране на оферти е 16.00ч. на 18.02.2002г. 
 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 - 31, против - 0, въздържали се - 3/ 
  

1507-6. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.1, т.4; чл.30; 
във връзка с параграф 2а от Допълнителните разпоредби от ЗППДОбП; свое 
решение №1354-8-1/28 от 25.09.-16.10.2001г. /ДВ,бр.94 от 2001г./ и АОС № 
953 от 14.01.1999г., Общински съвет - Варна реши: 
 1. Да се проведат преговори с потенциални купувачи за продажба на 
общински нежилищен имот в гр.Варна, ж.к."Възраждане", бл.6, вх.4, ет.1 със 
застроена площ 103.15кв.м. на 12 февруари 2002г. 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 11.02.2002г., преговорите се насрочват за 
19.02.2002г. от 14.00ч. на посоченото място, като срока за депозиране на 
оферти е 16.00ч. на 18.02.2002г. 
 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 2 500 лв./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 - 31, против - 1, въздържали се - 2/ 
 

  1508-6-1. 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.41, вх.1, ет.1 /АОС №952/14.01.99г./ със 
 застроена площ 105.16кв.м., по реда на чл.30, ал.1 от 
 ЗППДОбП - преговори с потенциални купувачи. 

/за - 31, против - 1, въздържали се - 1/ 
  1508-6-2. 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 
 №952/14.01.99г. 

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



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

 
П Р О Т О К О Л 
№ 31/21.12.2001 г. 

по точка седма от дневния ред 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
"Транспорт" относно: одобрение местостоянки за извършване на общински и 
междуобщински таксиметрови превози на пътници и товари; издаване 
безплатни карти за линиите обслужвани от "Градски транспорт"-ЕАД на 
членовете на Дружеството на хемодиализираните "Спасение"-Варна. 

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

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

  1509-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна одобрява местостоянки на територията на община Варна за извършване 
на общински и междуобщински таксиметрови превози на пътници и товари 
по приложен списък, съгласно изискванията на чл. 43 от Наредба № 34 на 
Министерството на транспорта. 

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

  1509-7-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна одобрява осигуряването на необходимите средства за реализация на 
проекта в размер на 13 500 лв. да се извърши с бюджетни средства. 

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

  1510-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна възлага на "Градски транспорт"-ЕАД да бъдат издадени безплатни 
карти за линиите обслужвани от фирмата на членовете на Дружеството на 
хемодиализираните "Спасение" - Варна, по приложен списък. 

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



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

 
П Р О Т О К О Л 
№ 31/21.12.2001 г. 

по точка осма от дневния ред 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
"Здравеопазване и социални дейности" относно: приемане Стратегия на 
Община Варна за развитие услугите за деца и семейства за периода 2001/02 
г.; отпускане на суми за лечение на нуждаещи се граждани; присъединяване 
на гр. Варна към организацията Европейски градове срещу наркотиците". 

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

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

  1511-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна приема "Стратегия на Община Варна за развитие услугите за деца и 
семейства за периода 2001/2002 г.", съгласно приложение. 

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

  1512-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна дава съгласие да се отпусне сума в размер на 2000 лв. /две хиляди лева/ 
на Павлин Панов Петков с диагноза "Синдром на Циве" за закупуване на 
скъпоструващи, нереимбурсирани от НЗОК животоспасяващи лекарствени 
средства. 

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

  1513-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна дава съгласие да се отпусне сума в размер на 1000 лв. на Руси Грозев 
Христов с диагноза "мсб.хквбсн.х5 ІІІст.ум.ст.смоф. атеросклеротичен 
паркинсонов синдром, съдова миелопатия, синдром на долна вяла парапареза, 
депресивна невроза, желязодефицитна анемия" за закупуване на лекарства. 

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

 1514-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна дава съгласие за отпускане на еднократна финансова помощ в размер 
на 500 лв. /петстотин лева/ на Михаил Демиров Михайлов от с. Каменар, ул. 
"Калина" № 9, във връзка изгорял покрив и покъщнина при възникнал пожар. 



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

  1515-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна дава съгласие да се отпусне сума в размер на 500 лв. /петстотин лева/ 
на Илка Георгиева Костадинова за обезпечаване на пътните разходи за 
лечение в Испания на сина й Георги Павлов Пандов с диагноза "хероинова 
зависимост". 

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

1516-8-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна решава град Варна да се присъедини към организацията "Европейски 
градове срещу наркотиците". 

 /за - 32, против - 0, въздържали се - 0/ 
  1516-8-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна решава да бъде заплатена годишна такса за членство в ЕСАD на гр. 
Варна за 2002 г. в размер на 200 (двеста) английски лири или 
равностойността на сумата в български лева, според курса на деня в деня на 
плащането. 

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



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

 
П Р О Т О К О Л 
№ 31/ 21.12.2001 г. 

по точка девета от дневния ред 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ВрК 
"Структури и общинска администрация" относно: разкриване на щатни 
бройки към дирекция "ОРК"; увеличаване щата на Междуобластен диспансер 
за онкологични заболявания; трансформиране на бройка в р-н "Младост"; 
утвърждаване на бройка за Ансамбъл за народни танци при Община Варна. 

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

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

  1517-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна дава съгласие да се разкрият две щатни бройки към дирекция 
"Обществен ред и контрол", както следва: 
 - старши инспектор - сектор "Обществен ред" 
 - старши инспектор - сектор "Строителен контрол" 

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

1518-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна дава съгласие да бъде увеличен щата на Междуобластен диспансер за 
онкологични заболявания - Варна с една длъжност лекар 
рентгенолог-мамографист и една длъжност рентгенов лаборант, считано от 
01.01.2002 г. 

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

1519-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна трансформира 1 щатна бройка "Връзки с обществеността" в 1 щатна 
бройка "Еколог" в р-н "Младост", считано от 01.01.2002 г. 

/за - 29, против - 1, въздържали се - 3/ 
   

1520-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна реши: При осигурен бюджет утвърждава 1 бройка "корепетитор" на 
Ансамбъл за народни танци при Община Варна с ръководител Георги Велев. 

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



   


