
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 
№ 32/11.02.2002 г. 

по точка първа от дневния ред 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложение от ПК “Култура” относно 
удостояване със звание “Почетен гражданин на гр. Варна” Генералния 
консул на Русия във Варна г-н Леонид Сергеевич Баснин.  

Докл.: Д. ПЧЕЛИНСКА - 
Председател ПК “Култура” 

Общ брой присъстващи общински съветници – 46 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1521-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 22 от ЗМСМА, Общински съвет 
- Варна удостоява със звание “Почетен гражданин на гр. Варна” 
Генералния консул на Русия във Варна г-н Леонид Сергеевич Баснин, за 
осъществен конкретен принос в областта на промишлеността, въздушния 
транспорт, образованието, туризма и културата на Варна и по случай 
националния празник 3-ти март и 124 години от Освобождението на града 
от турско робство. 

/за - 46, 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 
№ 32/11.02.2002 г. 

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

“Архитектура, строителство, благоустройство и комунални дейности” 
относно: освобождаване на ДТ “Ст. Бъчваров”, Държавен куклен театър и 
Оперно филхармонично дружество - Варна от такса “Смет” за 2002 г.; § 17 
от ЗУТ; приемане на план-сметка за дейност Чистота за 2002 г.; 
проектиране на финансиране дирекция АБ-БКС за 2002 г.; приемане на 
капиталови разходи бюджет 2002 г.; предложение за създаване на нов член 
52а в ЗДДС.  

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

Общ брой присъстващи общински съветници – 42 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 1522-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна освобождава ДТ “Стоян Бъчваров”, Държавен куклен театър и 
Оперно филхармонично дружество - Варна от заплащане на такса “Смет” 
за 2002 г. 

/за - 30, против - 0, въздържали се - 9/ 
 1523-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; § 17, ал. 2 от 

ЗУТ и във връзка с § 50а, ал. 4 от ЗТСУ, дава съгласие за започване на 
процедура за изменение на действуващия подробен градоустройствен план 
с цел съществуващия временен обект находящ на ул. “Радецки” 31а, кв. 
346 собственост на “Агростил”-ООД - Варна за придобиване на траен 
устройствен статут, като всички разходи свързани с изменението са за 
сметка на молителя. 

/за - 37, против - 0, въздържали се - 1/ 
 
 1524-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; § 17, ал. 2 от 

ЗУТ и във връзка с § 50а, ал. 4 от ЗТСУ, дава съгласие за започване на 
процедура за изменение на действуващия подробен градоустройствен план 
с цел съществуващия временен обект находящ на ул. “Радецки” 31а, кв. 
346 собственост на ЕТ “ЩЕСИ-Сийка Димитрова” за придобиване на 
траен устройствен статут, като всички разходи свързани с изменението са 
за сметка на молителя. 



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

1525-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; § 17, ал. 2 от 
ЗУТ и във връзка с § 50а, ал. 4 от ЗТСУ, дава съгласие за започване на 
процедура за изменение на действуващия подробен градоустройствен план 
с цел съществуващия временен обект находящ на ул. “Янтра” - р-н 
Аспарухово собственост на “Феникс реком” АД за придобиване на траен 
устройствен статут, като всички разходи свързани с изменението са за 
сметка на молителя. 

/за - 38, против - 0, въздържали се - 2/ 
 1526-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; § 17, ал. 2 от 

ЗУТ и във връзка с § 50а, ал. 4 от ЗТСУ, дава съгласие за започване на 
процедура за изменение на действуващия подробен градоустройствен план 
с цел съществуващия временен обект находящ на Базар “Аспарухово” 
собственост на “Феникс реком” АД за придобиване на траен устройствен 
статут, като всички разходи свързани с изменението са за сметка на 
молителя. 

/за - 37, против - 0, въздържали се - 2/ 
 1527-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; § 17, ал. 2 от 

ЗУТ и във връзка с § 50а, ал. 4 от ЗТСУ, дава съгласие за започване на 
процедура за изменение на действуващия подробен градоустройствен план 
с цел съществуващия временен обект находящ на ул. “Генерал Попов” - р-
н Приморски собственост на “Феникс реком” АД за придобиване на траен 
устройствен статут, като всички разходи свързани с изменението са за 
сметка на молителя. 

/за - 37, против - 0, въздържали се - 2/ 
 1528-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; § 17, ал. 2 от 

ЗУТ и във връзка с § 50а, ал. 4 от ЗТСУ, дава съгласие за започване на 
процедура за изменение на действуващия подробен градоустройствен план 
с цел съществуващия временен обект находящ на ул. “Роза” - р-н 
Приморски собственост на “Феникс реком” АД за придобиване на траен 
устройствен статут, като всички разходи свързани с изменението са за 
сметка на молителя. 

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

 1529-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; § 17, ал. 2 от 
ЗУТ и във връзка с § 50а, ал. 4 от ЗТСУ, дава съгласие за започване на 
процедура за изменение на действуващия подробен градоустройствен план 
с цел съществуващия временен обект находящ на ул. “Мир” - р-н 
Приморски собственост на “Феникс реком” АД за придобиване на траен 
устройствен статут, като всички разходи свързани с изменението са за 
сметка на молителя. 



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

1530-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; § 17, ал. 2 от 
ЗУТ и във връзка с § 50а, ал. 4 от ЗТСУ, дава съгласие за започване на 
процедура за изменение на действуващия подробен градоустройствен план 
с цел съществуващия временен обект находящ на ул. “Д-р Железкова” - р-н 
Приморски собственост на “Феникс реком” АД за придобиване на траен 
устройствен статут, като всички разходи свързани с изменението са за 
сметка на молителя. 

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

  
 

1531-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; § 17, ал. 2 от 
ЗУТ и във връзка с § 50а, ал. 4 от ЗТСУ, дава съгласие за започване на 
процедура за изменение на действуващия подробен градоустройствен план 
с цел съществуващия временен обект находящ на ж.к. Чайка, до бл. 41 - р-
н Приморски собственост на “Феникс реком” АД за придобиване на траен 
устройствен статут, като всички разходи свързани с изменението са за 
сметка на молителя. 

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

  
 

1532-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; § 17, ал. 2 от 
ЗУТ и във връзка с § 50а, ал. 4 от ЗТСУ, дава съгласие за започване на 
процедура за изменение на действуващия подробен градоустройствен план 
с цел съществуващия временен обект находящ на ж.к. Чайка до бл. 59, вх. 
А - р-н Приморски собственост на “Феникс реком” АД за придобиване на 
траен устройствен статут, като всички разходи свързани с изменението са 
за сметка на молителя. 

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

 
1533-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, Общински съвет 

- Варна решава от набраните средства за курортна такса да се отделят 400 
х.лв. за подобряване инфраструктурата с цел подобряване процеса на 
сметопочистване и сметоизвозване, като се включат в план-сметката за 
дейност Чистота. 

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

   



1534-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна приема план-сметка за дейност Чистота за 2002 г., както следва:  

Раздел І - Приходи 
Приходи от такса за битови отпадъци от населението 4 310 000 лв. 
Приходи от такса БО от предприятия 790 000 лв. 
Нетни приходи от обектите по чл. 120 и чл. 197 от ЗТСУ 

и ППЗТСУ 200 000 лв. 

Средства за курортна такса 400 000 лв. 
ОБЩО: 5 700 000 лв. 
 
Раздел ІІ - Разходи 

1.Осигуряване на съдове за съхранение на Битовите отпадъци - 
тротоарни кошчета  20000 лв 

2.Събиране на битови отпадъци и транспортиране им до депото 
за обезвреждане 
 
 2.1.Почистване на замърсявания по райони до изчерпване на 
сумата 

4010000 лв 
50000 лв 

3.Поддържане и експлоатация на депо за обезвреждане на битови 
отпадъци в рамките до 
 
 3.1. В т.ч. за рекултивация  
  мониторинг 

400000 лв 
49215 лв 
2400 лв 

4. Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете 
и териториите за обществено ползване по райони до изчерпване 
на сумата 

200000 лв 

5.Поддържане на каналната система 24000 лв 
6.Проучвателна и развойна дейност 6000 лв 
7.Неразплатени стредства на фирмите по чистотата и депото от 
2001 г. 990000 лв 

ОБЩО: 5700000 лв 
/за - 36, против - 1, въздържали се - 3/ 
  

 
1535-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна решава предложените приходи по чл. 56 и § 17 от ЗУТ (чл. 197 и чл. 
120 от ЗТСУ и ППЗТСУ) - 200 000 лв. - следва да се приспаднат при 
разпределението на средствата по т.2 и т.4 от раздел ІІ по райони. Към така 



получените суми да се добавят приходите по чл. 56 и § 17 от ЗУТ (чл. 197 
и чл. 120 от ЗТСУ и ППЗТСУ), както са описани в план-сметката /т.е. всяка 
сметопочистваща фирма да получи сумите по райони в зависимост от 
териториите на обслужване/. 

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

1536-2. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна определя Красимир Маринов - общински съветник да участва в 
търга за избор на оператор на сметището в с.Въглен. 

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

1537-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна  решава през 2002 г. да се финансира дирекция АБ - БКС-
проектиране, както следва:  

1.Суми по сключени договори и проведени търгове-
2001г./преходни обекти/  

27
1120лв 

1.1 Устройствени планове 

  м.Ракитника-БУЛПЛАН 
концепция 80

0лв 

проектиране 13
000лв 

  м.Зеленика - “Абра” 
концепция 18

00лв 

проектиране 20
000лв 

  м.Св.Никола-“Рителс”ООД 
концепция 20

00лв 

проектиране 24
000лв 

  м.ЗПЗ - “Бачева” 
концепция 30

00лв 

проектиране 47
000лв 

ОБЩО: 11
1600лв 

 
1.2.Устройствен план на “Приморски парк” по дог.№ Д-1-
9200/448/24.10.01 г.  

предварителен проект - фактурирано 41



200лв 

окончателен проект 76
800лв 

ОБЩО: 11
8000лв 

 
1.3.Специализирани кадастрални карти  

Приморски парк “Салтанат” 4
1200лв 

Промишлена зона “Планова” 1
5120лв 

ОБЩО: 4
1520лв 

/за - 39, против - 0, въздържали се - 0/ 
2.Проектиране на ОУП /предложен договор за проектиране 

на ТПО и БУЛПЛАН/ 
15

0000лв 
/за - 38, против - 0, въздържали се - 1/ 
3.Нови специализирани кадастрални карти:  

3.1.14 п.р.- площ 38 дка 1
9000лв 

3.2.11 п.р.- площ 40 дка 2
0000лв 

3.3.11 п.р.- площ 51 дка 2
8000лв 

ОБЩО: 6
7000лв 

/за - 38, против - 0, въздържали се - 1/ 
4.Оцифряване на сканирани изображения във връзка със 

създаване на Информационна система на кадастъра 
10

000лв 
/за - 39, против - 0, въздържали се - 0/ 

ОБЩО ЗА ФИНАНСИРАНЕ 2002 г. 49
8120лв 

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



1538-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна определя като основен приоритет за финансиране на проектирането 
в Община Варна по бюджет 2002 г. да бъде ОУП. 

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

1539-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна приема Капиталови разходи - бюджет 2002 г. със следните 
изменения, както следва: Функция БКС 

 

Ремонт на сграда р-н Одесос 34659
лв 

Други аварийни ремонти 13341
лв 

Основен ремонт централен подлез включително и 
проектиране 

20000
0лв 

Освободените 50000лв от основен ремонт централен подлез да се 
пренасочат за финансиране на ОУП. 

 
/за - 32, против - 1, въздържали се - 4/ 

 
 
1540-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна задължава Кмета на Община Варна и общинската администрация да 
включи в списъка за ремонт на пътната инфраструктура на община Варна 
за 2002 г. от общинския бюджет като приоритет изпълнението на: 
Изграждане на улица “П. Волов” в с. Константиново на стойност 100 000 
лв. /сто хиляди лева/ /за - 26, против -0, въздържали се - 12/  
1541-2. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 
задължава Кмета на община Варна в седемдневен срок от вземане на 
решението да представи в Общински съвет информация за внесените в 
Община Варна и издадени от нея документи касаещи:  

• проект “Дисниленд” в Морска градина;  
• изграждане на временна газостанция в района на 

обръщача на ЖП гара /ул. Девня и ул. Ал.Дякович - реш. № 715-
1(22)/02.02.01 г./   

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

1542-2. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна предлага на Председателя на Народното събрание на Република 
България и на Управителния съвет на Националното сдружение на 



общините в Република България да се създаде нов чл.52а в ЗДДС със 
съдържание:  

• чл. 52а. Доставка на услуги по сметопочистване. 

Доставка на услуги по сметопочистване по смисъла на този закон 
включват дейностите по чл. 62 от ЗМДТ, възложени по съответния ред от 
общините на предприятия-изпълнители.” 

/за - 35, против - 0, въздържали се - 6/ 
  
МОТИВИ: Дейността по събиране и извозване на битовите отпадъци 
(сметопочистване) се изпълнява от търговски дружества, въз основа на 
сключени договори с общините. Съгласно ЗДДС тези дружества 
извършват облагаеми доставки, тъй като не са изрично посочени в групата 
на освободените доставки, регламентирани в Глава осма на ЗДДС (чл. 33 - 
чл. 52а). Следователно, на всеки 120 единици получени от общините за 
извършено сметопочистване, тези дружества дължат 20 единици ДДС, 
които следва да преведат на републикански бюджет.  
Сумите, с които общините покриват разходите за сметопочистване идват 
от събирани от тях такси за битови отпадъци от населението на основание 
чл. 62 от ЗМДТ. На основание чл. 3, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 33, ал. 2, т. 2 
от ЗДДС, общините не са данъчно задължени лица. Следователно за 
общините тези приходи са в резултат на освободени доставки и във връзка 
с горепосочения пример общините са отчели приходи за 120 единици. 
Предприятията, обаче които са извършили услуги по сметопочистването, 
получават приход в размер на 100 единици, а 20 единици постъпват като 
данък в републикански бюджет. Фактически се оказва, че в събираните 
такси за третиране на битови отпадъци се съдържа и косвен данък /ДДС/, 
който се внася от изпълнителите, но е за сметка на събраната такса-смет. В 
чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ е указано, че определянето на таксата за битови 
отпадъци се извършва въз основа на план-сметка, включваща 
необходимите разходи по сметопочистване, като в нея не е предвиден и 
размера на така получаващия се косвен данък. Считаме, че ако 
предложението ни се приеме, ще се възстанови законосъобразното 
третиране на този вид доставки - търговските дружества - изпълнители 
няма да начисляват ДДС върху сумите за извършени услуги по 
сметопочистване, но и няма да ползват данъчен кредит за покупките, 
свързани с тези доставки, така че републикански бюджет няма да бъде 
ощетен. Няма да бъдат ощетени и общинските бюджети и най-вече 
гражданите, които ще получават цялата услуга по сметопочистване, която 
са финансирали, заплащайки такса за битови отпадъци.  
  



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 
№ 32/11.02.2002 г. 

по точка трета от дневния ред 
 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК “Култура” 
относно: прилагане на система на делегирани бюджети в мероприятия 
Библиотеки, Музеи и Художествени галерии; сума за изплащане фактури 
за извършени безплатни погребения на самотни и безпризорни граждани 
на гр. Варна; приемане на процедурни правила за финансово подпомагане 
на проекти в сферата на културата; приемане бюджета на функция 
Култура”. 

Докл.: Д. ПЧЕЛИНСКА - 
Председател ПК “Култура” 
 

Общ брой присъстващи общински съветници – 44 
 

Р Е Ш Е Н И Я : 
 

  1543-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна приема бюджета на функция Култура със завишението за 
читалищата в размер на 50 х.лв.  

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

1544-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна решава от 01.01.2002 г. на основание § 27 от ЗДБ за 2002 г. да бъде 
прилагана системата на Делегираните бюджети в дейност Библиотеки и 
дейност Музеи и Художествени галерии във функция Култура.Решава 
дейност Библиотеки и дейност Художествени галерии да бъдат 
второстепенни разпоредители на бюджетни средства. 

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

1545-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна решава от предвидените за “Обреди”-ЕООД - Варна средства да 
бъдат заделени 8 000 /осем хиляди/ лева за изплащане на фактурите 
представени от дружеството на Община Варна по повод извършени 
безплатни погребения на самотни, безпризорни, без близки и роднини и 
настанени в заведения за социални услуги лица. В отделни случаи, само с 
предварително писмено разрешение на Община Варна към гореизброените 
могат да се причислят и крайно бедни, регистрирани в службите за 
социално подпомагане лица.    



/за - 44, против - 0, въздържали се - 0/ 
 
 1546-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна приема Процедурни правила за финансово подпомагане на проекти 
в сферата на културата, съгласно приложение.  

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

1547-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна задължава Дирекция “Култура” в срок до края на м. февруари да 
изготви и внесе в ПК “Култура” критерии, по които да става 
разпределението   на средствата за подпомагане на проекти в сферата на 
културата.              

/за - 42, против - 0, въздържали се - 2/ 
 
 1548-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна приема бюджета на функция Култура със следните изменения, както 
следва: 

1.Разпределението на субсидиите на Мероприятие “Оперно-
филхармонично дружество и опери” 

  Куклен театър-за фестивала “Златният делфин” 4
5000лв 

  Драматичен театър 3
0000лв 

  Опера-филхармония 2
0000лв 

 
2.Разпределение на средствата по § 18 Мероприятие “Оркестри и 
ансамбли”  

2.1 Заплати и осигурителни вноски 
5 

щ.бр.х 
21260лв 

  Издръжка хор Морски звуци 1
0090лв 

  Издръжка Хор на девойките 1
000лв 

  Издръжка Ансамбъл с рък. Г.Велев 6
000лв 

 
3. Разпределение на средствата за издръжка на мероприятия. Други 
дейности по културата  



1.Фестивали и конкурси 

  1.1.Международен театрален фестивал 25
000лв 

  1.2.Международен музикален фестивал 12
0000лв 

  1.3.Международна лятна академия 20
000лв 

  1.4.Летни научни срещи 12
000лв 

  1.5.Джаз фестивал 15
000лв 

  1.6.Международен фолклорен фестивал 45
000лв 

  1.7.Биенале на графиката 17
100лв 

  1.8.Юбилей 50 г. Куклен театър 10
000лв 

2.Общоградски мероприятия 60
000лв 

3.СБКО 17
00лв 

4.Награди Варна 60
00лв 

5.Ден на Варна 40
00лв 

6.Седмица на морето 50
00лв 

7.Нова година 10
000лв 

8.Естетизация на градска среда 18
000лв 

9.Ремонт паметници 50
00лв 

10.Нови форми /юбилеи и чествания/ 43
700лв 

11.Издръжка 30
000лв 



11.Издръжка изложбенa зала Княз Борис І 20
000лв 

3. Заплати и осигурителни вноски в размер на 83 850 лв  
/за - 41, против - 0, въздържали се - 0/  

 
 

ПРОЦЕДУРНИ  ПРАВИЛА 
ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ 

НА ПРОЕКТИ В СФЕРАТА НА КУЛТУРАТА 
 
1. ПК Култура провежда три пъти в годината заседания, на които 

разглежда всички постъпили проекти за финансиране в сферата културата. 
Периодичността на заседанията е: последният петък на м.януари, 
последният петък на м.май, последният петък на м.септември. 

2. Молбите с проектите се подават до ПКК, с копие до Дирекция 
“Култура”, най-късно 15 дни преди окончателния срок за разглеждането 
им на съответното заседание на ПК Култура. 

3. Всяка молба трябва да съдържа: 

• описание и цел на проекта 
• финансов план 
• сума, за която се кандидатства пред Община Варна 

4. Всички молби се представят за обсъждане от съответната комисия 
на експертния съвет към ПКК и от Дирекция Култура, които дават писмено 
становище по всяко предложение, подписано от членовете на експертния 
съвет и от директора на Дирекция Култура. 

5. Окончателното одобрение на постъпилите молби става в ПКК. 
  



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 
№ 32/11.02.2002 г. 

по точка четвърта от дневния ред 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
“Транспорт” относно: изменения във вътрешноградската транспортна 
схема; провеждане на конкурси по възлагане на превози на пътници по 
утвърдени републиканска и областна транспортни схеми. 

Докл.: Ж. АСЕНОВ: Председател ПК “Транспорт” 
      Кр. ЖЕЛЕЗОВ - член на комисия по 

 транспортни схеми 

Общ брой присъстващи общински съветници – 46 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 1549-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна решава в бюджета на Община Варна за 2002 г. да се заложат 1 000 
000 лв. в дейност 849 “Други дейности по транспорта” и задължава кмета 
на Община Варна да се превеждат субсидиите от РБ в 10-дневен срок след 
получаване на справките за предходния месец от фирмите, обслужващи 
вътрешно-градския транспорт. 

/за - 39, против - 0, въздържали се - 2/  
 
 
1550-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, Общински съвет 

- Варна приема предложените промени по вътрешно-градската 
транспортна схема за линии №№ 32, 209, 39, 48, 118 и 36, съгласно 
приложение № 1. 

/за - 42, против - 0, въздържали се - 4/ 

  

1551-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, Общински съвет 
- Варна решава линия № 14А да се обслужва целодневно и приема промяна 
по вътрешно-градската транспортна схема, съгласно приложение № 2. 

/за - 25, против - 0, въздържали се - 17/  

 
 



1552-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, Общински съвет 
- Варна решава линия № 31А да се обслужва целогодишно и приема 
промяна по вътрешно-градската транспортна схема, съгласно приложение 
№ 3. 

/за - 28, против - 0, 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 
№ 32/11.02.2002 г. 

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

“Образование” относно: брой на паралелки в гимназии и СОУ и 
непрофилирани паралелки в общински училища; завишение на 
капиталовите разходи във функция “Оразование” за 2002 г. 

Докл.: Ал. КОМИТОВА - 
Председател ПК “Образование” 

 
Общ брой присъстващи общински съветници – 41 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 1553-5. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА; чл. 49, ал. 5 от 
ППЗНП, Общински съвет - Варна дава съгласие за броя на паралелките в 
профилираните гимназии, профилирани паралелки в гимназии и СОУ и 
непрофилирани паралелки в общинските училища след VІІ и VІІІ клас, 
описани в приложение № 1 и приложение № 2а. 

/за - 28, против - 0, въздържали се - 0/  
 
 
1554-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна решава капиталовите разходи във функция “Образование” да бъдат 
завишени от 500 000 лв. на 700 000 лв. 

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

  1555-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна решава ПК “Образование” да преразгледа на свое заседание 
програмата за основни ремонти на учебни и детски заведения в размер на 
650 000 лв. и окончателното становище да се докладва на заседание на 
Общинския съвет. 

/за - 35, против - 0, въздържали се - 3/ 



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

 
П Р О Т О К О Л 
№ 32/11.02.2002 г. 

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

“Финанси и бюджет” относно: приемане и обсъждане на бюджета на 
община Варна за 2002 г.; предложения във връзка с промените в ЗМДТ за 
2002 г.; осигуряване финансови средства за безплатни карти на ученици от 
с. Казашко; финансиране на ремонт на детското отделение в МБАЛ “Св. 
Анна”-АД; отпускане на безлихвен кредит на “УСХ”-ЕАД; допълнение на 
решение на ОбС № 1416-2(31)/21.12.01 г.; финансиране на Диспансер по 
спортна медицина  през 2002 г.; разпределение на финансови средства във 
функция “Почивно дело и култура”; допълнение в “Капиталови разходи” 
бюджет 2002 г. във функция “БКС”. 

Докл.: Ст. САВОВ - Председател 
ПК “Финанси и бюджет” 

Общ брой присъстващи общински съветници – 44 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 1556-6. 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 ученици от І до VІІІ клас 
включително, от с. Казашко до края на учебната 2001/02 г., по приложен 
списък. 

/за - 41, против - 0, въздържали се - 0/ 
 1557-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна решава основния ремонт на детското отделение в МБАЛ “Св. Ана”-
АД да бъде финансиран от превишение на дивидента на общинските 
дружества и от други дейности по икономика, до цялостното му 
завършване. 

/за - 38, против - 0, въздържали се - 0/  
1558-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна решава община Варна да отпусне на “Ученическо и столово 
хранене”-ЕАД - Варна 50 х.лв. безлихвен кредит с едногодишен падеж за 
задоволяване изискванията към училищните бюфети.Директорът на 
“Ученическо и столово хранене”-ЕАД - Варна да представи погасителен 
план. 

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



1559-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна допълва свое решение № 1416-2(31)/21.12.02 г. със следния текст: 
“… в срок от 01.07.2001 г.” 

/за - 40, против - 0, въздържали се - 0/  
1560-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна решава да продължи и през 2002 г. да финансира Диспансер по 
спортна медицина в размер на 40 х.лв. 

/за - 41, против - 0, въздържали се - 0/ 
 1561-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна решава във функция “Почивно дело и култура” разпределението на 
средства за дейност “Масова физкултура” да бъде 290 х.лв. и 
“Туристически бази” 20 х.лв.    

 /за - 40, против - 0, въздържали се - 0/  
1562-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна приема допълнение в “Капиталови разходи” бюджет 2002 г. във 
функция “БКС”, както следва: “Ремонт сграда р-н “Вл.Варненчик” - 35 
х.лв.”, като средствата бъдат взети от “Саниране на общински 
жилища”.      Промяната да се отрази в план-сметката за 2002 г. на фонд 
“Приватизация”.  

/за - 39, против - 0, въздържали се - 1/ 
  1563-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна приема размери на такси по чл. 1, съобразно зоните на община 
Варна и по чл. 2 от ЗМДТ, съгласно приложение. 

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

1564-6.На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА; чл. 
12 от Закона за общинските бюджети и във връзка с разпоредбите на 
Закона за Държавния бюджет на Република България за 2002 г., ПМС 
№  1/04.01.2002 г. и писмо № ФО-03/24.01.02 г. на МФ, Общински съвет -
Варна приема Бюджета на община Варна за 2002 г. 

/за - 41, против - 1, въздържали се - 2/ 

  
1.1.По ПРИХОДА - 66600337лв Разпределени по параграфи съгласно 
Приложение №1, в т.ч.:  

1.1.1.Собствени приходи - 66757286лв, в т.ч.: 
данъчни 

приходи 
49 311 

210 лв. 
неданъчни 

приходи 
17 446 

076 лв. 
 
1.1.2.Взаимоотношения с РБ - 6962000лв, в т.ч.: 



Обща 
субсидия 

1377
2000лв 

Целева(со
ц.пом) 

4948
000лв 

Целева(ка
п.р-ди) 

1862
000лв 

 
1.1.3. Друго финансиране - 5950000лв 
 1.1.4. Трансфер от извънбюджетни сметки - 163 337 лв 
 1.1.5. Преходен остатък - 691 714 лв 
 1.2. По РАЗХОДА - 66 600 337 лв. 
 1.2.1.Разпределен по функции и дейности съгласно(Приложения 

№2,3,5 и 6) 
 2. Утвърждава капиталови разходи в размер на 3 645 000 лв. 
 2. Утвърждава капиталови разходи в размер на (Приложение-

Поименен списък№4)3 645 000 лв 
 3. Утвърждава дефицита по Бюджет 2002 г. в р-р на - 5 950 000 лв 
 3.1. Във връзка с осигуряване на допълнителни извънбюджетни 

средства и привличане интереса на местни и чуждестранни инвеститори, 
възлага на Кмета на Община Варна, съгласно международната практика, да 
осигури изработване на кредитен рейтинг на общината, в срок до 
30.05.2002 г. 50 000 лв. 

 3.2. За покриване на бюджетния дефицит, Общински съвет 
Варна  дава съгласие общинската администрация да емитира емисия 
облигации на вътрешния капиталов пазар, в съответствие със ЗМСМА и 
Закона за публично предлагане на ценни книжа в размер на 5 950 000лв.  

/за - 36, против - 0, въздържали се - 2/ 
 4. Приема следните лимити за разходи: 
 4.1.Социално-битови разходи на персонал зает в бюджетните 

дейности и звена, на база начислените трудови разходи 2% 
 4.2.Лимит за представителни разходи (приложение 7) 
 4.3.Поевтиняване на храната и режийни разноски за ученическото 

детско и столово хранене 
 4.3.1. Режийни разноски:  

• в целодневни детски градини  
o закуска - 0,24 лв.  
o обяд - 0,48 лв. 

• седмични детски заведения:  
o закуска - 0,24 лв.  
o обяд - 0,48 лв.  
o вечеря - 0,36 лв. 



• яслени групи:  
o закуска - 0,24 лв.  
o обяд - 0,48 лв.  
o вечеря - 0,36 лв. 

• детски млечни кухни:  
o обяд - 0,48 лв. 

4.3.2.Поевтиняване на храната:  

• Спортно училище   обяд - 1,60 лв. 

4.3.3.Определя дневен оклад на 1(едно) дете:  

• дневни групи в ЦДГ, ОДЗ и Детска ясла - 1,32 лв.  
• нощуващи групи в ЦДГ, ОДЗ и Детска ясла - 1,70 лв. 

5. Приема разчет за целеви разходи 
 5.1.Помощи по решение на ОС - 60 000 лв. 
 5.2.Разходи за погребения - 8 000 лв.  
 5.3. Разходи за Приемник за безст.кучета - 50 000 лв. 
 5.4. Приема издръжка на дейността на ОбС - 60 000 лв.  
/за - 38, против - 0, въздържали се - 1/  
6. Утвърждава списък на длъжностите по функции и дейности, които 

имат право на транспортни разходи съгласно чл.34 от ПМС № 1/04.01.2002 
г.(приложение 8) 

 6.1.Упълномощава Кмета на общината да утвърди поименен списък 
на лицата по т.6 и размера на средствата. 

 7. На основание чл.37, ал.2 от ПМС № 1/04.01.2002 г.определя 
разходи за погребения на самотни, без близки и роднини, бездомни, 
безпризорни, станени в заведения за социални услуги.(приложение 9) 

 8. Утвърждава субсидии за организации с нестопанска цел,както 
следва:  

• за читалища 170 000 лв.  
• за театри, филхармонии, опери 95 000 лв. 

8.1. Упълномощава Кмета на Общината да договори условията по 
т.8. 

9. Определя 10% от ежемесечно превежданата целева целева 
субсидия за социални помощи да се предоставя в натура. (приложение 10) 

 9.1. Упълномощава Кмета на Общината да определи начина за 
предоставяне на помощите в натура. 

 10. Определя численост на персонала и средни брутни работни 
заплати по функции и дейности (приложение 11) 



11. Разходването на бюджетните средства се осъществява при 
съблюдаване на следните приоритети. (приложение 12) 
  12. За осигуряване изпълнението на Бюджета:  

12.1. Дава съгласие възникналия временен недостиг на бюджетни 
средства да се покрива текущо с временни безлихвени заеми от 
извънбюджетни сметки и фондове на общината (чл. 24, ал. 1, т. 1 от Закона 
за общинските бюджети), след решение на ОбС за всеки отделен случай. 

 12.2. Възлага на Кмета на общината при необходимост да внесе 
мотивирано предложение през Министерство на финансите за ползване на 
временен безлихвен заем, при условията на чл. 24, ал. 1, т. 3 от ЗОБ. 

 12.3. Възлага на Кмета на общината при необходимост да проведе 
процедура за ползване на банков заем, до размера на дефицита по т. 3, след 
решение на ОбС за всеки отделен случай.  

/за - 36, против - 0, въздържали се - 0/ 
 13. При спазване на общия размер по бюджета и приоритетността на 

разходите, предоставя правомощия на Кмета на Общината за бюджетната 
2002 г. (чл. 27 от ЗОБ). 

 13.1. Да изменя размера на бюджетните кредити за различните 
видове разходи в обема на общите разходи за една бюджетна дейност, без 
функция “ИЗО”. 

 13.2. Да прехвърля бюджетни кредити за различните видове разходи 
от дейност в дейност в рамките на една бюджетна група без да изменя 
общия й размер, без функция ИЗО. 

13.3. Да разработи бюджета на общината по пълна бюджетна 
класификация, преди срока за представяне в МФ.  

14. Задължава Кмета на Общината. 
 14.1. Да определи конкретните правомощия и отговорности за 

второстепените и третостепенните разпоредители с бюджетни кредити, в 
съответствие с нормативната уредба. 

 14.2. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни 
организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова 
дисциплина и при неспазване на приетите приоритети, след решение на 
ОбС.  

15. Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от 
общинския бюджет да разработят и конкретни мерки за изпълнение на 
гласувания  от Общинския съвет бюджет. 

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

1565-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна приема извънбюджетни сметки: фонд “Дарения и спонсорство”, 
“Приватизация”, “Социално подпомагане”, съгласно приложения.  

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



1566-6. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна решава да сезира Конституционния съд за възникналия спор между 
централните изпълнителни органи и Общинския съвет по повод 
компетентността за приемане на общинския бюджет. 

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



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

 
П Р О Т О К О Л 
№ 32/11.02.2002 г. 

по точка седма от дневния ред 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от Комисия за 

приватизация и следприватизационен контрол на общинската собственост 
относно: приемане план-сметка на фонд “Приватизация” за 2002 г.; 
откриване на приватизационни процедури за общински нежилищни имоти, 
находящи се в гр. Варна ул. “Стилиян Чилингиров” № 1, ул. “Преслав № 
20, ул. “Г. Бенковски” № 16, ул. “Цар Иван Страцимир” № 2, ул. “Тракия” 
№ 65, Южна промишлена зона пл. № 38 и ул. “Шейново” № 24; вземане на 
решение за приватизация на “ДКЦ-V-Варна”-ЕООД и обект на ул. “Тодор 
Радев” р-н 26, кв.11; откриване процедура за обект “Орби флаш” по реда 
на чл. 35 от ЗППДОбП. 

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

Общ брой присъстващи общински съветници - 42  

Р Е Ш Е Н И Я : 

1567-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, в изпълнение на 
чл.6, ал.2 от ЗППДОбП, Общински съвет - Варна приема приходната и 
разходната част на приложената План-сметка на Фонд “Приватизация” за 
2002 г. при следните корекции:  

1. В частта “Очаквани разходи” във функция “БКС” към перо 
”Саниране на панелни сгради общинска собственост”, добавя следния 
текст: “в т.ч. за ремонт сграда район “Владиславово”, залагайки сума в 
размер на 35 000лв.” 

 2. Създава в част “Очаквани разходи” нова функция “Образование” 
с перо “Финансиране на НАОП “Н.Коперник”, залагайки сума в размер на 
450 000 лв. 

 3.Завишава общата сума на всичко очаквани разходи от 1 731 023 лв. 
на 2 181 023 лв. 

  4. Намалява заложения остатък към 31.12.2002г. със сумата от 450 
000лв.  

1567-7-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; решение 
Общински съвет - Варна № 1567-7-1, в качеството си на орган по чл.3, ал.1, 
т.4 от ЗППДОбП, упълномощава КПСКОС като свой помощен 



приватизационния процес орган да подготви и приеме план-сметки на 
отделните партиди по реда на чл.6, ал.2, т.1 и т.3 от ЗППДОбП. 

/за - 32, против - 0, въздържали се - 0/ 
 
 1568-7-1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.1, т.4 и 

§2а от Допълнителните разпоредби на ЗППДОбП, Общински съвет - Варна 
открива процедура по приватизация на общински нежилищен имот, 
находящ се в гр.Варна, ул.”Стилиян Чилингиров” № 1, представляващ 
пл.№ 511 - район “Вл.Варненчик” - по АОС № 2264/28.12.2001г. с обща 
застроена площ 111.16кв.м. и земя 495.00кв.м., по реда на чл.30, ал.1 от 
ЗППДОбП - преговори с потенциални купувачи. 

 1568-7-2. На основание чл. 5 от Правилника за дейността на 
КПСКОС, Общински съвет -Варна упълномощава Председателя на 
комисията да възложи изготвяне на правен анализи  експертна оценка на 
имот по АОС № 2264/28.12.01 г.           

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

1569-7-1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.1, т.4 и 
§2а от Допълнителните разпоредби на ЗППДОбП, Общински съвет - Варна 
открива процедура по приватизация на общински нежилищен имот, 
находящ се в гр.Варна, ул. “Преслав” №20 по АОС № 466/01.12.1997г. с 
обща застроена площ 407.00кв.м. и дворно място - цялото застроено - 
105.00кв.м., по реда на чл.30, ал.1 от ЗППДОбП - публичен търг. 

 1569-7-2. 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 № 466/01.12.1997 г. 

/за - 31, против - 0, въздържали се - 2/ 
 
 1570-7-1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.1, т.4 и 

&2а от Допълнителните разпоредби на ЗППДОбП, Общински съвет - 
Варна открива процедура по приватизация на общински нежилищен имот, 
находящ се в гр.Варна, ул. “Георги Бенковски” №16 по АОС № 
2263/20.12.2001г. със застроена площ 86.85кв.м., по реда на чл.30, ал.1 от 
ЗППДОбП - преговори с потенциални купувачи. 

 1570-7-2. 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 № 2263/20.12.01 г.           

/за - 35, против - 0, въздържали се - 1/ 
 
 1571-7-1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.1, т.4 и 

§2а от Допълнителните разпоредби на ЗППДОбП, Общински съвет - Варна 



открива процедура по приватизация на общински нежилищен имот, 
находящ се в гр.Варна, ул.”Цар Иван Срацимир” №2 по АОС № 
668/10.06.98г. с обща застроена площ 467.00кв.м. и земя 2 430.00кв.м., по 
реда на чл.30, ал.1 от ЗППДОбП - публичен търг.  

1571-7-2. 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 № 668/10.06.98 г.           

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

1572-7-1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.1, т.4 и 
§2а от Допълнителните разпоредби на ЗППДОбП, Общински съвет - Варна 
открива процедура по приватизация на общински нежилищен имот, 
находящ се в гр.Варна, ул.”Тракия” №65 по АОС № 63/27.02.1997г. със 
застроена площ 90.12 кв.м., по реда на чл.30, ал.1 от ЗППДОбП - преговори 
с потенциални купувачи. 
  1572-7-2. 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 № 63/27.02.97 г.           

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

1573-7-1. 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, Южна промишлена зона - пл.№ 38 по АОС № 
2079/12.06.2001г. и представляващ земя 7 600кв.м. по реда на чл.30, ал.1 от 
ЗППДОбП - преговори с потенциални купувачи. 

 1573-7-2. 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 № 2079/12.06.01 г.          

 /за - 38, против - 0, въздържали се - 1/ 
 
 1574-7-1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.1, т.4 и 

;2а от Допълнителните разпоредби на ЗППДОбП, Общински съвет - Варна 
открива процедура по приватизация на общински нежилищен имот, 
находящ се в гр.Варна, ул.”Шейново” №24 по АОС № 62/24.02.1997г. с 
обща застроена площ 74.40кв.м., по реда на чл.30, ал.1 от ЗППДОбП - 
преговори с потенциални купувачи. 

 1574-7-2. 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 № 62/24.02.97 г.           

/за - 37, против - 0, въздържали се - 1/ 
  
1575-7-1. 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 № 604-
3/190/14.12.2000г., 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 
сключване договор за продажба на цяло лечебно заведение “ДКЦ-V-
Варна” ЕООД /АОС № 767/29.07.98г. и АОС № 921/15.12.98г./ по реда на 
чл.111, ал.1, т.1 от ЗЛЗ - без търг и конкурс според пазарна оценка в размер 
на по-високата стойност от 584 030.00лв. или 266 330.00щ.д. - платими в 
левова равностойност по фиксинга на БНБ в деня на превода - намалена на 
основание чл.40, ал.3 от ЗППДОбП със сумата 116 806.00лв. /53 
266.00щ.д./ с “ДКЦ-V-Варна Христо Ботев - мениджмънд“ ООД гр.Варна 
ф.д. на ВОС № 3356/2000г. - дан.№ 1030137023 с управител Георги 
Николов Николов, отговарящо на условията на чл.111, ал.1, т.1 и ал.4 от 
ЗЛЗ.  

1575-7-2. 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-V-Варна” ЕООД /АОС № 767/29.07.98г. и 
АОС № 921/15.12.98г./  с “ДКЦ-V-Варна Христо Ботев - мениджмънд“ 
ООД гр.Варна при цена в размер на по-високата стойност от 467 224.00лв. 
или 213 064.00щ.д. - платими в левова равностойност по фиксинга на БНБ 
в деня на превода - 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 - 35, против - 1, въздържали се - 1/ 
  
1576-7-1. Във връзка с изпълнение на свое решение №1359-8/28 от 

25.09.-16.10.2001г. и на основание Протокол №24/01 от 29.11.2001г., 
касаещи проведена приватизационна процедура чрез преговори с 



потенциални купувачи за имот в гр.Варна, кв.Победа, ул.”Тодор Радев”, 
район 26, кв.11 по АОС № 1831/16.06.2000г., Общински съвет - Варна в 
качеството си на орган по чл.3, ал.1, т.4 от ЗППДОбП, приема решение за 
сключване на договор за продажба на горепосочения имот с ЕТ “СЕВАРА 
- СТЕФКА АВДЖИЕВА -АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА 
ПРАКТИКА - ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА 
ПОМОЩ” - регистриран по ф.д. на ВОС № 4752/1997г. - със собственик 
Стефка Михова Авджиева - ЕГН *** - при заплащане на цена в размер на 
18 000.00лв. /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; 

 - 35% от цената или 6 300.00лв. /шест хиляди и триста лева/  в срок 
до 12 месеца от датата на подписване на договора; 

 - 35% от цената или 6 300.00лв. /шест хиляди и триста лева/ в срок 
до 24 месеца от датата на подписване на договора; 

 1576-7-2. 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 №1359-8/28 от 
25.09.-16.10.2001г. упълномощава своя Председател да подпише одобрения 
договор за покупко-продажба на имот в гр.Варна, кв.Победа, ул.”Тодор 
Радев”, район 26, кв.11 по АОС № 1831/16.06.2000г. с ЕТ “СЕВАРА - 
СТЕФКА АВДЖИЕВА - АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА 
ПРАКТИКА - ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА 
ПОМОЩ” - регистриран по ф.д. на ВОС № 4752/1997г. - със собственик 
Стефка Михова Авджиева - ЕГН ***.  

/за - 36, против - 0, въздържали се - 2/ 
  
1577-7-1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.1, т.4 от 

ЗППДОбП, по силата на съдебно решение по административно дело № 
461/98г. и във връзка с предложение № С-99-01/4/22.02.1996г., Общински 
съвет - Варна открива процедура по приватизация на обособен обект 
общинска собственост - “Дискотека Орби флаш” от Младежки дом - Варна 
по АОС № 779/18.08.98г., находящ се в гр.Варна, бул.”Цар Освободител” 
№25 по реда на чл.35, ал.1, т.2 от ЗППДОбП - без търг или конкурс според 
експертна оценка. 

 1577-7-2. 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 
обособен обект “Дискотека Орби флаш” от Младежки дом - Варна по АОС 
№ 779/18.08.98 г. 

/за - 35, против - 3, въздържали се - 4/  



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

 
П Р О Т О К О Л 
№ 32/11.02.2002 г. 

по точка осма от дневния ред 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
“Младежки дейности и спорт” относно: приемане финансов отчет на отдел 
“МДС” за 2001 г.; приемане програма за финансово обезпечаване на 
дейности спорт, социален туризъм и младежки дейности за 2002 г. 

Докл.: В. ПАНТЕЛЕЕВ - Председател ПК 
“Младежки дейности, спорт, отдих, туризъм” 

Общ брой присъстващи общински съветници – 35 

Р Е Ш Е Н И Я : 

1578-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна приема Отчет за дейността и финансов отчет за “Младежки 
дейности, спорт и социален туризъм” за 2001 г. - отдел “МДС” към 
дирекция “Образование и младежки дейности”. 

/за - 35, против - 0, въздържали се - 0/ 
 
 
 1579-8-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински 

съвет - Варна приема Програма за финансово обезпечаване на дейностите 
Спорт, социален туризъм и младежки дейности за 2002 г. 

/за - 35, против - 0, въздържали се - 0/  
1579-8-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет 

- Варна приема Условия и критерии за финансиране на младежки проекти, 
както и формуляр за кандидатстване по програма “Младежки проекти-
2002” през 2002 г. 

/за - 35, 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 
№ 32/11.02.2002 г. 

по точка девета от дневния ред 
 

ОТНОСНО:   Разглеждане на оспорвания от Кмета на община Варна 
на решения на Общинския съвет № 1488-4, 1491-5-1, 1492-5, (31)/21.12.01 
г. 

Докл.: Ст. СЕВАСТИЯНОВ - 
Председател Общински съвет 

Общ брой присъстващи общински съветници – 43 

 
Р Е Ш Е Н И Я : 

 1580-9. На основание чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна потвърждава свое решение № 1488-4(31)/21.12.01 г. 

/за - 6, против - 7, въздържали се - 21/ 
 
 1581-9.На основание чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна потвърждава свое решение № 1491-5-1(31)/21.12.01 г. 
/резултати от поименно гласуване: 
за - 21, против - 7, въздържали се - 15, отсъстват - 7/  
 
1582-9.На основание чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна потвърждава свое решение № 1492-5(31)/21.12.01 г. 
/за - 24, против - 10, въздържали се - 4/ 



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

 
П Р О Т О К О Л 
№ 32/11.02.2002 г. 

по точка десета от дневния ред 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на докладна записка от г-н Янко Коренчев - 
кмет на р-н “Аспарухово” относно побратимяване на района с община 
Картал, Истанбул. 

Докл.: Ст. СЕВАСТИЯНОВ - Председател ОбС 

Общ брой присъстващи общински съветници – 39 

 
Р Е Ш Е Н И Е : 

1583-10.На основание чл. 21, ал. 1, т. 19 от ЗМСМА, Общински съвет 
- Варна дава съгласие за побратимяване на р-н “Аспарухово”, Община 
Варна с Община Картал, Истанбул. 

/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 
№ 32/11.02.2002 г. 

по точка единадесета от дневния ред 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложение за решение от ПК “ОВОС” 
относно: приемане Списък от екологични обекти, финансирани от 
общинския бюджет през 2002 г.  

Докл.: Г. РАДЕВА - Председател ПК “ОВОС” 

Общ брой присъстващи общински съветници - 39  

 
Р Е Ш Е Н И Я : 

1584-11-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински 
съвет - Варна приема списък от Екологични обекти, финансирани от 
общинския бюджет през 2002 г., съгласно приложение. 

/за - 39, против - 0, въздържали се - 0/  
 
1584-11-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински 

съвет - Варна задължава общинската администрация да разпредели 
проектите по решение № 1584-11-1 по отделните дейности в бюджета на 
Община Варна за 2002 г. 

/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 
№ 32/11.02.2002 г. 

по точка дванадесета от дневния ред 
ОТНОСНО: Предложение за разглеждане от общинския съветник 

Валентин Пантелеев ОТНОСНО промяна капитала на “Стопанска и 
спомагателна дейност”-ЕАД - Варна. 

Докл.: В. ПАНТЕЛЕЕВ - Федерация “Царство България” 

Общ брой присъстващи общински съветници – 42 

 
Р Е Ш Е Н И Я : 

1585-12-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински 
съвет - Варна намалява капитала на “Спомагателна и стопанска дейност”-
ЕАД - Варна, вписано от ВОС по ф.д. 2170/2000 г. с 2000 лв. /две хиляди 
лева/, балансовата стойност на дълготрайни материални активи, съгласно 
приложен списък, които с решение № 785-3-1/28,29.03.01 г. са 
прехвърлени на Дома за медико-социални грижи - Варна, представляващи 
20 акции с номинална стойност от 100 лева. 

 1585-12-2. Изменя и допълва решение № 470-3(16)/27.09.2000 г., 
както следва:  

“На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 6, ал. 1 от ЗОС 
обявява имот, находящ се на бул. “Мария Луиза” № 11, ет. ІV и V с АОС 
№ 479/98 г. за частна общинска собственост като същият се включи в 
капитала на “ССД”-ЕАД-Варна.  

“Увеличава капитала на “Стопанска и спомагателна дейност”-ЕАД - 
Варна, вписано от ВОС по ф.д. 2170/2000 г. с адрес на управление, бул. 
“Мария Луиза” 11 чрез непарична вноска от 2100 лв., представляваща 
балансовата стойност на недвижимия имот, находящ се в гр. Варна, на бул. 
“Мария Луиза” 11 /единадесет/, етаж ІV /четвърти/ и V /пети/ (пълно 
описание на имота, съгласно приложена Схема за разположение на 
помещенията). Увеличението да стане чрез издаване на нови 21 акции с 
номинална стойност от 100 лева и поемането им от едноличния собственик 
на капитала.” 

 1585-12-3. 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 - Варна, вписан от ВОС по ф.д. 2170/2000 г., 
който придобива следната нова редакция: 



 “Чл. 6, ал. 1: “Капиталът на “ССД”-ЕАД е с номинална стойност 
162100 (сто шестдесет и две хиляди и сто лева), внесен изцяло като 
непарична вноска на Община Варна под формата на дълготрайни 
материални активи по балансовата им стойност, съгласно чл. 17, ал. 3 от 
ЗППДОбП”.  

Ал. 2: “Капиталът на дружеството е разпределен в 1621 (хиляда 
шестстотин двадесет и една) поименни акции с номинална стойност по 100 
/сто/ лева всяка една. 

 1585-12-4. На основание чл. 150, ал. 1 от ТЗ, Председателят на 
Съвета на директорите на “Стопанска и спомагателна дейност”-ЕАД - 
Варна да направи публикация в Държавен вестник за взетите решения. 

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

1586-12. Общински съвет - Варна възлага на Съвета на директорите 
на “Стопанска и спомагателна дейност”-ЕАД - Варна да извърши продажба 
на ДМА, съгласно приложен списък и получените средства да бъдат 
реинвестирани за постройка на постройка на подходящо място. 

/за - 40, 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 
№ 32/11.02.2002 г. 

по точка тринадесета от дневния ред 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения от г-н Благовест Тодоров - 
общински съветник ОДС относно преименуване на ул. “Димитър Кондов”. 

Докл.: Бл. ТОДОРОВ - общински съветник ОДС 
 

Общ брой присъстващи общински съветници – 44 
 

Р Е Ш Е Н И Я : 
 

1587-13.На основание чл. 21, ал .1, т. 18 от ЗМСМА, Общински съвет 
- Варна именува ул. “Димитър Кондов” в ул. “Русе”. 

/резултати от поименно гласуване: 
за - 30, против - 5, въздържали се - 5,  
не участват в гласуването - 2, отсъстват - 8/ 
 
 1588-13.На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА, Общински 

съвет - Варна задължава ВрК “Наименования” да разгледа предложение за 
преименуване на улица в гр. Варна на името на Димитър Кондов. 

/за - 38, против - 0, въздържали се - 6/  

 

 

  



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

 
П Р О Т О К О Л 
№ 32/11.02.2002 г. 

по точка четиринадесета от дневния ред 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
“Здравеопазване и социални дейности” относно: освобождаване на 
досегашните и избор на нови управители на “Медико-техническа 
лаборатория І-Варна”-ЕООД и “Междуобластен диспансер за онкологични 
заболявания със стационар “Д-р Марко А. Марков”-Варна”-ЕООД; 
учредяване на Общински съвет по наркотични вещества; мероприятия във 
връзка с оптимизиране дейността на лечебните заведения за болнична 
помощ на територията на община Варна; учредяване Еднолично дружество 
с ограничена отговорност “Амбулатория-групова практика за 
специализирана медицинска доболнична помощ по очни болести-Варна”; 
учредяване Еднолично дружество с ограничена отговорност “Амбулатория 
- групова пактика за специализирана и доболнична помощ по акушерство и 
гинекология - Варна”; промяна капитала на “Дезинфекционна станция”-
ЕАД; отпускане на финансови помощи за лечение на нуждаещи се 
граждани; освобождаване на граждани от дължими суми за наем. 

Докл.: д-р Ив. МИТКОВСКИ - член на 
ПК       “Здравеопазване и социални 
дейности” 
 

Общ брой присъстващи общински съветници – 40 
 

Р Е Ш Е Н И Я : 
1589-14.На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна освобождава от длъжност като управител Веселин Кунчев и избира 
Мария Радославова Александрова за управител на “Медико-техническа 
лаборатория І Варна” ЕООД до провеждането на конкурс. Възлага  на 
Кмета на Община Варна да сключи договор с посоченото лице. 

/за - 32, против - 0, въздържали се - 3/ 
 1590-14.На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, Общински съвет 

- Варна освобождава от длъжност като управител д-р Стоимен Стойчев и 
избира д-р Господин Радков Игнатов за управител на “Междуобластен 
диспансер за онкологични заболявания със стационар “Д-р Марко 
А.Марков” Варна” ЕООД до провеждането на конкурс. Възлага на Кмета 
на Община Варна да сключи договор с посоченото лице. 

/за - 35, против - 1, въздържали се - 4/  



1591-14.На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна задължава Кмета на Община Варна до края на м.февруари 2002 г. да 
обяви конкурс за управители на “Медико-техническа лаборатория І Варна” 
ЕООД и “Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със 
стационар “Д-р Марко А.Марков” Варна” ЕООД, на основание 
НРУПСЧОВКТД. 

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

 1592-14.На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА; съгласно чл. 15 от 
Закона за наркотичните вещества и прекурсорите/ДВ бр. 30 от 99 г., 
изм.бр. 63 от 2000 г./, Постановление № 10 на МС от 17.01.2001 г. и във 
връзка с писмо № 62-НС-55/02.07.2001 г. от Национален съвет по 
наркотичните вещества към МС на РБългария, Общински съвет - Варна 
учредява Общински съвет по наркотичните вещества, както следва: 

1. Председател - д-р Борис Корновски - Зам.кмет на община Варна  
2. Зам.председатели - Доц.д-р Георги Попов - Ръководител ІІ психиатрична 
клиника към МБАЛ “Св.Марина” 

д-р Борислав Станев - Зав.кабинет по зависимости 
3. Секретар - Светлана Коева - Ръководител на Център за превенция на 
наркомании  
4. Членове  
4.1 Директор дирекция “ЗСД” Община Варна - д-р Здравко Марков 
4.2 Председател на ПК “ЗСД” Общински съвет - Варна - доц.д-р Яко 
Кузманов  
4.3 Директор дирекция “ОМДС” Община Варна - Коста Базитов 
4.4 Председател на ПК “Образование” Общински съвет - Варна - 
Александрина Комитова  
4.5 Председател на ПК “МДС” Общински съвет - Варна - Валентин 
Пантелеев  
4.6 Директор дирекция “ОРК” Община Варна - Павлин Павлов 
4.7 Председател на ПК “ОРС” Общински съвет - Варна - Славейко Кондов  
4.8 Директор на РДВР-Варна - полк. Веселин Петров  
4.9 Директор на Окръжна следствена служба - полк.Румен Радев  
4.10 Председател на Варненски районен съд - Милен Славов 
4.11 Председател на Варненски окръжен съд - Душана Здравкова 
4.12 Окръжен прокурор - Лъчезар Добрилов  
4.13 Директор на Регионален инспекторат по образование - и.д.Венцислава 
Генова  
4.14 Директор на Общинска служба за социално подпомагане - Адриана 
Григорова  
4.15 Директор на Районен център по здравеопазване - д-р Веселин 
Балкански  



4.16 Център психично здраве - д-р Детелина Велчева 
 /за - 31, против - 0, въздържали се - 6/  
1593-14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; във връзка с 

оптимизиране дейността на лечебните заведения за болнична помощ на 
територията на Община Варна, Общински съвет - Варна реши: 

 1593-14-1. Закрива хирургичната дейност в “Многопрофилна 
болница за долекуване и продължително лечение “Св.Иван Рилски” - 
кв.Аспарухово, Варна “ЕООД, като леглата в хирургично отделение се 
трансформират в легла за долекуване. 

/за - 34, против - 0, въздържали се - 1/ 
 1593-14-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА закрива 

хирургичната дейност и хирургично отделение в “Междуобластен 
диспансер по онкологични заболявания със стационар “Д-р Марко 
А.Марков” Варна” ЕООД. 

/за - 34, против - 0, въздържали се - 2/ 
 1593-14-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА намалява броя 

на леглата в “Специализирана болница по акушерство и гинекология за 
активно лечение Варна” ЕООД от 210 на 140, което е за сметка на 15 легла 
в родилно отделение; 15 легла в неонатологично отделение - сектор 
физиология; 15 легла в гинекологично отделение; 10 легла в сектор дневен 
стационар, като дейността се поема от гинекологично отделение; 15 легла 
патологична бременност. 

/за - 35, против - 1, въздържали се - 2/ 
 1593-14-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА закрива 10 

легла от общия леглови фонд на “Специализирана болница за активно 
лечение по очни болести Варна” ЕООД, което е за сметка на леглата в 
хирургично отделение.Общински съвет - Варна задължава Кмета на 
община Варна да издаде заповеди за изпълнение на решенията, свързани 
със структурните промени в общинските лечебни заведения. 

/за - 37, против - 0, въздържали се - 1/ 
 1594-14.На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, Общински съвет 

- Варна дава съгласие на “СБОБАЛ-Варна” ЕООД и учредява Еднолично 
дружество с ограничена отговорност “Амбулатория - групова практика за 
специализирана медицинска доболнична помощ по очни болести - Варна”. 
Приема устав на дружеството, съгласно типовия устав, утвърден от 
Общински съвет  - Варна със следните реквизити: Седалище и адрес на 
управление: гр.Варна, Община Варна, ул. “Дойран” № 15.Предмет на 
дейност: оказване на извънболнична специализирана медицинска помощ 
по очни болести.Едноличен собственик на капитала е  “СБОБАЛ-Варна” 
ЕООД, с едноличен собственик на капитала Община Варна.Капитала на 
новоучреденото дружество е в размер на 5000 лева, разпределен в 100 дяла 
от по 50 лева, внесен изцяло от “СБОБАЛ Варна” ЕООД по следния начин: 
3 800 лв. като апортна вноска по балансовата стойност на движими вещи 



от баланса на “СБОБАЛ Варна” ЕООД, на основание чл. 38 от ЗЛЗ и 1200 
лв. в брой.Утвърждава за управител на новоучреденото дружество - д-р 
Любка Филипова Димова, ЕГН ***. 

/за - 37, против - 0, въздържали се - 1/  
 
1595-14.На основание чл. 21, ал.  1, т. 9 от ЗМСМА, Общински съвет 

- Варна дава съгласие на “СБАГАЛ-Варна” ЕООД и учредява Еднолично 
дружество с ограничена отговорност “Амбулатория - групова практика за 
специализирана медицинска доболнична помощ по акушерство и 
гинекология - Варна”. 

 Приема устав на дружеството, съгласно типовия устав, утвърден от 
Общински съвет - Варна със следните реквизити:  
 Седалище и адрес на управление: гр.Варна, Община Варна, бул. “Цар 
Освободител” № 150. 

 Предмет на дейност: оказване на извънболнична специализирана 
медицинска помощ по акушерство и гинекология.  
Едноличен собственик на капитала е  “СБАГАЛ-Варна” ЕООД, с 
едноличен собственик на капитала Община Варна.  
Капиталът на новоучреденото дружество е в размер на 6800 лева, 
разпределен в 680 дяла от по 10 лева, внесен изцяло от “СБАГАЛ Варна” 
ЕООД като апортна вноска по балансовата стойност на движими вещи от 
баланса на “СБАГАЛ Варна” ЕООД, на основание чл. 38 от ЗЛЗ.  
Утвърждава за управител на новоучреденото дружество - д-р Петър 
Михайлов Атанасов, ЕГН ***. 

/за - 38, против - 0, въздържали се - 0/ 
 
 1596-14-1. Общински съвет - Варна, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 

от ЗМСМА, включва в капитала на “Дезинфекционна станция” ЕАД-Варна 
следния свой недвижим имот, частна общинска собственост, описан в АОС 
№ 1067/14.0499 г.: СГРАДА в гр.Варна, ул. Брегалница № 3, част от 
сградата на ХЕИ, цялата от 327 кв.м., състояща се от 8 канцеларии, 
съблекалня, зала за дезинфектори, дезинфекционна камера, душови 
установки, санпропусник, магазин за препарати, тоалет, баня, коридор, 
както и СКЛАДОВЕ за дезинфекционни материали и ГАРАЖ със 
застроена площ от 137 кв.м. в колонадата на приземния етаж ведно с 
302/9500 кв.м. ид.ч. от дворното място, цялото с площ от 9500 кв.м. при 
граници: на приземния етаж: изток-ул. Брегалница, запад-вътрешен двор, 
юг-стълбище за втори етаж, север-помещения на ХЕИ, а на складовете и 
гаража в колонадата на приземния етаж на ниското тяло: изток-проход, 
запад-проход, север-трафопост във вътрешния двор и юг-двор към “Бърза 
помощ” и увеличава капитала на дружеството с балансовата стойност на 
имота в размер на  30800 лв., като увеличението на капитала бъде 



извършено чрез издаване на нови 308 акции с номинална стойност 100 лв. 
всяка.  

1596-14-2.  Общински съвет - Варна изменя чл. 6 и чл. 7 на Устава на 
дружеството, които да придобият следната редакция:  
- чл. 6: “Капиталът на дружеството е на стойност 112 800 лв.”  
- чл. 7:  “Капиталът е разпределен в 1128 броя акции с номинална стойност 
100 лв.всяка.” Решението влиза в сила след влизане в сила на решението на 
ВАС по дело № 541/2002 г. V отд.   

/за - 35, против - 0, въздържали се - 4/ 
 

  1597-14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет 
- Варна дава съгласие за отпускане на сума в размер на 900 лв. на Евгений 
Михайлович Никитин с диагноза “ибс ап ІІІ-ІV фк. сравнително чести 
пристъпи, хипертонична болест ІІ-ІІІ стадий висока степен 
сърдечномозъчна форма, хипертонично сърце сн І-ІІ фк.” за лечение. 

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

  1598-14.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна дава съгласие за отпускане на сума в размер на 250 лв. на Димитър 
Генчев Лазаров с диагноза “хроничен обострен калкулозен пиелонефрит, 
аденом на простатната жлеза, болест на бехтеров, двустранна коксартроза 
....” за закупуване на лекарства. 

/за - 39, против - 0, въздържали се - 0/  
1599-14.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна дава съгласие за отпускане на сума в размер на 2500 лв. на Славчо 
Янков Стоянчев с диагноза “ИБС-Ангина пекторис - ІІІ фк ...” за операция 
в МБАЛ “Св.Екатерина” - София. 

/за - 38, против - 0, въздържали се - 0/  
 
1600-14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет 

- Варна дава съгласие за отпускане на помощ в размер на 150 лв. на Ани 
Георгиева Симеонова за покриване на разходите по погребението на 
съпруга й Мустафа Мехмедов Салиев. 

/за - 39, против - 0, въздържали се - 0/  
 
1601-14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет 

- Варна дава съгласие за отпускане на сума в размер на 1200 лв. на 
Димитър Станков Станев с диагноза “миелополирадикулоневропатия” за 
покриване на част от разходите по закупени лекарствени средства и 
проведено лечение в МБАЛ “Св.Марина” ЕАД - Варна.  

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



1602-14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет 
- Варна отпуска еднократна финансова помощ  в размер на 500 лв. на 
Божидарка Петрова за лечение./за - 38, против - 0, въздържали се - 0/  
1603-14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с решение 
№ 1212-3/27/25.07001 г., Общински съвет - Варна решава да бъдат 
освободени от дължими суми за наем лицата от приложения списък на 
обща сума 65 344,89 лв. 

/за - 37, 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 
№ 32/11.02.2002 г. 

по точка петнадесета от дневния ред 
 

ОТНОСНО: Питания и отговори на питания.  

 

Васко ВАСИЛЕВ – ОДС 
  Г-н Йорданов, каква е възможността - техническа и организационна - 
да отворим централния вход на Общината, защото и за мен, а и за външни 
хора прави много лошо впечатление това, че е затворен централния вход. 
Една институция, независимо каква е тя, чийто централен вход е затворен, 
прави лошо впечатление за авторитета си.  

 
Константин ПУВКОВ – ОДС 
Възобновяваме едно мое старо питане от реди 2 години ОТНОСНО 

корабното сметище в стария канал море-езеро. Мисля, че сега е настъпило 
времето когато Кремиковци има нужда от скраб, да използваме този 
случай, при който самият Металургичен комбинат има интерес и ще 
помогне да разчистването на корабните останки. Проекта е готов от 
кап.Герчев, който винаги е на разположение.  

 

 


