
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 

№ 33/15, 24, 29.04.2002 г. 
по точка първа от дневния ред 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложение от ПК “Култура” относно 
удостояване със звание “Почетен гражданин на гр. Варна” на г-н Кшиштоф 
Краевски - Генерален консул и Пълномощен министър на Република 
Полша във Варна.  

Общ брой присъстващи общински съветници - 48  
 
Общински съвет - Варна прие следното  

Р Е Ш Е Н И Е : 
 

1604-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 22 от ЗМСМА, Общински съвет 
- Варна удостоява със званието “Почетен гражданин на гр. Варна” г-н 
Кшиштоф Краевски - Генерален консул и Пълномощен министър на 
Република Полша във Варна за принос в Културния обмен и двустранни 
бизнес прояви, за съживяване на традиционно доброто българо-полско 
сътрудничество, за реалната помощ, която е оказал на редица институти, 
граждани и общности.  

/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 

№ 33/15, 24, 29.04.2002 г. 
по точка втора от дневния ред 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
“Здравеопазване и социални дейности” относно: утвърждаване на 
Обществен съвет за равноправно интегриране на ромите в Община Варна; 
допълване на решения на ОбС № 1594-14 и 1595-14(32)/11.02.02 г.; 
отпускане на финансови средства за лечение на нуждаещи се граждани; 
стартиране на съвместния проект на Център за независим живот и ОССП-
Варна; учредяване безвъзмездно право на ползване на “Общинска служба 
за социално подпомагане”-Варна върху имот частна общинска 
собственост.  

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

Р Е Ш Е Н И Я : 

1605-2. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна утвърждава Обществен съвет за равноправно интегриране на ромите 
в Община Варна, както следва:  

Председател: Янко Коренчев - кмет на р-н “Аспарухово” 
Членове: 
доц.д-р П. Стоянов - директор Сдружение “Гаврош” 
Александър Евтимов - управител на фирма “Металекс-5” 
Петя Проданова - началник Бюро по труда - Варна 
Ивелина Кръстева - специалист Дирекция “ОМДС” - Община Варна 
Йосиф Михайлов - Фондация “Пробуда” 
Фидан Асенов - Сдружение “Егида” 
Милен Борисов - Сдружение “Обновление” 
Владимир Бучков - гл. Специалист ОССП - Варна 
Димитър Димитров - Комитет за защита правата на човека 
Росен Ангелов - НДС “Рома” 
Снежана Йорданова Мирова  - кмет р-н “Вл. Варненчик” 
Живко Великов Тодоров  - кмет р-н “Одесос” 
Златко Илиев Стефанов  - кмет р-н “Младост” 
Светослав Асенов Райков  -  кмет с. Каменар 
Живко Стоянов Ников - общински съветник 

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



  1606-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна допълва свое решение № 1595-14(32)/11.02.02 г., както следва: След 
думите “Амбулатория - групова практика за специализирана медицинска 
доболнична помощ по акушерство и гинекология” се добавя запетая и 
текста “или Амбулатория - Медицински център за специализирана 
доболнична медицинска помощ”.  

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

1607-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна допълва свое решение № 1594-14(32)/11.02.02 г., както следва: След 
думите “Амбулатория - групова практика за специализирана медицинска 
доболнична помощ по очни болести” се добавя запетая и текста “като дава 
съгласие на СБОБАЛ - Варна”-ЕООД да изкупи дяловете и стане 
едноличен собственик на дружеството при същия устав, седалище, 
предмет на дейност, размер на капитала и управител, посочени по-долу”. 

 /за - 47, против - 0, въздържали се - 1/ 
  
1608-2. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна дава съгласие за отпускане на персонална пенсия на детето 
Цветанка Тодорова Лазарова от гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик” бл. 407, 
вх. 16, ет. 2, ап. 218, в съответствие с чл. 92 от КЗОО.  

/за - 49, против - 0, въздържали се – 0 
  
1609-2. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна дава съгласие за отпускане на персонална пенсия на детето Симон 
Хартюн Васкенов от гр. Варна, ж.к. “Младост” бл. 124, вх. 6, ет. 2, ап. 3, в 
съответствие с чл. 92 от КЗОО.  

/за - 49, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
1610-2. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна дава съгласие за отпускане на персонална пенсия на детето Пейко 
Димитров Димитров от гр. Варна, ж.к. “Аспарухово”, ул. “Мур” № 11, в 
съответствие с чл. 92 от КЗОО.  

/за - 49, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
1611-2. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна дава съгласие за отпускане на персонална пенсия на близнаците 
Николай Алдинов Стефанов и Геновева Алдинова Стефанова от гр. Варна, 
ул. “Доброволци” бл. 19, вх. 19, ет. 8, ап. 91.  

/за - 48, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
1612-2. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна дава съгласие за отпускане на персонална пенсия на детето Христо 



Иванов Дончев от гр. Варна, ул. “Бряст” № 2, в съответствие с чл. 92 от 
КЗОО.  

/за - 45, против - 0, въздържали се - 0/  
 
1613-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна дава съгласие за отпускане на парична помощ в размер на 1000 лв. 
на Милчо Иванов Огнянов - гр. Варна, ул. “Страхил” № 5, вх. В, ет. 7, ап. 
64 с диагноза “други форми на ХИБС”.  

/за - 44, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
1614-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна дава съгласие за отпускане на парична помощ в размер на 1000 лв. 
на Мария Димитрова Балчева от гр. Варна, ул. “Свобода” № 35, ет. 1, ап. 1 
за извършване на операция на лява тазобедрена става.  

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

1615-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна дава съгласие за отпускане на финансова помощ в размер на 300 лв. 
на Стоянка Димитрова Дамянова от гр. Варна, ул. “Плевен” № 62, за 
закупуване на скъпоструващи медикаменти за лечение.  

/за - 44, против - 0, въздържали се - 0/  
 
1616-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна дава съгласие за отпускане на финансова помощ в размер на 300 лв. 
на Красимира Райкова от гр. Варна, ул. “Тодор Влайков” № 51, ет. 1, ап. 2 
за закупуване на медикамента Depacin Chrono 0,300 mg за лечение на сина 
й Христо Стоянов Райков с диагноза Епилепсия.  

/за - 44, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
1617-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна дава съгласие за отпускане на сумата от 2000 лв. на Цветомир 
Димитров Караджинов на 15 г. от гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик” бл. 305, 
вх. 3, ет. 7, ап. 64 за закупуване на ликвородренажна клапна протеза.  

/за - 44, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
1618-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна дава съгласие за отпускане на финансова помощ в размер на 500 лв. 
на Живко Харалампиев Йорданов от гр. Варна, ул. “Под игото” бл. 26, вх. 
А, ап. 12 за закупуване на скъпоструващи медикаменти с диагноза 
Катаракта.  

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



1619-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна дава съгласие за отпускане на финансова помощ в размер на 2000 
лв. на Невена Наскова Илиева с диагноза туморно образование на малкия 
мозък и последвала дясна лицева пареза от периферен следоперативен тип 
за продължение на лечението.  

/за - 45, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
1620-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна дава съгласие за отпускане на финансова помощ в размер на 1000 
лв. на Стела Величкова Костова от гр. Варна, ул. “Ружа” бл. 5, ет. 5, ап. 20 
за закупуване на лекарствени храни с диагноза Тънкочревна 
лимфангиектазия, протеингубеща ентерепатия. Вторичен имунен дефицит. 
Вторична хипопротеинемия.  

/за - 46, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
1621-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна дава съгласие за отпускане на финансова помощ в размер на 1000 
лв. на Мария Проданова Смокова от гр. Варна, ул. “Н. Бозвели” № 30, вх. 
3, ап. 15 за ендопротезиране на лява тазобедрена става.  

/за - 45, против - 0, въздържали се – 0 
  
1622-2. 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. на Андон Янков Дончев от гр. Варна, бул. “Владислав” 
бл. 12, вх. Д, ет. 4, ап. 59 с диагноза панкреатитис акута некротиканс за 
продължаване на лечението.  

/за - 44, против - 0, въздържали се – 0/  
 
1623-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна дава съгласие за отпускане на финансова помощ в размер на 500 лв. 
на Иванка Димитрова Шопова от гр. Варна, ул. “Крайезерна” № 51 за 
закупуване на медикаменти за лечение.  

/за - 44, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
1624-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна дава съгласие за отпускане на финансова помощ в размер на 400 лв. 
на Корнелия Цицелкова от гр. Варна, бул. “Осми приморски полк” № 107 
за закупуване на медикамента Thiogamma за лечение с диагноза захарен 
диабет тип2, диабетна полиневропатия.  

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

1625-2. 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. на Костадин Атанасов от гр. Варна, ул. “Гларус” № 13 за 
закупуване на медикаменти с диагноза “миелополирадикулоневропатия…” 
инвалид първа група.  

/за - 44, против - 0, въздържали се - 0/ 
   
1626-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна дава съгласие за отпускане на финансова помощ в размер на 300 лв. 
на Доню Драганов Донев от гр. Варна, ж.к. “Възраждане” бл. 34, вх. 1, ап. 
9 за оперативно лечение в СБОБАЛ - Варна.  

/за - 44, против - 0, въздържали се - 0/ 
 
 1627-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна дава съгласие за отпускане на финансова помощ в размер на 500 лв. 
на Пламен Андонов Савов от гр. Варна, ул. “Кишинев” № 6А с диагноза 
Шизофренна психозапараноидна форма. Пристъпно-прогредиентно 
протичане. Халюцинаторно-параноиден синдром. Промяна на личността за 
покриване на разходите по оперативното лечение на стеноза на 
пилорадекомпенсиран стадий.  

/за - 49, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
1628-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна дава съгласие за отпускане на финансова помощ в размер на 1000 
лв. на Елка Янкова Димитрова от гр. Варна, ж.к. “Младост” бл. 131, вх. 4, 
ет. 7, ап. 95 за ендопротезиране на лява тазобедрена става.  

/за - 49, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
1629-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна дава съгласие за отпускане на финансова помощ в размер на 500 лв. 
на Красимир Костадинов Кръстев от с. Тополи за закупуване на очила.  

/за - 47, против - 1, въздържали се - 1/ 
  
1630-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна дава съгласие за отпускане на финансова помощ в размер на 200 лв. 
на Михаил Луков Тренчев от гр. Варна, кв. “Аспарухово”, ул. “Злетово” № 
2, вх. В, ет. 3, ап. 27 за закупуване на консумативи и лекарства за 
оперативно и следоперативно лечение.  

/за - 49, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
1631-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет- 

Варна дава съгласие за отпускане на еднократна помощ в размер на 300 лв. 
на Атанаска и Йордан Иванови от гр. Варна, ул. “Свобода” вх. 1, ет. 2, ап. 
5.  

/за - 49, против - 0, въздържали се - 0/ 



 1632-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна дава съгласие разноските по погребението на Мария Стефанова 
Лазарова - дългогодишен общински служител на стойност 310.40 лв. да 
бъдат поети от Община Варна, като сумата бъде преведена на Общинска 
фирма “Обреди”-ЕООД - Варна.  

/за - 49, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
1633-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна дава съгласие за отпускане на финансова помощ в размер на 500 лв. 
на Маргарита Александрова Димитрова от гр. Варна, ул. “Г. Бакалов” № 1, 
бл. 17, вх. 7, ет. 6 за закупуване на скъпоструващи медикаменти за лечение.  

/за - 49, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
1634-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна дава съгласие за отпускане на финансова помощ в размер на 2000 
лв. на Павлина Георгиева Николова от гр. Варна, ж.к. “Трошево, ул. 
“Фантазия” № 28, бл. 77, вх. Г, ет. 8, ап. 23 за клапно протезиране.  

/за - 49, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
1635-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна дава съгласие за отпускане на финансова помощ в размер на 300 лв. 
на Димитър Христов Димитров от гр. Варна, ул. “Самарско знаме” № 21 за 
оперативно лечение в НИОБ - София.  

/за - 49, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
1636-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна дава съгласие за отпускане на финансова помощ в размер на 300 лв. 
на Ангел Георгиев Атанасов от гр. Варна, ж.к. “Възраждане” бл. 67, вх. 6, 
ет. 7, ап. 156 за закупуване на вътреочна леща за предстоящата му очна 
операция.  

/за - 49, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
1637-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна дава съгласие за отпускане на финансова помощ в размер на 800 лв. 
на Виолета Стоянова Вичева от гр. Варна, ул. “Акад. Н. Обрешков” № 12 
за закупуване на препарата Салофакс.  

/за - 49, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
1638-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет- 

Варна дава съгласие за отпускане на финансова помощ в размер на 1000 
лв. на Цветка Георгиева Димитрова от гр. Варна, ул. “Патриарх Евтимий” 
№ 40, вх. А, ет. 4, ап. 11 за закупуване на протеза във връзка с 
предстоящата й операция.  



/за - 49, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
1639-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна дава съгласие за отпускане на еднократна помощ в размер на 400 лв. 
на Драгомир Димитров Костов от гр. Варна, ул. “Ген. Колев” № 87, вх. А, 
ет. 2, ап. 5 с диагноза Активна урогенитална туберкулоза. Хроничен 
обострен пиелонефрит. Хроничен обострен простатит. Доброкачествена 
хипертрофия на простатата за закупуване на лекарства.  

/за - 49, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
1640-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет- 

Варна дава съгласие за отпускане на финансова помощ в размер на 400 лв. 
на Тона Димитрова Янакиева с ІІ гр. Инвалидност от гр. Варна, ж.к. “Вл. 
Варненчик” бл. 402, вх. 9, ет. 8, ап. 199.  

/за - 49, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
1641-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет- 

Варна дава съгласие за отпускане на 2600 евро, необходими за стартиране 
на съвместния проект на Център за независим живот и ОССП - Варна, 
финансиран от Делегацията на Европейската комисия в България. 
Средствата могат да бъдат преведени по сметка на Център за независим 
живот - Варна № 1000468610, код 40078700 SG Експресбанк, клон 
Транспортна банка - Варна.  

/за - 49, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
1642-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна дава съгласие за отпускане на финансова помощ в размер на 150 лв. 
на Неделчо Костадинов Неделчев от гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик” бл. 
15, вх. 4, ет. 5, ап. 58 с диагноза Морбус Шарко улкус антоникус педис 
декстра за закупуване на превързочни материали и други консумативи.  

/за - 49, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
1643-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет- 

Варна дава съгласие за отпускане на финансова помощ в размер на 1000 
лв. на Пенка Върбанова Иванова от гр. Варна, ул. “Мир” бл. 4, вх. 5, ап. 61 
за закупуване на медикаменти за лечение.  

/за - 48, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
1644-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна дава съгласие за отпускане на финансова помощ в размер на 2000 
лв. на Иванка Донева Дачева от гр. Варна, ул. “П. Райчев” бл. 4, вх. К, ет. 2, 
ап. 52 за закупуване на препарата TEMODAL.  

/за - 48, против - 0, въздържали се - 0/ 



  
1645-2. Общински съвет - Варна дава съгласие за отпускане на 

финансова помощ в размер на 250 лв. /двеста и петдесет лв./ на Петър 
Савов Петров от гр. Варна, ул. “Раковски” № 53А с диагноза Пристъпно 
предсърдно мъждене, с преходен медикаментозен АV блок ІІІ ст. 
Състояние след операции по повод кървяща дуоденална язва, кървящи 
дивертикули, с лява хемиколетомия и пластика с анус претер.и пластика на 
коремна стена.  

/за - 48, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
1646-2. Общински съвет - Варна дава съгласие за отпускане на 

финансова помощ в размер на 300 лв. на Костадин Николов Калешев от гр. 
Варна, ж.к. “Чайка” бл. 62, вх. Г, ет. 3, ап. 29 за закупуване на лекарства. 

 /за - 48, против - 0, въздържали се - 0/  
 
1647-2. На основание чл. 116 от Наредбата за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество, Общински съвет - Варна учредява 
безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години на “Общинска 
служба за социално подпомагане” - Варна, като организатор по 
изпълнението на проекта “Реформа за повишаване благосъстоянието на 
децата в България”, върху имот - частна общинска собственост, находящ се 
на ъгъла на ул. “Г. С. Раковски” № 62 и ул. “Шар” № 19 в гр. Варна, с АОС 
№ 2040/01 г. и АОС № 2039/01 г., представляващ поземлен имот пл. № 7, 
кв. 512 по плана на 13 п.р. на гр. Варна с размер 260 кв.м и находящи се в 
него триетажна жилищна сграда (два етажа и тавански етаж на изби) и 
магазин на първи етаж със застроена площ 56 кв.м на изба с вход от ул. 
“Раковски”, както и двуетажна жилищна сграда на изба, долепена до 
триетажната жилищна сграда със застроена площ 30 кв.м и гаража със 
застроена площ 18 кв.в с вход откъм ул. “Шар”. Имотът да се използва от 
предвидените по проекта - “Център за обществена подкрепа”.  

/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 

№ 33/15, 24, 29.04.2002 г. 
по точка трета от дневния ред  

ОТНОСНО: Обсъждане с предложение за промяна на представителя 
на община Варна в Национално сдружение на общините в Република 
България.  

Общ брой присъстващи общински съветници - 48  

Общински съвет - Варна прие следните  
Р Е Ш Е Н И Я : 

1648-3. На основание чл. 44, ал. 1, т. 14 от ЗМСМА; във връзка с чл. 
5, ал. 1 и чл. 12, ал. 1 от Устава на Национално сдружение на общините в 
Република България (НСОРБ), Общински съвет - Варна отменя свое 
решене № 79-12(6)/22.12.1999 г.  

/за - 26, против - 2, въздържали се - 7/ 
  

1649-3. На основание чл. 44, ал. 1, т. 14 от ЗМСМА; във връзка с чл. 
5, ал. 1 и чл. 12, ал. 1 от Устава на Национално сдружение на общините в 
Република България Общински съвет - Варна прекратява правомощията и 
освобождава Стелиян Севастиянов като представител на община Варна в 
НСОРБ.  

/за - 26, против - 2, въздържали се – 7/ 
  

1650-3. На основание чл. 44, ал. 1, т. 14 от ЗМСМА; във връзка с чл. 
5, ал. 1 и чл. 12, ал. 1 от Устава на Национално сдружение на общините в 
Република България, Общински съвет - Варна избира за представител на 
община Варна в НСОРБ г-н Кирил Йорданов - кмет на община Варна.  

/за - 26, против - 2, въздържали се - 7/ 
 

1651-3. Общински съвет - Варна прекъсва Тридесет и третото си 
заседание и решава да продължи разглеждането на точките по приетия 
дневен ред на 24.04.2002 г. (сряда) от 09.00 ч.  

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

 

  



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

 
П Р О Т О К О Л 

№ 33/15, 24, 29.04.2002 г. 
по точка четвърта от дневния ред 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
“Финанси и бюджет” относно: даване съгласие за емитиране общински 
облигационен заем; одобряване на средни месечни брутни работни заплати 
във функции “ИРО”, “Култура”, “Образование”, “Здравеопазване”, 
“Социално осигуряване, подпомагане и грижи” и “Други дейности”, 
приемане отчета за изпълнение на бюджета на Община Варна за 2001 г.; 
такси за използване на лечебни растения от земи, гори, води и водни 
обекти - общинска собственост; предложение за опрощаване на финансово 
задължение; отпускане на финансови помощи на нуждаещи се граждани; 
съгласие за членство на Община Варна на EUROCITIES.  

Общ брой присъстващи общински съветници - 46  

Общински съвет - Варна прие следните  
Р Е Ш Е Н И Я : 

  1652-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8 от ЗМСМА; Решение № 
1564-6 от 11.02.2002 г. по Протокол № 32 на Общински съвет Варна и чл. 
52, ал. 4 от ЗМСМА и във връзка с чл. 10, ал. 1, ал. 2, т. 2 и ал. 3 от ЗОБ и 
във връзка с глава шеста от ЗППЦК, Общинският съвет Варна дава 
съгласие общинската администрация да емитира общински облигационен 
заем при следните условия : 

1. Община Варна да емитира общински облигационен заем при следните 
параметри:  
1.1 Общински облигационен заем на номинална стойност до 3000000 /три 
милиона/ евро, но не по-малък от 2 000 000 /два милиона/ евро.  
1.2. Вид на облигациите: безналични, поименни, обикновени, свободно 
прехвърляеми, лихвоносни и серийни, с номинална стойност всяка една от 
1 000 / хиляда / евро. 
1.3. Брой на емитираните облигации: не по малко от 2 000 / две хиляди/ 
броя и не по-повече от 3 000 / три хиляди / броя. 
1.4. Валута на емисията: ЕВРО. 
1.5. Предмет на облигационния заем: финансиране изграждането на 
инфраструктурни проекти на територията на Община Варна. При 
реализация на облигационния заем, Общинският съвет предварително 



одобрява програмата на обектите, финансирани от облигационния заем.  
1.6. Характер на заема: облигационният заем е с инвестиционен характер. 
1.7. Цели на заема: подобряване и развитие на техническата 
инфраструктура на територията на Община Варна. 
1.8. Падеж / матуритет на емисията /: Три години / 36 месеца /, считано от 
датата на сключване на заема. 
1.9. Лихвени нива: препоръчителен размер от 8.5 на сто и максимално 
допустим размер от 9 на сто годишно. 
1.10. Период на лихвените плащания: съгласно Приложение № 2, 
Приложение № 2.1 и Приложение № 2.2.  
2. Общинският облигационен заем следва да се погасява, по следната 
схема:  
2.1. Главница: в седем дневен срок след датите, посочени по Приложение 
№ 2, Приложение № 2.1 и Приложение № 2.2. 
2.2. Лихвени плащания: в сроковете посочени в Приложение № 2, 
Приложение № 2.1 и Приложение № 2.2. 
3. Общинският облигационен заем се счита за сключен само тогава когато 
е в рамките, максимално и минимално определени по т. 1.1. 
4. Общинският облигационен заем да се пласира от инвестиционен 
посредник при условията на първично публично предлагане по смисъла на 
чл. 5 и при условията по чл. 4 и чл. 78, алинея 1, чл. 79, алинея 1, т. 8 и чл. 
80, алинея 1 и 2 от ЗППЦК.  
5. Облигационери по заема могат да бъдат само “институционални 
инвеститори” по смисъла на Параграф Първи, буква “В” от 
Допълнителните разпоредби на ЗППЦК. 
 6. Записването на облигациите от заема ще се извършват при условията на 
подписка, като за записали ще се считат инвеститорите реално внесли 
парични средства в десет дневен срок от записването, но не по-късно от 
края на емисията, по специално открита набирателна сметка, с титуляр 
Община Варна, съгласно условията на ЗППЦК. 
7. Общинският съвет упълномощава кмета на Община Варна да предостави 
обезпечение по заема в полза на облигационерите, в съответствие с 
действащото законодателство, съгласно Приложение № 3. 
8. Набраните средства от заема ще се използват само за инвестиционни 
цели, съобразно предмета, целите и характера на емисията, определени в т. 
1 - Приложение № 1. 
9. Общински съвет - Варна възлага, упълномощава и задължава кмета на 
община Варна да определи всички допълнителни условия по 
облигационната емисия, неуредени в настоящото решение, както и да 
извърши всички необходими правни и фактически действия за 
подготовката, пласирането и регистрирането на емисията, включително да 
открие и проведе ограничена процедура по Закона за обществените 
поръчки, за определяне на инвестиционен посредник, съобразно 



изискванията на действащото законодателство при отчитане на 
съответните пазарни условия и интересите на община Варна. Общинският 
съвет възлага, упълномощава и задължава кмета на община Варна да 
сключи Договор с кандидата спечелил конкурса за общетвената поръчка. 
  /за - 46, против - 0, въздържали се - 0/ 
 

1653-4. На основание чл. 21, ал. 11, т. 8 от ЗМСМА и чл.6 от 
Постановление No 22 на Министерски съвет от 5.02.2002 година, 
Общински съвет - Варна одобрява следните средни месечни брутни 
работни заплати на функция ИРО, считано от 01.01.2002 година както 
следва:  

No ФУНКЦИЯ 
ДЕЙНОСТ Численост Численост 

кмет 

СБРЗ 
лв на 
1лице 

ФРЗ 
за 1 
месец 
лв 

СБРЗ 
лв 
кмет 

ФРЗ 
за 1 
месец 
лв 

  Функция " ИРО " - 
общо 595 11   201067 7477 208544 

  В т. ч .             
1. Община Варна 272 1 350,36 95298 1106 96404 
2. Район "Одесос" 60 1 332,04 19922 885 20807 

3. Район 
"Приморски" 73 1 332,68 24286 885 25171 

4. Район "Младост" 55 1 337,39 18556 885 19441 

5. Район 
"Вл.Варненчик" 54 1 332,84 17973 775 18748 

6. Район 
"Аспарухово" 49 1 343,48 16831 775 17606 

7. Кметство 
"Звездица" 3 1 245,02 735 443 1178 

8. Кметсво 
"Каменар" 11 1 260,81 2869 443 3312 

9. Кметство 
"Тополи" 12 1 260,81 3130 554 3684 

10. Кметство 
"Казашко" 2,5 1 222,76 557 283 840 

11. Кметство 
"Константиново" 3,5 1 260,09 910 443 1353 

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



  1654-4. На основание чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА и чл.6, ал.1 от 
Постановление № 22 от 05.02.2002 година на Министерски съвет, 
Общински съвет - Варна приема следната средна месечна брутна работна 
заплата, считано от 01.01.2002 г., както следва:  

ДЕЙНОСТ Численост СБРЗ 
лв на 1 лице 

ФРЗ 
за 1 месец 

VII. Култура       
в т. ч.:       
Дейност:"Зоокът" 17,5 261,85 4582 

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

  1655-4. На основание чл.2, ал.1 т.2 от ЗМСМА и чл.6, ал.1 от 
Постановление № 22 от 05.02.2002 година на Министерски съвет, 
Общински съвет - Варна приема следните средни месечни брутни работни 
заплати, считано от 01.01.2002 г., както следва:  

ФУНКЦИЯ,ДЕЙНОСТ Численост СБРЗ 
лв на 1 лице 

ФРЗ 
за 1 месец 

VIII.Икон. услуги 185   52355 
в т. ч.:       
Дейност:Поземлена к-я 9 340,95 3069 
Дейност: Др. д-ти по ик. 176 280,19 49286 
в т.ч.:        
Др.дей-сти 79 284,8 22499 
от тях:       
Др.дейности -Община Варна 39 284,8 11107 
Мл.дейности и Хр.комплекс 40 284,8 11392 
ЗИП 25 341,87 8547 
Спортни имоти 42 186,23 7822 
АСРУД 30 347,26 10418 

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

  1656-4. На основание чл.21, ал.1 т.2 от ЗМСМА в изпълнение на чл.6, 
ал.3 на ПМС №22 от 05.02.2002 г. и писмо от МОН № 6474/18.02.2002 г., 
Общински съвет Варна реши: Общински съвет Варна приема средна 



месечна брутна работна заплата на едно лице и средства за работна заплата 
за група “Образование” считано от 01.01.2002 г., както следва:  

 
Персонал  Численост Средна месечна Лимит ФРЗ 
   бр. заплата  за 1 месец 
         /лв./  /лв./ 
 
Обща численост 5040   230,32  1 160 812,80 
В т.ч. 
Педагогически  3512   265,60  932 787,20 
Непедагогически 1528   149,20  227 977,60 

Общински съвет Варна определя средства за работна заплата по 
дейности, както следва: 30311 - Целодневни детски градини 180 970,00 
30312 - Санаториални детски градини 15 902,00 30313 - Обединени детски 
градини 77 550,00 30314 - Полудневни детски градини 6 000,00 30322 - 
Общообразователни училища 818 650,80 30323 - Вечерна гимназия 
“Д.Войников” 4 280,00 30324 - Спортно училище “Г.Бенковски” 16 600,00 
30332 - Средношколско общежитие “М.Колони” 9 100,00 30359 - Други 
дейности за децата 11 760,00 30389 - Други дейности по образование 20 
000,00 ВСИЧКО: 1160 812,80  

/за - 38, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
1657-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, в изпълнение на 

чл. 6, ал. 3 от ПМС № 22 от 05.02.02 г. и писмо І 06-00-3 от 11.02.02 г. на 
Министреството на здравеопазването, Общински съвет - Варна реши: 1. 
Определя средна месечна брутна заплата за функция Здравеопазване, 
считано от 01.01.02 г., както следва:  
Численост  Средна месечна  Средства за работна  
   брутна заплата - лв.         заплата за 1 месец - лв. 
 
   1090    188    204 920 
2. Определя средните месечни брутни заплати на едно лице и средствата за 
работна заплата на дейностите към функция Здравеопазване, считано от 
01.01.02 г., съгласно текста в приложение №1.  

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

1658-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА и чл. 1, ал. 1, т. 2 
от ПМС № 22 от 05.02.02 г. и писмо на МТСП СГ-7400-70/14.03.02 г., 
Общински съвет - Варна утвърждава средни брутни работни заплати от 
01.01.02 г. на функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, 
както следва:  
Дейност    Численост  СБРЗ  ФРЗ 



    Персонал  в лева  1 
месец 
        В лева 
Общо функция   359  205.43  73749 
531522 Общинска служба за  130  256.28  33316 
 социално подпомагане 
53123 Заведения за социални  159  183.52  29180 
 услуги в т.ч.: 
 Дом за стари хора  56  183.52  29180 
 СУПЗ   103  185.51  19108 
532524 Дом.социален патронаж  58  155.52  9020 
531525 Дневен дом за деца и младежи 12  186.08  2233 
 с умерена и тежка умствена  
 изостаналост 

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

1659-4. На основание чл. 6, ал. 2 на ПМС № 22/05.02.02 г. и писмо № 
08-00-52/12.02.02 г. на МК и на основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, 
Общински съвет - Варна приема средни брутни работни заплати на 
работещите във функция Култура, считано от 2002 г., както следва:  
   Численост СБРЗ в лв. ФРЗ в лв. 
Култура  176  244  42 944  
в това число 
РИМ   86  242  20 812 
Библиотека  53  234  12 402 
Галерия  15  239  3 585 
Ансамбли  5  258  1 290 
Др.дейности  17  268  4 855 

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

1660-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна приема Отчета за изпълнение на бюджета на Община Варна за 2001 
г., съгласно приложение.  

/за - 38, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
1661-4. На основание чл. 22, ал. 2 от Закона за лечебните растения, 

във връзка с Постановление на МС № 94/29.05.2000 г. за одобряване на 
Тарифа за таксите, които се заплащат за ползване лечебни растения от 
земи, гори, води и водни обекти - държавна собственост, и чл. 21, ал.1, т. 7 
от ЗМСМА, Общински съвет - Варна приема такси за ползване на лечебни 
растения от земи, гори, води и водни обекти - общинска собственост, 
вписани в чл. 1 на Тарифата.  

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



 1662-4. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна предлага на Президента на Република България да опрости 
задължението на Калинка Василева от гр.Варна, ж.к. Владиславово, бл. 
227, вх. 2, ет. 4, ап.51.  

/за - 40, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
1663-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна отпуска еднократна помощ в размер на 1000 лв. на Георги Иванов 
Маринов от с.Константиново за ремонт на опожарената си къща и възлага 
на Кмета на с.Константиново да упражнява контрол върху изразходването 
на средствата.  

/за - 37, против - 0, въздържали се - 1/ 
  
1664-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна отпуска еднократна помощ в размер на 1000 лв. на Вичо Михов 
Михов, кв. Вл. Варненчик, ул. 19 № 40 за ремонт на опожарената си къща 
и възлага на Кмета на р-н Вл.Варненчик да упражнява конторл върху 
изразходването на средствата.  

/за - 35, против - 0, въздържали се - 2/ 
  
1665-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет - Варна решава: 1. Дава съгласие Община Варна да стане 
член на EUROCITIES /Мрежа на европейските градове/. 2. Упълномощава 
кмета на община Варна да предприеме всички необходими действия по 
процедурите за членство. 3. Утвърждава изплащането на годишна вноска 
за асоциирано членство в EUROCITIES в размер на 3 500 Евро.  

/за - 36, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
1666-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна разрешава на “Общинска охранителна фирма”-ЕАД - Варна да 
сключи договор за револвиращ банков кредит с обслужващата го банкова 
институция в размер на 3 000 (три хиляди) лв., при условие същият да бъде 
предназначен единствено за изплащане на трудовите възнаграждения на 
служителите в дружеството в срок.  

/за - 28, против - 1, въздържали се – 1/ 
  
1667-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна дава съгласие за повишаване на среднодневния оклад на Детска 
санаториална ясла в размер на 2.20 лв., считано от 01.04.02 г.  

/за - 37, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
1668-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна изменя решение на ОбС № 1563-6/32/11.02.02 г. поради допусната 



техническа грешка в Приложение 1 за размера на таксите по чл. 1 от 
ЗМДТ, като таксата в т.2 ”д”- лицензии за търговия с вина и спиртни 
напитки в заведенията за хранене и развлечения в зависимост от 
категорията им: - за заведения две звезди от 800 лв. става 300 лв. - 
заведения една звезда от 350 лв. става 300 лв.  

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

  



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

 
П Р О Т О К О Л 

№ 33/15, 24, 29.04.2002 г. 
по точка пета от дневния ред 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
“Архитектура, строителство, благоустройство и комунални дейности” 
относно: § 17 от ЗУТ; преотреждане на части от УПИ “за озеленяване”; 
обект “Доизграждане на битова канализация на с. Тополи”; промяна 
предназначение на терен в кв. 132; определяне размер на такса за битови 
отпадъци за нежилищни имоти и за жилищни и вилни имоти на граждани, 
жилищни имоти на юридически лица за 2002 г.;; съгласие за промяна в 
отреждането на кв. 87, парцел № 1; възлагане изработване на проект за 
изменение на ОУП по техническо задание одобрено от ЕСУТ за островна 
зона на Южна промишлена зона.  

Общ брой присъстващи общински съветници - 46  

Общински съвет - Варна прие следните  
Р Е Ш Е Н И Я : 

  1669-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; § 17, ал. 2 от 
ЗУТ и във връзка с § 50а, ал. 4 от ЗТСУ, Общински съвет - Варна дава 
съгласие за започване на процедура за изменение на действащия подробен 
градоустройствен план с цел съществуващия временен обект, находящ се в 
търговски комплекс “Панелчето” до бл. 107 в р-н “Младост” - модул 5, 
собственост на ЕТ “Кордиал-Замфир Пеков”, да придобие траен 
устройствен статут, като всички разходи свързани с изменението са за 
сметка на молителя.  

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

  1670-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; § 17, ал. 2 от 
ЗУТ и във връзка с § 50а, ал. 4 от ЗТСУ, Общински съвет - Варна дава 
съгласие за започване на процедура за изменение на действащия подробен 
градоустройствен план с цел съществуващия временен обект, находящ се в 
търговски комплекс “Супер 59” в р-н “Младост” - модул 58, собственост 
на ЕТ “Теодор Досев”, да придобие траен устройствен статут, като всички 
разходи свързани с изменението са за сметка на молителя.  

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



  
 1671-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; чл. 9, ал. 3 от 
ЗУТ, Общински съвет - Варна дава съгласие за преотреждане на части от 
УПИ ІІІ “за озеленяване” и УПИ VІ “за озеленяване” и включването им 
към УПИ V “за хотел” кв. 53 по плана на к.к. “Златни пясъци”.  

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

  1672-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; чл. 9, ал. 3 от 
ЗУТ, Общински съвет - Варна дава съгласие за преотреждане на част от 
УПИ І - за озеленяване, кв. 81, 7 м.р. в УПИ за трафопост.  

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

  1673-5-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА Общински 
съвет - Варна включва обект “Доизграждане на битова канализация на с. 
Тополи” в стратегията за развитие на Община Варна за 2002 г. и 2003 г.  

/за - 39, против - 0, въздържали се - 1/ 
  1673-5-2. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна дава съгласие обект “Доизграждане на битова канализация на с. 
Тополи” да се включи в републиканския бюджет в частта му, целеви 
капиталови разходи, предвидени за строителство на обекти с регионално и 
местно значение за 2003 г.  

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

1674-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 9, ал. 3 от 
ЗУТ, Общински съвет - Варна дава съгласие за промяна предназначение на 
терен отреден от площ за озеленяване в кв. 132 поземлен имот пл. № 1 по 
плана на 7 п.р. в площ за безвредна промишленост.  

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

 1675-5. На основание изменения в ЗМДТ от ДВ бр. 109/2001 г. - чл. 
65, 66, ал. 1; чл. 67; чл. 71, ал. 3 и чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, Общински 
съвет - Варна решава: 

 1675-5-1. Определя размер на таксата за битови отпадъци за 
нежилищни имоти за 2002 г. в левове, в зависимост от вида и броя на 
декларираните до 30.11.2001 г. съдове за изхвърляне на битови отпадъци 
на предприятията по райони, както следва: за 1 куб.м некомпактирани 
битови отпадъци - 7,55 лв. при честота на извозване, съгласно Приложение 
№ 1.  

/за - 40, против - 0, въздържали се - 0/ 
1675-5-2. Определя размер на таксата за битови отпадъци за 

жилищни и вилни имоти на граждани, както и за жилищните имоти на 
юридически лица за 2002 г. в левове, според количеството на битовите 



отпадъци, съгласно чл. 65 от ЗМДТ, както следва: за 1 куб.м 
некомпактирани битови отпадъци - 7,55 лв. при честота на извозване, 
съгласно Приложение № 2.  

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

1676-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, Общински съвет 
- Варна, на основание чл. 9, ал. 3 от ЗУТ и във връзка с чл. 40 на 
“Специфични правила и нормативи за устройство и застрояване на 
територията на Варна”, одобрени със заповед № РД-02-14-1734/21.09.99 г. 
от МРРБ, дава съгласие за промяна в отреждането на кв. 87, 7 м.р., парцел 
№ 1 от “за градини и паркинг” в “за градини, паркинг и обществено 
обслужване”.  

/за - 38, против - 0, въздържали се - 8/ 
  
1677-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; чл. 134, ал. 1, т. 

1; във връзка с чл. 9, ал. 3 и чл. 124, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет - Варна 
разрешава възлагане изработване на проект за изменение на ОУП по 
техническо задание одобрено от ЕСУТ за територията в обхват: островна 
зона на Южна промишлена зона, частта й западно от пътя отделящ 
територията на Корабостроителния и Кораборемонтния заводи, като 
запазва озеленяването в държавна и общинска публична собственост. 
Заданието да се разгледа в ПК “Архитектура, строителство, 
благоустройство и комунални дейности”.  

/за - 42, 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 

№ 33/15, 24, 29.04.2002 г. 
по точка шеста от дневния ред 

 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
“Култура” относно: популяризиране идеята на Фондация “Св. Николай 
Чудотворец” за набиране на средства за ремонт на Храм “Свети Николай” - 
Варна; финансово подпомагане на културни проекти.  

Общ брой присъстващи общински съветници - 45  

Общински съвет - Варна прие следните  
Р Е Ш Е Н И Я : 

  1678-6. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна се обръща към всички варненци да помогнат за спасяването на 
православния храм “Св. Николай Чудотворец”. Храмът се нуждае от 
спешен ремонт, за който са необходими средства. Нека откликнем на 
призива на Фондация “Св. Николай Чудотворец” и да дадем своята лепта - 
всеки според възможностите и желанието си!  

/за - 43, против - 1, въздържали се - 2/ 
 

  1679-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна дава съгласие да се отпуснат 1 000 (хиляда) лв. на ВИГ “Еделвайс” 
към Съюз на слепите в България - РСО - Варна за закупуване на сценични 
костюми от други дейности по култура - Нови форми.  

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

  1680-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна дава съгласие да се отпуснат 1 500 (хиляда и петстотин) лв. за 
провеждане на VІ национален фестивал “Листопад на спомените Варна 
2002” от Други дейности по култура - Нови форми.  

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

  1681-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна дава съгласие да се отпуснат 400 (четиристотин) лв. на ВИС 
“Бродници” за издаване на компактдиск със старинни руско-цигански 
песни и романси от Други дейности по култура - Нови форми.  

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



  1682-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна дава съгласие да се отпуснат 10 000 (десет хиляди) лв. на ОФД - 
Варна за провеждане на ІІІ Великденски музикален фестивал, като 
фестивала се включи в културния афиш на община Варна. Средствата да 
бъдат отпуснати от Мероприятие “Оперно-филхармонично дружество и 
театри”.  

/за - 44, против - 0, въздържали се - 0/ 
 
  1683-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна дава съгласие да се отпуснат 9 000 (девет хиляди) лв. за награден 
фонд и наем зали за ХІ ММФ “Откритие 2002”, като средствата се 
отпуснат от Други дейности по култура - Нови форми.  
/за - 26, против - 0, въздържали се - 18/ 
  

1684-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна дава съгласие да се отпуснат 700 (седемстотин) лв. за илюстриране и 
издаване на книга за деца “Фантазия с куче” от Райна Пенева от Други 
дейности по култура - Нови форми.  

/за - 44, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
1685-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна дава съгласие да се отпуснат 800 (осемстотин) лв. за издаване на 
краеведческа книга “Млад стопанин къща заправил” от Тодорка 
Трифонова от Други дейности по култура - Нови форми.  

/за - 43, против - 0, въздържали се - 1/ 
  
1686-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна дава съгласие да се отпуснат 700 (седемстотин) лв. за издаване на 
юбилейна книга от стихове от Иван Ставрев от Други дейности по култура 
- Нови форми.  

/за - 44, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
1687-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна дава съгласие да се отпуснат 500 (петстотин) лв. за издаване на 
книга от Иван Петров Соколов от Други дейности по култура - Нови 
форми.  

/за - 44, против - 0, въздържали се - 1/ 
  
1688-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна дава съгласие да се отпуснат 400 (четиристотин) лв. за издаване на 
книга от Елена Владова от Други дейности по култура - Нови форми.  

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



 1689-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна дава съгласие да се отпуснат 1000 (хиляда) лв. за издаване на 
книгата “Последният ден на вълшебствата” от Живко Сотиров от Други 
дейности по култура - Нови форми.  

/за - 45, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
1690-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна дава съгласие да се отпуснат 1000 (хиляда) лв. за издаване на 
сборник с разкази от Тихомир Йорданов от Други дейности по култура - 
Нови форми.  

/за - 44, против - 1, въздържали се - 0/ 
  
1691-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна дава съгласие за отпускане на 600 (шестстотин) лв. за издаване на 
сборник с разкази от Димитър Върбанов от Други дейности по култура - 
Нови форми.  

/за - 44, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
1692-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна дава съгласие за отпускане на 700 лв. за издаване на романа “Акт” 
от Кръстьо Дренски от Други дейности по култура - Нови форми.  

/за - 44, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
1693-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна дава съгласие за отпускане на 200 (двеста) лв. за издаване на книгата 
“Глад за обич” от Атанаска Бакалова от Други дейности по култура - Нови 
форми.  

/за - 43, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
1694-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна дава съгласие за отпускане на 1000 (хиляда) лв. на Райна Стефанова 
за издаване на български на книгата “Малкия Плюк от голямата къща” от 
А.М.Х.Шмит от Други дейности по култура - Нови форми.  

/за - 43, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
1695-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна дава съгласие за отпускане на 400 (четиристотин) лв. за издаване на 
книга от Огнян Антов от Други дейности по култура - Нови форми.  

/за - 43, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
1696-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна дава съгласие за отпускане на 500 (петстотин) лв. на Сдружение на 



писателите - Варна за издаване на книга с избрани творби на поета Атанас 
Коев от Други дейности по култура - Нови форми.  

/за - 43, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
1697-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна дава съгласие за отпускане на 500 (петстотин) лв. на Църковното 
настоятелство при храм “Успение на Пресвета Богородица” - Варна, в 
лицето на Протоирей Антон Парушев - председател, за издаване на 
рекламно издание за храм “Успение на Пресвета Богородица” от Други 
дейности по култура - Нови форми.  

/за - 42, против - 0, въздържали се - 1/ 
  
1698-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна дава съгласие за отпускане на 1000 (хиляда) лв. за издаване на 
книгите “Точно време” и “баща ми вади мед” от Тодор Копаранов от 
Други дейности по култура - Нови форми.  

/за - 43, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
1699-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна дава съгласие за отпускане от Други дейности по култура - Нови 
форми 10 000 (десет хиляди) лв. на ДТ “Стоян Бъчваров” за участие в 
Международния фестивал на младежките театри “Радуга” в Санкт 
Петербург през м. май 2002 г.  

/за - 42, против - 0, въздържали се – 1/ 
  
1700-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна дава съгласие за отпускане на 30 000 (тридесет хиляди) лв. на ДТ 
“Стоян Бъчваров” за реализация на социалния проект “Театрални светове 
за всички 2002”, като от програмата се изключи постановката “Рондо”. 
Средствата да бъдат отпуснати от бюджета на функция Култура, 
Мероприятие “Оперно-филхармонично дружество и опери”.  

/за - 43, против - 0, въздържали се - 2/ 
  
1701-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна дава съгласие за отпускане на 2000 (две хиляди) лв. за провеждането 
на Международния филмов фестивал “Любовта е лудост” от Други 
дейности по култура - Нови форми.  

/за - 28, против - 1, въздържали се - 11/ 
  
1702-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна дава съгласие за отпускане на 200 лв. /двеста лева/ за поставяне на 
паметник на гроба на диригента Димитър Ресненски от “Други дейности 
по култура - Нови форми”.  



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

  



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

 
П Р О Т О К О Л 

№ 33/15, 24, 29.04.2002 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 на правилник за дейността на КПСКОС; корекции в 
приложенията по решения №№ 1500-6(31)/ 21.12.01 г. и 1564-4-
1(32)/11.02.02 г. на Общински съвет - Варна; решение за продажба по реда 
на чл. 35 от ЗППДОбП на обект-дискотека “Орби флаш”; насрочване на 
приватизационни процедури за имоти на ул. “Георги Бенковски” № 16; ул. 
“Шейново” № 24; ул. “Тракия № 65; Южна промишлена зона, пл. № 38; ул. 
“Стилиян Чилингиров” № 1; ж.к. “Възраждане” бл. 41, вх. 1, ет. 1; 8800 
кв.м земя и сграда незавършено строителство в ж.к. “Младост”, бул. 
“Република”; ул. Преслав” № 20; ул. “Цар Иван Страцимир” № 2 и “Св. 
Никола” № 23; решение за продажба на имот в ж.к. “Възраждане” бл. 6, вх. 
4, ет. 1.  

Общ брой присъстващи общински съветници - 46  
Общински съвет - Варна прие следните  

Р Е Ш Е Н И Я : 

1703-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА и в 
изпълнение на чл. 6, ал. 2 от ЗПСК, Общински съвет - Варна приема в 
приложенията по свои решения №№ 1500-6(31)/21.12.01 г. и 1567-7-
1(32)/11.02.02 г., касаещи приемане на приватизационна програма за 2001-
2002 г. /план/ и план-сметка на фонд “Приватизация” за 2002 г. - методът 
“преговори с потенциални купувачи” да се чете “публично оповестен 
конкурс”.  

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

 1704-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с 
изпълнение на свое решение №1577-7-1/32 от 11.02.2002г. и предложение 
№ С-99-01/4 от 22.02.1996г.; на основание решение по административно 
дело № 461/98г. и §17, ал.3 от ЗПСК, 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 обособен обект общинска собственост дискотека 
“Орби флаш” от “Младежки дом” - гр.Варна /АОС № 799/18.08.98г./ по 
реда на чл.35, ал.1, т.2 от ЗППДОбП - без търг или конкурс според 



експертна оценка в размер на 125 000лв./сто двадесет и пет хиляди лева/ 
или 55 300щ.д./петдесет и пет хиляди и триста щатски долара/ платими в 
левова равностойност по по-високата стойност с ЕТ “Зефира - М - Михаил 
Славейков”, регистриран по ф.д. на ВОС №237/1991г. - със собственик 
МИХАИЛ ПЕТРОВ СЛАВЕЙКОВ - ЕГН *** - без използване на други 
законни платежни средства, платими по реда на чл.40, ал.1, т.3 и ал.2 от 
ЗППДОбП, а именно: 30% от сумата т.е. 37 500лв./тридесет и седем хиляди 
и петстотин лева/ или 16 590щ.д./шестнадесет хиляди петстотин и 
деветдесет щатски долара/ платими в левова равностойност по по-високата 
стойност - преди подписване на договора; 20% от сумата т.е. 25 
000лв./двадесет и пет лева/ или 11 060щ.д./единадесет хиляди и шестдесет 
щатски долара/ платими в левова равностойност по по-високата стойност в 
срок до осем месеца от подписване на договора; 30% от сумата т.е. 37 
500лв./тридесет и седем хиляди и петстотин лева/ или 16 
590щ.д./шестнадесет хиляди петстотин и деветдесет щатски долара/ 
платими в левова равностойност по по-високата стойност в срок до 
шестнадесет месеца от подписване на договора; 20% от сумата т.е. 25 
000лв./двадесет и пет лева/ или 11 060щ.д./единадесет хиляди и шестдесет 
щатски долара/ платими в левова равностойност по по-високата стойност в 
срок до двадесет и четири месеца от подписване на договора. 

 1704-7-2. 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, 
упълномощава своя Председател да подпише договор за покупко-продажба 
на обособен обект общинска собственост дискотека “Орби флаш” от 
“Младежки дом” /АОС №799/18.08.98г./ по реда на чл.35, ал.1, т.2; чл.41, 
ал.1 от ЗППДОбП и при условията на предходното решение, с ЕТ “Зефира 
- М - Михаил Славейков”, регистриран по ф.д. на ВОС №237/1991г. - със 
собственик МИХАИЛ ПЕТРОВ СЛАВЕЙКОВ - ЕГН ***.  

/за - 39, против - 1, въздържали се - 2/ 

 1705-7. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и 
чл.32, ал.3, т.2; във връзка с чл.1, ал.2, т.3 от ЗПСК; 
АОС№2263/20.12.2001г. и във връзка със свое решение №1570-7-1/32 от 
11.02.2002г./ДВ,бр.25 от 2002г./, Общински съвет - Варна реши: 

1. Да се проведе публично оповестен конкурс за продажба на 
общински нежилищен имот в гр.Варна, ул.”Георги Бенковски” №16, 
представляващи подблокови помещения със застроена площ 86.85кв.м. на 
21 май 2002г. от 10.00 ч. в зала “Варна” на ІІ етаж на Община Варна, като 
предварителните оферти се депозират в стая 1008 на Х етаж на Община 
Варна до 16.00ч. на 20.05.2002г. 



  
2. При неявяване на кандидати се насрочва повторна процедура на 
28.05.2002г. от 10.00 ч. на посоченото място, като срокът за закупуване на 
документацията и на депозиране на офертите се удължава до 16.00ч. на 
27.05.2002г.  
3.Утвърдената конкурсна документация се получава в стая 905 на ІХ ет. на 
Община Варна, срещу представен документ за платени 200щ.д. /двеста 
щатски долара/ в левова равностойност, по фиксинга на БНБ в деня на 
превода по сметка №3010310020, БИН7444560000 при ТБ “Общинска 
банка” АД, клон Варна - банков код 13071183. 
4. Определя депозит в размер на 3 000лв./три хиляди лева/, платими по 
сметка №5010310039 при ТБ “Общинска банка”, клон Варна - банков код 
13071183.  
5. Определя срок за разясняване на процедурата и за оглед на обекта в 
рамките на всеки работен ден след представяне на документ за закупуване 
на документация до 16.00ч. на 20.05.2002г. 
 6. Приема условие за не по-малка от 30% първоначална вноска и 
разплащане изцяло в левове - без използване на други законни платежни 
средства.  
7. Възлага на Кмета на Община Варна да подготви процедурата. 
8. Определя комисия за провеждане на конкурса в състав: председател - 
доц.д-р Стоян Стоянов; членове - Красен Железов; Гинка Радева; Стефан 
Савов и Владимир Новаков; резервни членове - Росица Георгиева и Доля 
Пчелинска.  
9. На основание чл.4, ал.2 от ЗПСК възлага на КПСКОС приватизацията на 
обекта, включваща провеждането на предварителния и заключителния 
етап на конкурса  

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

  1706-7. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и 
чл.32, ал.3, т.2; във връзка с чл.1, ал.2, т.3 от ЗПСК; АОС№62/24.02.1997г. 
и във връзка със свое решение №1574-7-1/32 от 11.02.2002г./ДВ,бр.25 от 
2002г./, Общински съвет - Варна реши: 
1. Да се проведе публично оповестен конкурс за продажба на общински 
нежилищен имот в гр.Варна, ул.”Шейново” №24 с обща застроена площ 
74.40кв.м. на 22 май 2002г. от 14.00ч. в зала “Варна” на ІІ етаж на Община 
Варна, като предварителните оферти се депозират в стая 1008 на Х етаж на 
Община Варна до 16.00 ч. на 21.05.2002 г. 
2. При неявяване на кандидати се насрочва повторна процедура на 
29.05.2002 г. от 14.00 ч. на посоченото място, като срокът за закупуване на 
документацията и на депозиране на офертите се удължава до 16.00ч. на 
28.05.2002г.  
3.Утвърдената конкурсна документация се получава в стая 905 на ІХ ет. на 



Община Варна, срещу представен документ за платени 200щ.д. /двеста 
щатски долара/ в левова равностойност, по фиксинга на БНБ в деня на 
превода по сметка №3010310020, БИН7444560000 при ТБ “Общинска 
банка” АД, клон Варна - банков код 13071183. 
4. Определя депозит в размер на 3 000лв./три хиляди лева/, платими по 
сметка №5010310039 при ТБ “Общинска банка”, клон Варна - банков код 
13071183.  
5. Определя срок за разясняване на процедурата и за оглед на обекта в 
рамките на всеки работен ден след представяне на документ за закупуване 
на документация до 16.00ч. на 21.05.2002г. 
6. Приема условие за не по-малка от 30% първоначална вноска и 
разплащане изцяло в левове - без използване на други законни платежни 
средства.  
7. Възлага на Кмета на Община Варна да подготви провеждането на 
процедурата.  
8. Определя комисия за провеждане на конкурса в състав: председател - 
доц.д-р Стоян Стоянов; членове - Красен Железов; Гинка Радева; Стефан 
Савов и Владимир Новаков; резервни членове - Росица Георгиева и Доля 
Пчелинска.  
9. На основание чл.4, ал.2 от ЗПСК възлага на КПСКОС приватизацията на 
обекта, включваща провеждането на предварителния и заключителния 
етап на конкурса.  

/за - 36, против - 0, въздържали се - 1/  
1707-7. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и 

чл.32, ал.3, т.2; във връзка с чл.1, ал.2, т.3 от ЗПСК; АОС№63/27.02.1997г. 
и във връзка със свое решение №1572-7-1/32 от 11.02.2002г./ДВ,бр.25 от 
2002г./, Общински съвет - Варна реши: 
1. Да се проведе публично оповестен конкурс за продажба на общински 
нежилищен имот в гр.Варна, ул.”Тракия” №65 със застроена площ 
90.12кв.м. на 21 май 2002г. от 14.00ч. в зала “Варна” на ІІ етаж на Община 
Варна, като предварителните оферти се депозират в стая 1008 на Х етаж на 
Община Варна до 16.00ч. на 20.05.2002г. 
2. При неявяване на кандидати се насрочва повторна процедура на 
28.05.2002г. от 14.00ч. на посоченото място, като срокът за закупуване на 
документацията и на депозиране на офертите се удължава до 16.00ч. на 
27.05.2002г.  
3.Утвърдената документация за провеждане на процедурата се получава в 
стая 905 на ІХ ет. на Община Варна, срещу представен документ за 
платени 200щ.д. /двеста щатски долара/ в левова равностойност, по 
фиксинга на БНБ в деня на превода по сметка №3010310020, 
БИН7444560000 при ТБ “Общинска банка” АД, клон Варна - банков код 
13071183.  
4. Определя депозит в размер на 4 000лв./четири хиляди лева/, платими по 



сметка №5010310039 при ТБ “Общинска банка”, клон Варна - банков код 
13071183.  
5. Определя срок за разясняване на процедурата и за оглед на обекта в 
рамките на всеки работен ден след представяне на документ за закупуване 
на документация до 16.00ч. на 20.05.2002г. 
6. Приема условие за не по-малка от 30% първоначална вноска и 
разплащане изцяло в левове - без използване на други законни платежни 
средства.  
7. Възлага на Кмета на Община Варна да подготви процедурата.  
8. Определя комисия за провеждане на конкурса в състав: председател - 
доц.д-р Стоян Стоянов; членове - Росица Георгиева; Росен Златанов; Доля 
Пчелинска и Владимир Новаков; резервни членове - Константин Пувков и 
Живко Асенов. 
 9. На основание чл.4, ал.2 от ЗПСК възлага на КПСКОС приватизацията 
на обекта, включваща провеждането на предварителния и заключителния 
етап на конкурса.  

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

  

1708-7. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и 
чл.32, ал.3, т.2; във връзка с чл.1, ал.2, т.3 от ЗПСК; 
АОС№2079/12.06.2001г. и във връзка със свое решение №1572-7-1/32 от 
11.02.2002г./ДВ,бр.25 от 2002г./, Общински съвет - Варна реши: 
1. Да се проведе публично оповестен конкурс за продажба на общински 
нежилищен имот в гр.Варна, Южна промишлена зона, пл.№ 38, 
представляващ земя за стопанско застрояване - 7 600кв.м на 22 май 2002г. 
от 15.00ч. в зала “Варна” на ІІ етаж на Община Варна, като 
предварителните оферти се депозират в стая 1008 на Х етаж на Община 
Варна до 16.00ч. на 21.05.2002г. 
2. При неявяване на кандидати се насрочва повторна процедура на 
29.05.2002г. от 15.00ч. на посоченото място, като срокът за закупуване на 
документацията и на депозиране на офертите се удължава до 16.00ч. на 
28.05.2002г.  
3.Утвърдената конкурсна документация се получава в стая 905 на ІХ ет. на 
Община Варна, срещу представен документ за платени 200щ.д. /двеста 
щатски долара/ в левова равностойност, по фиксинга на БНБ в деня на 
превода по сметка №3010310020, БИН7444560000 при ТБ “Общинска 
банка” АД, клон Варна - банков код 13071183. 
4. Определя депозит в размер на 6 000лв./шест хиляди лева/, платими по 
сметка №5010310039 при ТБ “Общинска банка”, клон Варна - банков код 
13071183.  
5. Определя срок за разясняване на процедурата и за оглед на обекта в 



рамките на всеки работен ден след представяне на документ за закупуване 
на документация до 16.00ч. на 21.05.2002г. 
6. Приема условие за не по-малка от 30% първоначална вноска и 
разплащане изцяло в левове - без използване на други законни платежни 
средства.  
7 .Възлага на Кмета на Община Варна да подготви провеждането на 
процедурата.  
8. Определя комисия за провеждане на конкурса в състав: председател - 
доц.д-р Стоян Стоянов; членове - Красен Железов; Гинка Радева; Стефан 
Савов и Владимир Новаков; резервни членове - Росица Георгиева и Доля 
Пчелинска;  
9. На основание чл.4, ал.2 от ЗПСК възлага на КПСКОС приватизацията на 
обекта, включваща провеждането на предварителния и заключителния 
етап на конкурса.  

/за - 36, против - 0, въздържали се - 0/ 
 1709-7. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и 

чл.32, ал.3, т.2; във връзка с чл.1, ал.2, т.3 от ЗПСК; 
АОС№2264/28.12.2001г. и във връзка със свое решение №1568-7-1/32 от 
11.02.2002г./ДВ,бр.25 от 2002г./, Общински съвет - Варна реши: 
1. Да се проведе публично оповестен конкурс за продажба на общински 
нежилищен имот в гр.Варна, ж.к.”Владислав Варненчик”, ул.”Стилиян 
Чилингиров” №1, представляващ сграда със застроена площ 111.16кв.м. и 
земя 495кв.м. на 20 май 2002г. от 14.00ч. в зала “Варна” на ІІ етаж на 
Община Варна, като предварителните оферти се депозират в стая 1008 на 
Х етаж на Община Варна до 16.00ч. на 17.05.2002г. 
2. При неявяване на кандидати се насрочва повторна процедура на 
27.05.2002г. от 14.00ч. на посоченото място, като срокът за закупуване на 
документацията и на депозиране на офертите се удължава до 16.00ч. на 
23.05.2002г.  
3.Утвърдената конкурсна документация се получава в стая 905 на ІХ ет. на 
Община Варна, срещу представен документ за платени 200щ.д. /двеста 
щатски долара/ в левова равностойност, по фиксинга на БНБ в деня на 
превода по сметка №3010310020, БИН7444560000 при ТБ “Общинска 
банка” АД, клон Варна - банков код 13071183. 
4. Определя депозит в размер на 4 000лв./четири хиляди лева/, платими по 
сметка №5010310039 при ТБ “Общинска банка”, клон Варна - банков код 
13071183.  
5. Определя срок за разясняване на процедурата и за оглед на обекта в 
рамките на всеки работен ден след представяне на документ за закупуване 
на документация до 16.00ч. на 17.05.2002г. 
6. Приема условие за не по-малка от 30% първоначална вноска и 
разплащане изцяло в левове - без използване на други законни платежни 
средства.  



7.Възлага на Кмета на Община Варна да подготви провеждането на 
процедурата.  
8. Определя комисия за провеждане на конкурса в състав: председател - 
доц.д-р Стоян Стоянов; членове - Росица Георгиева; Росен Златанов; Доля 
Пчелинска и Владимир Новаков; резервни членове - Константин Пувков и 
Живко Асенов. 
9. На основание чл.4, ал.2 от ЗПСК възлага на КПСКОС приватизацията на 
обекта, включваща провеждането на предварителния и заключителния 
етап на конкурса.  

/за - 35, против - 0, въздържали се - 0/ 
 
 1710-7. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и 

чл.32, ал.3, т.2; във връзка с чл.1, ал.2, т.3 от ЗПСК; АОС№952/14.01.99г. и 
във връзка със свое решение №1508-6-1/31 от 21.12.2001г./ДВ,бр.5 от 
2002г./, Общински съвет - Варна реши: 
1. Да се проведе публично оповестен конкурс за продажба на общински 
нежилищен имот в гр.Варна, ж.к.”Възраждане”, бл.41, вх.1, ет.1 със 
застроена площ 105.16кв.м. на 23 май 2002г. от 10.00ч. в зала “Варна” на ІІ 
етаж на Община Варна, като предварителните оферти се депозират в стая 
1008 на Х етаж на Община Варна до 16.00ч. на 22.05.2002г.  
2. При неявяване на кандидати се насрочва повторна процедура на 
30.05.2002г. от 10.00ч. на посоченото място, като срокът за закупуване на 
документацията и на депозиране на офертите се удължава до 16.00ч. на 
29.05.2002г.  
3.Утвърдената конкурсна документация се получава в стая 905 на ІХ ет. на 
Община Варна, срещу представен документ за платени 200щ.д. /двеста 
щатски долара/ в левова равностойност, по фиксинга на БНБ в деня на 
превода по сметка №3010310020, БИН7444560000 при ТБ “Общинска 
банка” АД, клон Варна - банков код 13071183. 
4. Определя депозит в размер на 2 500лв./две хиляди и петстотин лева/, 
платими по сметка №5010310039 при ТБ “Общинска банка”, клон Варна - 
банков код 13071183. 
5. Определя срок за разясняване на процедурата и за оглед на обекта в 
рамките на всеки работен ден след представяне на документ за закупуване 
на документация до 16.00ч. на 22.05.2002г. 
6. Приема условие за не по-малка от 30% първоначална вноска и 
разплащане изцяло в левове - без използване на други законни платежни 
средства.  
7. Възлага на Кмета на Община Варна да подготви провеждането на 
процедурата.  
8. Определя комисия за провеждане на конкурса в състав: председател - 
доц.д-р Стоян Стоянов; членове - Росица Георгиева; Росен Златанов; Доля 



Пчелинска и Владимир Новаков; резервни членове - Константин Пувков и 
Живко Асенов. 
9. На основание чл.4, ал.2 от ЗПСК възлага на КПСКОС приватизацията на 
обекта, включваща провеждането на предварителния и заключителния 
етап на конкурса.  

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

  1711-7. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и 
чл.32, ал.3, т.2; във връзка с чл.1, ал.2, т.3 от ЗПСК; чл.5 и чл.6 от 
Наредбата за конкурсите и свои решения №263-13-1/11 от 26 април 2000г. 
/ДВ,бр.40 от 2000г./ и №408-4/14 от 19 юли 2000г., Общински съвет - 
Варна реши: 
1. Да се проведе публично оповестен конкурс за продажба на обект 
общинска собственост в гр.Варна, ж.к.”Младост” бул.”Република” - 8 
800кв.м. земя и сграда незавършено строителство на 23 май 2002г. от 
15.00ч. в зала “Варна” на ІІ етаж на Община Варна, като предварителните 
оферти се депозират в стая 1008 на Х етаж на Община Варна до 15.00ч. на 
22.05.2002г.  
2. При неявяване на кандидати се насрочва повторна процедура на 
30.05.2002г. от 15.00ч. на посоченото място, като срокът за закупуване на 
документацията и на депозиране на офертите се удължава до 16.00ч. на 
29.05.2002г.  
3.Утвърдената документация за провеждане на процедурата се получава в 
стая 905 на ІХ ет. на Община Варна, срещу представен документ за 200щ.д. 
/двеста щатски долара/ платими в левова равностойност, по фиксинга на 
БНБ в деня на превода по сметка №3010310020, БИН7444560000 при ТБ 
“Общинска банка” АД, клон Варна - банков код 13071183. 
4. Определя депозит в размер на 40 000лв./четиридесет хиляди лева/, 
платими по сметка №5010310039 при ТБ “Общинска банка”, клон Варна - 
банков код 13071183. 
5. Определя срок за разясняване на процедурата и за оглед на обекта в 
рамките на всеки работен ден след представяне на документ за закупуване 
на документация до 16.00ч. на 22.05.2002г. 
6. Приема условие за не по-малка от 30% първоначална вноска и 
разплащане изцяло в левове - без използване на други законни платежни 
средства.  
7. Възлага на Кмета на Община Варна да подготви провеждането на 
процедурата.  
8. Определя комисия за провеждане на конкурса в състав: председател - 
доц.д-р Стоян Стоянов; членове - Красен Железов; Гинка Радева; Стефан 
Савов и Владимир Новаков; резервни членове - Росица Георгиева и Доля 
Пчелинска.  
9. На основание чл.4, ал.2 от ЗПСК възлага на КПСКОС приватизацията на 



обекта, включваща провеждането на предварителния и заключителния 
етап на конкурса.  

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

  1712-7. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2; чл.32, 
ал.3, т.1; във връзка с чл.1, ал.2, т.3 от ЗПСК; чл.1, ал.2, т.3 и чл.3, ал.1 от 
Наредбата за търговете; АОС№466/01.12.1997г. и свое решение №1569-7-
1/32 от 11.02.2002г./ДВ,бр.25 от 2002г./, Общински съвет - Варна реши: 
1. Да се проведе приватизационна процедура за продажба чрез публичен 
търг с тайно наддаване на общински нежилищен имот в гр.Варна, 
ул.”Преслав” №20, представляващ масивна сграда с ателиета с обща 
застроена площ 407кв.м. и дворно място - цялото застроено - 105кв.м. на 
21 май 2002г. от 15.00ч. в зала “Варна” на ІІ етаж на Община Варна, при 
първоначална тръжна цена в размер на 80 378лв. /осемдесет хиляди триста 
седемдесет и осем лева/, като изготвеното по реда на чл.10 от Наредбата за 
търговете предложение се депозира в стая 1008 на Х етаж на Община 
Варна до 16.00ч. на 20.05.2002г. 
2. При неявяване на кандидати се насрочва повторен търг на 28.05.2002г. 
от 15.00ч. на посоченото място, като предложенията се депозират до 
16.00ч. на 27.05.2002г. 
3. Определя стъпка за наддаване в размер на 2 000лв./две хиляда лева/. 
4.Утвърдената документация за провеждане на процедурата се получава в 
стая 905 на ІХ етаж на Община Варна, срещу представен документ за 
200щ.д. /двеста щатски долара/ платими в левова равностойност, по 
фиксинга на БНБ в деня на превода по сметка №3010310020, 
БИН7444560000 при ТБ “Общинска банка” АД, клон Варна - банков код 
13071183.  
5. Определя депозит в размер на 10% от първоначалната тръжна цена в 
размер на 8 038лв./осем хиляди тридесет и осем лева/, платими по сметка 
№5010310039 при ТБ “Общинска банка”, клон Варна - банков код 
13071183.  
6. Оглед на обекта се извършва всеки работен ден след представяне на 
документ за закупуване на тръжната документация до 16.00ч. на 
20.05.2002г.  
7. Приема условие за не по-малка от 30% първоначална вноска; срок на 
разсрочване не по-дълъг от 6 /шест/ месеца и разплащане изцяло в левове - 
без използване на други законни платежни средства. 
8. Възлага на Кмета на Община Варна да подготви процедурата. 
9. Определя комисия за провеждане на търга в състав: председател - доц.д-
р Стоян Стоянов; членове - Росица Георгиева; Росен Златанов; Доля 
Пчелинска и Владимир Новаков; резервни членове - Константин Пувков и 
Живко Асенов. 



10.Упълномощава Председателя на Общински съвет - Варна да подпише 
договор за покупко-продажба със спечелилия кандидат.  

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

1713-7. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и 
чл.32, ал.3, т.1; във връзка с чл.1, ал.2, т.3 от ЗПСК; чл.1, ал.2, т.3 и чл.3, 
ал.1 от Наредбата за търговете; АОС №22/28.11.1996г. и №56/07.02.1997г. 
и свое решение №1499-6-1/31 от 21.12.2001г./ДВ,бр.5 от 2002г./, Общински 
съвет - Варна реши: 
1. Да се проведе приватизационна процедура за продажба чрез публичен 
търг с тайно наддаване на общински нежилищен имот в гр.Варна, 
м.”Св.Никола” №23, представляващ сграда 51.43кв.м. и дворно място 1 
083.90кв.м. на 22 май 2002г. от 10.00ч. в зала “Варна” на ІІ етаж на 
Община Варна, при първоначална тръжна цена в размер на 86 130лв. 
/осемдесет и шест хиляди сто и тридесет лева/, като изготвеното по реда на 
чл.10 от Наредбата за търговете предложение се депозира в стая 1008 на Х 
етаж на Община Варна до 16.00ч. на 21.05.2002г. 
2. При неявяване на кандидати се насрочва повторен търг на 29.05.2002г. 
от 10.00ч. на посоченото място, като предложенията се депозират до 
16.00ч. на 28.05.2002г. 
3. Определя стъпка за наддаване в размер на 2 000лв./две хиляда лева/.  
4.Утвърдената документация за провеждане на процедурата се получава в 
стая 905 на ІХ етаж на Община Варна, срещу представен документ за 
200щ.д. /двеста щатски долара/ платими в левова равностойност, по 
фиксинга на БНБ в деня на превода по сметка №3010310020, 
БИН7444560000 при ТБ “Общинска банка” АД, клон Варна - банков код 
13071183.  
5. Определя депозит в размер на 10% от първоначалната тръжна цена в 
размер на 8 613лв./осем хиляди шестотин и тринадесет лева/, платими по 
сметка №5010310039 при ТБ “Общинска банка”, клон Варна - банков код 
13071183.  
6. Оглед на обекта се извършва всеки работен ден след представяне на 
документ за закупуване на тръжната документация до 16.00ч. на 
21.05.2002г.  
7. Приема условие за не по-малка от 30% първоначална вноска; срок на 
разсрочване не по-дълъг от 6 /шест/ месеца и разплащане изцяло в левове - 
без използване на други законни платежни средства. 
8. Възлага на Кмета на Община Варна да подготви процедурата. 
9. Определя комисия за провеждане на търга в състав: председател - доц.д-
р Стоян Стоянов; членове - Росица Георгиева; Росен Златанов; Доля 
Пчелинска и Владимир Новаков; резервни членове - Константин Пувков и 
Живко Асенов. 



10. Упълномощава Председателя на Общински съвет - Варна да подпише 
договор за покупко-продажба със спечелилия кандидат.  

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

1714-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с 
изпълнение на свое решение №1507-6/31 от 21.12.2001г. и на основание 
Протокол №2/02 от 12.02.2002г., касаещи проведена приватизационна 
процедура чрез преговори с потенциални купувачи за имот в гр.Варна, 
ж.к.”Възраждане”, бл.6, вх.4, ет.1 по АОС № 953/14.01.99г., 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 ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА 
ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ- Д-Р ЕМИЛИЯ ДИМИТРОВА - 
МИНЕВА” - регистриран по ф.д. на ВОС № 928/2000г. - със собственик 
ЕМИЛИЯ ЙОРДАНОВА ДИМИТРОВА - МИНЕВА - 5808161099; ЕТ 
“АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА 
МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ЦВЕТАНКА ДИАМАНДИЕВА” - регистриран 
по ф.д. на ВОС № 3413/1999г. - със собственик ЦВЕТАНКА СТЕФАНОВА 
ДИАМАНДИЕВА 5003228930; ЕТ “АМБУЛАТОРИЯ ЗА 
ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ 
ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - АНАСТАСИЯ БОЯДЖИЕВА - 
ПЕТРОВИЧ” - регистриран по ф.д. на ВОС № 492/2000г. - със собственик 
АНАСТАСИЯ СТЕФАНОВА БОЯДЖИЕВА - ПЕТРОВИЧ - ЕГН *** и ЕТ 
“АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА 
МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ДИАНА ГЮРЕЦОВА” - регистриран по ф.д. 
на ВОС № 873/2000г. - със собственик ДИАНА АСЕНОВА ГЮРЕЦОВА - 
ЕГН *** - при заплащане на цена в размер на 27 000.00лв. /двадесет и 
седем хиляди лева/, без използване на други законни платежни средства, 
при разсрочване в срок от осем месеца, платима по следната схема: 30% от 
сумата т.е. 8 100.00лв. преди подписване на договора при следните квоти: 
д-р Диамандиева с 21.19% или 1 716.39лв.; д-р Минева с 31.02% или 2 
512.62лв; д-р Гюрецова с 26.6% или 2 154.60лв. и д-р Петрович с 21.19% 
или 1 716.39лв.; 40% от сумата т.е. 10 800.00лв. - при следните квоти: д-р 
Диамандиева с 21.19% или 2 288.52лв.; д-р Минева с 31.02% или 3 
350.16лв; д-р Гюрецова с 26.6% или 2 872.80лв. и д-р Петрович с 21.19% 
или 2 288.52лв. - в срок до шест месеца от подписване на договора; 30% от 
сумата т.е. 8 100.00лв. - при следните квоти: д-р Диамандиева с 21.19% или 
1 716.39лв.; д-р Минева с 31.02% или 2 512.62лв; д-р Гюрецова с 26.6% 
или 2 154.60лв. и д-р Петрович с 21.19% или 1 716.39лв - в срок до осем 
месеца от подписване на договора. 

 1714-7-2. 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 №1507-6/31 от 21.12.2001г., упълномощава 
своя Председател да подпише одобрения договор за покупко-продажба на 
имот в гр.Варна, ж.к.”Възраждане”, бл.6, вх.4, ет.1 по АОС № 
953/14.01.99г., с ЕТ “АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА 
ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ- Д-Р ЕМИЛИЯ 
ДИМИТРОВА - МИНЕВА” - със собственик ЕМИЛИЯ ЙОРДАНОВА 
ДИМИТРОВА - МИНЕВА - 5808161099; ЕТ “АМБУЛАТОРИЯ ЗА 
ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА 
ПОМОЩ - ЦВЕТАНКА ДИАМАНДИЕВА” - със собственик ЦВЕТАНКА 
СТЕФАНОВА ДИАМАНДИЕВА 5003228930; ЕТ “АМБУЛАТОРИЯ ЗА 
ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ 
ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - АНАСТАСИЯ БОЯДЖИЕВА - 
ПЕТРОВИЧ” - със собственик АНАСТАСИЯ СТЕФАНОВА 
БОЯДЖИЕВА - ПЕТРОВИЧ - ЕГН *** и ЕТ “АМБУЛАТОРИЯ ЗА 
ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА 
ПОМОЩ - ДИАНА ГЮРЕЦОВА” - със собственик ДИАНА АСЕНОВА 
ГЮРЕЦОВА - ЕГН ***. /за - 42, против - 1, въздържали се - 0/  
1715-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна, задължава Кметовете на районни в гр.Варна, съвместно с ОП 
“Инвестиционна политика” в едномесечен срок от приемането на 
настоящото решение да предоставят в Община Варна списък с общинските 
жилищни имоти по фонд “Настаняване на наематели” за които е 
необходим неотложен основен ремонт.  

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

  1716-7. На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна, приема приложения “Правилник за дейността на комисията за 
приватизация и следприватизационен контрол на общинската 
собственост”, като отменя свое решение № 102-3(8)/23.02.2000г.  

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

  



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

 
П Р О Т О К О Л 

№ 33/15, 24, 29.04.2002 г. 
по точка осма от дневния ред 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК “Собственост 
и стопанство” относно: приемане на Обръщение към гражданството на 
Варна за дарения за “Зоокът”-Варна; прекратяване на договор между 
Община Варна и РДВР Варна; учредяване безвъзмездно право на ползване 
върху имот на ул. “Околчица” № 15; прехвърляне на имот държавна 
собственост в общинска собственост в м. Манол чешма; продажба на 
общински имот на собственици на сградата ул. “Царевец” 35; предоставяне 
на жилища на правоимащи собственици на отчуждени имоти; обявяване за 
частна общинска собственост урегулиран поземлен имот кв. 28, м.р. 25; 
револвиращ банков кредит за “Общинска охранителна фирма”-ЕАД - 
Варна; замяна на общински недвижими имоти; включване на жилища във 
фонд “Продажби”; включване на жилища във фонд “Отдаване под наем”; 
замяна на имот частна общинска собственост с имоти собственост на 
Международна туристическа компания-ЕООД - София.  

Общ брой присъстващи общински съветници - 45  

Общински съвет - Варна прие следните  

Р Е Ш Е Н И Я : 

  1717-8. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна решава да се отправи следното обръщение: Граждани на Варна, В 
Морската ни градина има едно позабравено, тихо кътче непрекъснато 
озвучавано от радостните възгласи на децата и огрявано от слънчевите им 
усмивки. ЗООКЪТЪТ е може би единствената сега връзка на 
подрастващото поколение с живата природа и с живите герои от 
приказките. Благодарение на традиционно полаганите професионални 
грижи за животните, въпреки финансовата си немощ, е известен между 
специалистите в страната с успешната си популация. Четири поколения 
лъвчета. Почти всяка година се раждат ягуари, лами, сърни, бременна е 
кошутата на благородния елен и много, много други хищници, тревопасни 
и пернати създават поколение. Условията на живот, меко казано са 
незадоволителни. Освен това при някои животни няма да има вече 
възпроизводство. Двойката мечки са на възраст. Няма да имаме вече 
мечета. И лъвчета повече няма да има - лъвът е безнадеждно стар. Разбира 



се, като общински съветници, не можем да искаме общината да отделя 
повече средства за животните, когато не са задоволени напълно нуждите 
на хората, затова обръщаме се към ръководителите на различни 
институции в града, към управителите на държавни, общински и частни 
ЕООД, ООД и други дружества, към изпълнителните директори на АД, 
към ЕТ, към всички жители на гр.Варна, които са в състояние да помогнат 
за оцеляването, подновяването и естетизацията на зоокъта: Последвайте 
примера на столичани! Сключете договор за еднократно дарение или за 
периодично дарение с “осиновяване”! На много от клетките в софийската 
зоологическа градина има поставени табелки “осиновен/а, о/ от ….. ЕТ, 
дружество, частно лице и др.” Такива табелки, при желание от страна на 
“осиновителя” ще бъдат поставяни и във варненския зоокът.  
/за - 44, против - 0, въздържали се - 0/ 
  1718-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна решава да се прекрати сключения между Община Варна и РДВР-
Варна договор за безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот - 
общинска собственост, находящ се в гр.Варна, кв. Аспарухово, ж.к. 
Дружба, ул. “Мара Тасева”, представляващ масивна двуетажна сграда - 
бивша парова централа със застроена площ 475 кв.м., актуван с АОС № 
821/11.09.98 г.  

/за - 42, против - 0, въздържали се - 0/ 
1719-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 116 от 

НРПРУОИ, във връзка с чл. 39 от ЗОС, Общински съвет - Варна учредява 
безвъзмездно право на ползване върху имот - частна общинска 
собственост, находящ се в гр.Варна, ул. Околчица № 15, представляващ 
сграда на един етаж и сутерен със застроена площ 52,57 кв.м., пристройка 
със застроена площ 26,57 кв.м. и земя - 1/5 ид.части от дворното място, 
цялото с площ 380 кв.м., актуван с АОС № 2019/27.04.01 г. като частна 
общинска собственост в полза на Фондация “Интеграция и духовно 
развитие” за срок от 10 години. Възлага на Кмета на община Варна 
издаването на заповед и сключването на договор за безвъзмездно право на 
ползване върху описания имот за срок от 10 години.  

/за - 42, против - 0, въздържали се - 0/ 
 1720-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 54 от ЗДС и 

чл. 2, ал. 2, т. 1 от ЗОС, Общински съвет - Варна дава съгласие за 
преминаване на недвижим имот - държавна собственост с отпаднала 
необходимост за МО, намиращ се в гр.Варна, кв. Галата, местност Манол 
чешма, В.Р 1330, с обща площ 15,354 дка в собственост на Община Варна. 

 /за - 42, против - 0, въздържали се - 0/ 
 1721-8. Общински съвет - Варна на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от 

ЗМСМА и чл. 6, ал. 1 от ЗОС, обявява за частна общинска собственост 
урегулирания поземлен имот VІІІ-търг., кв. 28, 25 м.р. одобрен със заповед 



№ Г-78/17.10.01 г. на Кмета на Община Варна, с площ 290 кв.м. при 
граници: ул. Роза, УПИ -п-л ІV за училище, УПИ- п-л VІІ за озеленяване. 

 /за - 42, против - 0, въздържали се - 0/ 
 1722-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна дава съгласие за замяна на общински недивижими имоти, 
представляващи: УПИ ІІІ-ти, на ул. Караагач в кв. 799, 17 п.р. по плана на 
гр.Варна с площ 830 кв.м., отреден със Заповед № Р-214/16.06.97 г., с АОС 
№ 395/16.09.97 г. и УПИ І-ви общ на ул. Караагач и ул. Царевец, кв. 799, 
17 п.р. по плана на гр.Варна с площ от 1050 кв.м., отреден със Заповед № 
Р-214/16.06.97 г.и АОС № 394/16.09.97 г. срещу жилищни имоти, 
собственост на “ХАЙ-ОИЛ” ЕООД. Получените жилища да бъдат за 
обезщетяване на собственици на отчуждени имоти.  

/за - 42, против - 0, въздържали се - 1/ 
 1723-8. 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 
недвижим имот - частна общинска собственост по силата на АОС № 
2280/2002 г., представляващ поземлен имот пл. № 3766 с площ 1914 кв.м., 
находящ се в к.к. Чайка гр. Варна срещу равностоен жилищен имот, 
собственост на Международна туристическа компания ЕООД гр.София. 
Получените жилища да бъдат за обезщетяване на собственици на 
отчуждени имоти. Пазарните цени на имотите, предмет на замяната, да се 
определят от независим експерт-оценител.  

/за - 42, против - 0, въздържали се - 1/ 
 
 1724-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 2 от 

ЗОС, Общински съвет - Варна дав съгласие да бъде извършена замяна на 
имот-частна общинска собственост по АОС № 2111/21.08.01 г., находящ се 
на бул. Сливница, ж.к. Младост ІІ м.р., парцел /урегулиран поземлен имот/, 
отреден за етажен гараж, представляващ земя с площ 1570 кв.м. срещу 
равностойни жилищни имоти, собственост на ЕТ “Алек - Рупен 
Шахпазян”. Получените жилища да бъдат за обезщетяване на собственици 
на отчуждени имоти. Пазарните оценки на имотите предмет на замяната да 
бъдат определени от лицензиран оценител.  

/за - 41, против - 1, въздържали се - 0/ 
 
 1725-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна дава съгласие жилищата от 110 кв.м. и от 97 кв.м. във вход 1 на 
жилищен блок “Христо Ботев - север” в 11 подрайон, да се предоставят за 
избор на правоимащи собственици на отчуждени имоти, съответно като 
тристайни и двустайни.  

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



1726-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 и 3 от 
ЗОС и ПМС № 235/96 г. и във връзка с чл. 120 от НРПУРОИ, Общински 
съвет - Варна дава съгласие да бъдат продадени 23,8582 % ид.ч. от 
общински имот, представляващ парцел І-13, 13А, кв. 633, 6 п.р. ул. 
Царевец № 35, актуван с АОС № 985/16.02.99 г. на Цанко Мичев Иванов и 
Недялка Илиева Неделчева. Пазарната цена на имота да се определи от 
независим експерт-оценител, като заплащането на оценката бъде за сметка 
на молителите.  

/за - 42, против - 0, въздържали се - 0/ 
 
 1727-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна дава съгласие за замяна на общински недвижими имот, 
представляващ УПИ пл. №995, находящ се на бул. Сливница, в ж.к. 
Младост с площ 970 кв.м. при граници на имота бул. Сливница, имот пл.№ 
983, тревни площи, с АОС № 2259/21.12.2001 г. срещу жилищни имоти, 
собственост на “ГАЗ ЛИМИТЕД” ООД. Получените жилища да бъдат за 
обезщетяване на собственици на отчуждени имоти.  

/за - 41, против - 0, въздържали се - 1/ 
 
 1728-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 21, ал. 1, т. 8 

от ЗМСМА и чл. 35, ал. 2 от НРПРОИ, Общински съвет - Варна дава 
съгласие да бъде извършена замяна на общински имот на ул. “Ген. Колев” 
№ 18, представляващ ІІІ реален дял от двуетажна жилищна сграда, 
състоящ се от две стаи, заемащи част от първи етаж със застроена площ 
27,30 кв.м., 1/4 ид.част от изба под магазина със застроена площ 26,30 
кв.м., дворно място от 27,70 кв.м. ид.ч. от цялото от 221,50 кв.м. Срещу 
стойността на общинския имот да бъде предоставен равностоен имот от 
Тодорка Пюскюлиева. Пазарната цена на двата имота предмет на сделката 
да бъде определена от независим експерт-оценител.  

/за - 41, против - 0, въздържали се - 0/ 
 
 1729-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 35, ал. 2 от 

ЗОС, Общински съвет - Варна дава съгласие да бъде извършена замяна на 
общински имот, представляващ урегулиран поземлен имот с площ 2730 
кв.м., находящ се в гр.варна, ж.к. Младост ІІ м.р. по плана на гр.Варна, 
актуван с АОС № 2112/21.08.01 г. срещу равностоен жилищен имот, 
собственост на ЕТ “Огнян Йончев-Омега”, представляван от Огнян 
Йончев. Получените жилища да бъдат за обезщетяване на собственици на 
отчуждени имоти. Пазарната стойност на имотите предмет на замяната, да 
бъде определена от независим лицензиран оценител.  

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



 1730-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна включва жилища във фонд “Продажби”, както следва:  

 Ж.к.  бл.  вх. ет. ап. АОС 
1.Вл.Варненчик 228  4 2 109 2232/01 
2.Вл.Варненчик 28  1 6 23 2230/01 
3. “  213  3 3 69 2089/01 
4. “  216  5 9 158 2090/01 
5. “  20  13 3 8 236/97 
6. ул. Калоян  №10     2284/02  
7.Вл.Варненчик 213  1 4 15 276/97 
8. Вл.Варненчик 407  12 4 212 2227/01 
9. “  401  16 5 275   
10. “  405  5 5 39 2228/01 
11. “  22  12 7 146 
12. “  26  1 2 11   
13. “  203  1 9 33 1734/00 
14. “  223  4 1 91 2231/01 
15. “  227  3 3 82   
16. “  16  А 1 1 2065/01 
17. “  216  7 8 216   
18. “  401  17 5 290 913/98 
19. “  405  18 7 20 2229/01 
 

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

1731-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна включва долуизброените жилища във фонд “Отдаване под наем”: 
1. ул. Лайош Кошут № 3, АОС № 1989/05.01.01 г. 
2. ул. Мара Гидик № 32 , АОС № 2011/26.01.01 г. 
3. ул. Дебър № 45, ет.1, ап. 5, АОС № 1447/1999 г 
4. ул. Горна студена № 32, АОС № 2029/02.04.01 г. 
5. ул. Кирил и Методий бл. 34, ап. 15, АОС № 1841/06.04.01 г.  

/за - 40, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
1732-8-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет 

- Варна приема баланс и отчет за приходи и разходи за 2001 г. на “Пазари” 
ЕООД.  

/за - 39, против - 0, въздържали се – 3/  
 
1732-8-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет 

- Варна освобождава от отговорност управителя и контрольорите на 
дружеството за 2001 г.  



/за - 39, против - 0, въздържали се - 3/ 
  
1733-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна приема баланс и отчет за приходи и разходи за 2001 г. на 
“Стопанска спомагателна дейност” ЕАД - Варна.  

/за - 44, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
1734-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна приема баланс и отчет за приходи и разходи за 2001 г. на “Градски 
транспорт” ЕАД.  

/за - 45, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
1735-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна приема баланс и отчет за приходи и разходи за 2001 г. на “Общинска 
охранителна фирма”-ЕАД - Варна.  

/за - 44, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
1736-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна приема баланс и отчет за приходи и разходи за 2001 г. на “Обреди”-
ЕООД - Варна.  

/за - 42, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
1737-8-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 13, ал. 1, т. 

2 от Наредбата за реда за упражняване правата на собственост върху частта 
на община Варна от капитала на търговските дружества, Общински съвет - 
Варна увеличава капитала на “Стопанска и спомагателна дейност” ЕАД 
вписано от ВОС по ф.д. № 2170/2000 г. с адрес на управление гр.Варна, 
бул. Мария Луиза” № 11 чрез непарична вноска от 90 000 лв., 
представляваща пазарната стойност на средните недвижими имоти, частна 
общинска собственост: 

 - поземлен имот № 12, кв. 2, 15 п.р. с размер 374 кв.м., 
административен адрес: ул. “Под игото” № 30, гр.Варна с АОС № 1115/99 
г. пазарна стойност 15 278 лв. 

 - поземлен имот № 13, кв. 2, 15 п.р. с размер 416 кв.м., 
административен адрес: ул. Под игото № 32, гр.Варна с АОС № 1129/99 г. 
пазарна стойност 16 994 лв. 

 - поземлен имот № 14, кв. 2, 15 п.р. с размер 390 кв.м., 
административен адрес: ул. Под игото № 34, гр.Варна с АОС № 1134/99 г. 
пазарна стойност 15 932 лв. 

 - поземлен имот № 15, кв. 2, 15 п.р. с размер 213 кв.м., 
административен адрес: ул. Под игото № 36, гр.Варна с АОС № 1136/99 г. 
пазарна стойност 8 701 лв. 



 - поземлен имот № 16, кв. 2, 15 п.р. с размер 300 кв.м., 
административен адрес: ул. Под игото № 38, гр.Варна с АОС № 1137/99 г. 
пазарна стойност 12 255 лв. 

 - поземлен имот № 17, кв. 2, 15 п.р. с размер 236 кв.м., 
административен адрес: ул. Родина № 11, гр.Варна с АОС № 1114/99 г. 
пазарна стойност 9 641 лв. 

 - поземлен имот № 18, кв. 2, 15 п.р. с размер 272 кв.м., 
административен адрес: ул. Родина № 9, гр.Варна с АОС № 1109/99 г. 
пазарна стойност 11 111 лв. 

 1737-8-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 13, ал. 1, т. 
1 от Наредбата за реда за упражняване правата на собственост върху частта 
на община Варна от капитала на търговските дружества, във връзка с чл. 2, 
ал. 4 от ЗОС, Общински съвет - Варна изменя чл. 6 от Устава на “ССД” 
ЕАД - Варна, вписан от ВОС по ф.д. № 2170/2000 г., който придобива 
следната нова редакция: “Чл. 6, ал. 1: “Капиталът на “ССД” ЕАД-Варна е с 
номинална стойност 252 100 лева, внесе изцяло като непарична вноска на 
Община Варна под формата на дълготрайни материални активи по 
пазарната стойност, съгласно § 10, ал. 2 от Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол.” “Ал. 2: “Капиталът на дружеството е 
разпределен в 2521 поименни акции с номинална стойност по 100 лева 
всяка една.” 

 1737-8-3. На основание чл. 150, ал. 1 от ТЗ Председателят на съвета 
на директорите на “ССД” ЕАД-Варна да публикува в “Държавен вестник” 
взетите решения.  

/за - 44, 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 

№ 33/15, 24, 29.04.2002 г. 
по точка девета от дневния ред 

 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
“Образование” относно: отчета за разходите на функция Образование; 
преобразуване на Гимназия “Н. Лилиев”; допълване на Статут на награда 
“Варна” в системата на народната просвета; предложение от 
Педагогическия съвет на Вечерна Гимназия “Д. Войников” относно 
предоставяне за безвъзмездно ползване на имот публична общинска 
собственост за образователни нужди; учредяване награда “Варна” за 
постижения в науката и висшето образование.  

Общ брой присъстващи общински съветници - 44  
Общински съвет - Варна прие следните  

Р Е Ш Е Н И Я : 
  1738-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна потвърждава програма за основни ремонти на училища и детски 
градини в размер на 450 хил.лв. /четиристотин и петдесет хиляди лева/, 
съгласно приложение.  

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

1739-9. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА; чл. 12, ал. 2 от 
ППЗНП, Общински съвет - Варна дава съгласие за преобразуване на 
Гимназия “Н. Лилиев” в Професионална гимназия по администрация и 
бизнескомуникации. 

 /резултати от поименно гласуване:  
за - 24, против - 9, въздържали се - 12, отсъстват 5/ 

  
1740-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински 

съвет - Варна променя свое решение № 1020(25)/18, 21.05.01 г. и приема 
Статут на награда “Варна” в системата на народната просвета, съгласно 
приложение.  

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

1741-9-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 12, ал. 2 от 
ЗОС, Общински съвет - Варна предоставя на СОУ “Димчо Дебелянов” и 
Вечерна гимназия “Добри Войников” право на безвъзмездно ползване за 
образователни нужди училищната сграда, публична общинска собственост, 



с административен адрес: гр. Варна, ул. “Русе” № 2 и АОС № 
1252/29.06.1999 г.  

/за - 42, против - 0, въздържали се - 1/ 
  1741-9-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет 
- Варна задължава Кмета на Община Варна да впише в заглавието на АОС 
№ 1252/29.06.1999 г. и Вечерна гимназия “Добри Войников”.  

/за - 42, против - 0, въздържали се - 1/ 
1741-9-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 7, ал. 4 от 

НРПУРОИ, Общински съвет - Варна възлага управлението на училищната 
сграда, публична общинска собственост, по АОС № 1252/29.06.1999 г. на 
директорите на СОУ “Димчо Дебелянов” и Вечерна гимназия “Добри 
Войников”, като ги задължава за всяка учебна година до 01.09. да 
подписват протокол за съвместно ползване и управление на помещенията 
и да го представят на общинската администрация и ПК “Образование” при 
Общински съвет - Варна.  

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

1742-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински 
съвет - Варна учредява награда “Варна” за постижения на науката и 
висшето образование. Предлага на Областния управител на Варненска 
област, чрез Съвета за наука и висше образование, да се изработи статут с 
условия и критерии за номиниране. Направените от Съвета предложения 
се утвърждават от Общински съвет - Варна. Наградите се връчват от кмета 
на община Варна и председателя на общински съвет - Варна ежегодно по 
случай 24 май. Координацията между Областния управител и Общинския 
съвет се осъществява от председателя на Общинския съвет.  

/за - 44, 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 

№ 33/15, 24, 29.04.2002 г. 
по точка десета от дневния ред 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
“Обществен ред и сигурност” относно: приемане отчет за дейността на 
местните комисии за БППМН в Община Варна за 2001 г.; поемане 
охраната на Оздравително училище “Д-р Никола Димитров” от “Общинска 
охранителна фирма”-ЕАД.  

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

Р Е Ш Е Н И Я : 
  

1743-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет 
- Варна дава съгласие “Общинска охранителна фирма”-ЕАД - Варна да 
поеме безплатно охраната на Оздравително училище “Д-р Никола 
Димитров”, к.к. “Св.Св.Константин и Елена” гр. Варна.  

/за - 37, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
1744-10. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна приема за сведение “Отчет за дейността на местните комисии за 
БППМН в община Варна за 2001 г.”, съгласно приложение.  

/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 

№ 33/15, 24, 29.04.2002 г. 
по точка единадесета от дневния ред 

 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложение за решение от ПК 
“Опазване и възпроизводство на околната среда” относно приемане на 
Отчет за приходите и разходите на “Опазване на околната среда” за 
периода от 01.01.2001 г. до 31.12.2001 г.  

Общ брой присъстващи общински съветници - 40  

Общински съвет - Варна прие следното  

Р Е Ш Е Н И Е : 

1745-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет 
- Варна приема Отчет за приходите и разходите на “Опазване на околната 
среда” за периода от 01.01.2001 г. до 31.12.2001 г., съгласно приложение. 

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

 

 

 

 

  



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

 
П Р О Т О К О Л 

№ 33/15, 24, 29.04.2002 г. 
по точка дванадесета от дневния ред 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложение от ПК “Младежки 
дейности и спорт” относно внасяне на предложение от общинската 
администрация за ръководство, управление и стопанисване на спортните 
имоти, собственост на Община Варна; предложение за освобождаване на 
общински съветници като членове на ПК “Младежки дейности и спорт”.  

Общ брой присъстващи общински съветници - 42  

Общински съвет - Варна прие следните  

Р Е Ш Е Н И Я : 

  1746-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет 
- Варна задължава дирекции “Образование, младежки дейности и спорт”, 
“Собственост и стопанство” и “Правно-нормативно обслужване” да 
изготвят и внесат в ОбС предложение за ръководство, управление и 
стопанисване на спортните имоти, собственост на община Варна.  

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

1747-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет 
- Варна избира общинския съветник Красимир Минков МАРИНОВ за член 
на ПК “Младежки дейности и спорт”.  

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

1748-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, Общински съвет 
- Варна избира общинският съветник Валентин ПАНТЕЛЕЕВ за 
председател на ПК “Младежки дейности и спорт”.  

/резултати от поименно гласуване:  
за - 31, против - 2, въздържали се - 12, отсъстват - 5/ 

  
1749. Общински съвет - Варна прекъсва Тридесет и третото си 

заседание и решава да продължи разглеждането на точките по приетия на 
15.04.2002 г. и променен на 24.04.2002 г. дневен ред на заседание от 09.00 
ч. на 29.04.02 г. (понеделник).  

/за - 25, против - 11, 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 

№ 33/15, 24, 29.04.2002 г. 
по точка тринадесета от дневния ред 

ОТНОСНО: Обсъждане с предложение за промени в състава на 
комисията по приватизация и следприватизационен контрол на 
общинската собственост.  

Общ брой присъстващи общински съветници - 43  

Общински съвет - Варна прие следните  

Р Е Ш Е Н И Я: 

  1750-13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, Общински съвет 
- Варна освобождава от състава на комисията по приватизация и 
следприватизационен контрол общинската съветничка Веселина Ангелова 
САВОВА, след подадена лично оставка.  

/за - 28, против - 9, въздържали се - 6/ 
  

1751-13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, Общински съвет 
- Варна освобождава от състава на комисията по приватизация и 
следприватизационен контрол общинския съветник Красен Петков 
ЖЕЛЕЗОВ, след подадена лично оставка.  

/за - 28, против - 7, въздържали се - 8/ 
 

  1752-13-1. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна решава комисията по провеждане на таен избор за прекратяване 
правомощията и освобождаване на общинските съветници членове на 
комисията по приватизация и следприватизационен контрол да се състои 
от трима души.  

/за - 37, против - 0, въздържали се - 3/ 
  1752-13-2. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна избира за членове на комисията по решение № 1752-13-1 
общинските съветници:  

Красен Железов   - за - 43, против - 0, въздържали се - 0  
Диан Даскалов   - за - 42, против - 0, въздържали се - 2  
д-р Стоян Калоянов  - за - 44, против - 0, въздържали се – 0 



  1752-13-3. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна възлага на членовете на комисията по решение № 1752-13-1 да 
излъчат помежду си председател на комисията.  

/за - 42, против - 1, въздържали се - 1/  
Предложението на г-н Белев по т. 13 от дневния ред относно прекратяване 
правомощията и освобождаване на общинските съветници членове на 
комисията по приватизация и следприватизационен контрол не се прие от 
общинските съветници с резултати от тайно гласуване, описани подробно 
в подробния протокол на Тридесет и третото заседание на Общински съвет 
- Варна.  

 

 

 

 

 

  



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 

№ 33/15, 24, 29.04.2002 г. 
по точка четиринадесета от дневния ред 

ОТНОСНО: Обсъждане с предложение за промяна на представителя 
на Общински съвет - Варна в Общото събрание на “В и К”-ООД - Варна. 
Постъпи предложение от вносителя на точката в дневния ред за 
оттеглянето й от същия, което общинските съветници приеха с резултати 
от гласуването: за - 24, против - 19, 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 

№ 33/15, 24, 29.04.2002 г. 
по точка петнадесета от дневния ред 

ОТНОСНО: Обсъждане с предложение за промяна на представителя 
на Общински съвет - Варна в Общото събрание на “Търговски дом”-АД - 
Варна. Постъпи предложение от вносителя на точката в дневния ред за 
оттеглянето й от същия, което общинските съветници приеха с резултати 
от гласуването: за - 24, против - 19, 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 

№ 33/15, 24, 29.04.2002 г. 
по точка шестнадесета от дневния ред 

ОТНОСНО: Обсъждане с предложение за промяна в състава на ВрК 
“Изработване правилник за работа на Общински съвет - Варна”. Постъпи 
предложение от вносителя на точката в дневния ред за оттеглянето й от 
същия, което общинските съветници приеха с резултати от гласуването: за 
- 24, против - 19, 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 

№ 33/15, 24, 29.04.2002 г. 
по точка седемнадесета от дневния ред 

ОТНОСНО: Разглеждане на оспорвания от Кмета на община Варна 
на решения на Общинския съвет №№ 1554-5, 1555-5, 1575-7-1, 1575-7-2, 
1587-13(32)/11.02.02 г.  

Общ брой присъстващи общински съветници - 44  
Общински съвет - Варна прие следните  

Р Е Ш Е Н И Я : 
 

  1753-17. На основание чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна потвърждава свое решение № 1554-5(32)/11.02.02 г.  

/резултати от поименно гласуване:  
за - 23, против - 3, въздържали се - 16, отсъстват - 8/  
Решение № 1554-5(32)/11.02.02 г. не се потвърждава. 
  
1754-17. На основание чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна потвърждава свое решение № 1555-5(32)/11.02.02 г.  
/за - 22, против - 4, въздържали се - 14/  
Решение № 1555-5(32)/11.02.02 г. не се потвърждава. 
  
1755-17. На основание чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна потвърждава свое решение № 1575-7-1(32)/11.02.02 г.  
/за - 23, против - 10, въздържали се - 8/  
Решение № 1575-7-1(32)/11.02.02 г. не се потвърждава. 
  
1756-17. На основание чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна потвърждава свое решение № 1575-7-2(32)/11.02.02 г.  
/за - 20, против - 8, въздържали се - 14/  
Решение № 1575-7-2(32)/11.02.02 г. не се потвърждава. 
  
1757-17. На основание чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна потвърждава свое решение № 1587-13(32)/11.02.02 г.  
/резултати от поименно гласуване:  
за - 29, против - 8, въздържали се - 5, отсъстват - 8/  
 

  



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

 
П Р О Т О К О Л 

№ 33/15, 24, 29.04.2002 г. 
по точка осемнадесета от дневния ред 

 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложение относно възлагане на 
Председателя на Общински съвет - Варна да извърши ротация в състава на 
районните комисии по търговия.  

Общ брой присъстващи общински съветници - 37  

Общински съвет - Варна прие следното  

Р Е Ш Е Н И Е : 

  1758-18. Общински съвет - Варна възлага на председателя на 
общинския съвет да извърши ротация в състава на районните комисии за 
временни преместваеми обекти.  

/за - 9, против - 21, въздържали се -7/  

 

  



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

 
П Р О Т О К О Л 

№ 33/15, 24, 29.04.2002 г. 
по точка деветнадесета от дневния ред 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения от общински съветници 
относно спиране на дейността на районните комисии по търговия и 
възлагане на общинската администрация изработване на Наредба за 
разпределение на търговски обекти на територията на община Варна, 
съгласно чл. 56 от ЗУТ.  

Общ брой присъстващи общински съветници - 39  

Общински съвет - Варна прие следните  

Р Е Ш Е Н И Я : 

  1759-19. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет 
- Варна спира дейността на районните комисии по търговия.  

/за - 29, против - 1, въздържали се - 6/ 
 

  1760-19. На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, Общински 
съвет - Варна задължава кмета на община Варна да внесе за разглеждане в 
ПК “Архитектура, строителство, благоустройство и комунални дейности” 
Наредба за разпределение на търговски обекти на територията на община 
Варна, съгласно чл. 56 от ЗУТ, в срок до 10.05.02 г.  

/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 

№ 33/15, 24, 29.04.2002 г. 
по точка двадесета от дневния ред 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложение от кмета на община Варна 
относно структурни промени във връзка с прилагане на Системи за 
финансово управление и контрол (СФУК) на бюджетните и 
извънбюджетните средства на община Варна и второстепенните 
разпоредители на бюджетни кредити.  

Общ брой присъстващи общински съветници - 35  

Общински съвет - Варна прие следните  

Р Е Ш Е Н И Я : 

  1761-20. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА; във връзка с чл. 
19 от ЗДВФК, чл. 11-18 от ППЗДВФК, Общински съвет - Варна дава 
съгласието си към Дирекция “Финансово-стопански дейности” да бъде 
създаден сектор за вътрешен одит по СФУК на бюджетните и 
извънбюджетни средства. Същото да се състои от един главен инспектор 
“Контрол на СФУК” и двама старши инспектори /старши инспектор 
“Контрол на СФУК” и старши инспектор “Контрол на СФУК на община 
Варна”. 

  Характеристика на длъжността главен инспектор “Контрол на 
СФУК” разработва план за вътрешни одити; контролира подготовката на 
финансовия одит; ръководи и контролира извършването на одита; 
ръководи и контролира съставяне на одиторския отчет на вътрешния одит; 
определя коригиращите мерки на вътрешния одит; контролира 
изпълнението на коригиращите мерки; осъществява контрол на сроковете 
по коригиращите мерки; контролира предаването на одиторския отчет на 
одитираните обети на вътрешния одит; организира и осъществява 
съхранението на документацията на вътрешния одит; съставя годишния 
план за вътрешен контрол по второстепенни разпоредители; контролира 
подготовката на проверките по плана за ВК; контролира и осъществява 
проверките по ВК; контролира документирането на резултатите по ВК; 
извършва анализ и оценка и определя коригиращите мерки по ВК; 
определя мероприятия, срокове и отговорности за провеждане на 
подобренията; контролира предаването на докладите от проверките по ВК 



на проверяваните обекти; организира съхранението на документацията по 
ВК; организира провеждане обучение на персонала по организацията и 
функционирането на СФУК във всички второстепенни разпоредители на 
община Варна. 

  Характеристика на длъжността старши инспектор “Контрол на 
СФУК” осъществява подготовката на вътрешния одит; извършва 
вътрешния одит; изготвя одиторския отчет на вътрешния одит; 
осъществява изпълнението на коригиращите мерки на вътрешния одит; 
осъществява предаването на одиторския отчет на одитираните обекти; 
осъществява подготовката на проверките по плана за ВК; извършва 
проверките по плана за ВК; изготвя докладите за резултатите от 
проверките по ВК; осъществява изпълнението на коригиращите мерки за 
отстраняване на нередностите и нарушенията; предава докладите от 
извършените проверки на проверяваните обекти 

  Характеристика на длъжността старши инспектор “Контрол на 
СФУК за община Варна” - приема, регистрира в дневника, предвижва и 
контролира движението на документацията по СФУК (“заявка за поемане 
на задължение”, “искане за извършване на разход” и др.); извършва 
проверка за компетентност на лицето, заявило/разпоредило разхода; 
извършва проверка за съответствие на разхода с изискванията на 
нормативната уредба; при предварителния контрол, след анализ и оценка 
на несъответствието, предприема необходимите действия, съгласно СФУК; 
извършва проверка за съответствие разхода с поетото задължение; 
информира заявителите за резултатите по предварителния контрол 
/наличието/липсата на двоен подпис на документите за поемане на 
задължение и извършване на разход/; извършва всички проверки 
/комплектност, математически, формални, наличие на необходимите 
подписи и др. регламентирани със СФУК на община Варна/ при приемане 
на документацията; открива досиета за задължение/разход над 10 000 лв., 
съгласно изискванията на СФУК; разпорежда се с невалидни и остарели 
документи съгласно разпоредбите на СФУК в община Варна; води дневник 
за следене на документите/записите съгласно разпоредбите на СФУК в 
община Варна; изготвя предложения за разработка/изменени на 
документи/записи при необходимост, съгласно разпоредбите на СФУК в 
община Варна; организира провеждане обучение на персонала по 
организацията и функционирането на СФУК в община Варна; оказва 
съдействие при осъществяване на вътрешния одит и вътрешния контрол по 
прилагане на СФУК.  

 

  



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 

№ 33/15, 24, 29.04.2002 г. 
по точка двадесет и първа от дневния ред 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ВрК 
“Структури и общинска администрация относно: увеличаване числеността 
на дирекция “ОРК”; промяна на решение № 1492-5/1.12.01 г.; увеличаване 
щата на км. Константиново.  

Общ брой присъстващи общински съветници - 35  
Общински съвет - Варна прие следните  

Р Е Ш Е Н И Я : 
 

  1762-21. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, Общински съвет 
- Варна, считано от 01.05.02 г., увеличава числеността на дирекция 
“обществен ред и контрол” със следните длъжности: Старши инспектор 
“Контрол по търговската дейност” към сектор “Контрол по търговската 
дейност” Старши инспектор “Строителен контрол” към сектор 
“Строителен контрол”  
/за - 34, против - 0, въздържали се – 0/ 
 
  1763-21. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, Общински съвет 
- Варна променя свое решение № 1492-5/21.12.01 г., поради допусната 
техническа грешка, както следва: Текста “1. В чл. 6 от Устройствения 
правилник на Община Варна се създава нова т. 20”, да се чете: “1. В чл. 6 
от Устройствения правилник на Община Варна се създава нова т. 12”.  

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

1764-21. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, Общински съвет 
- Варна решава структурата на дирекция “Обществен ред и контрол” да 
претърпи изменение, като длъжността Главен инспектор “Опазване и 
възпроизводство на околната среда” се трансформира в Началник сектор 
“Екологичен контрол”.  

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

1765-21. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, Общински съвет 
- Варна увеличава щата на км. Константиново, както следва: 
- участъков техник - 1 бр. 
- геодезист - 1 бр. 
- поземлена реформа - 2 бр. 



- счетоводител - 1 бр. 
 Настоящото решение влиза в сила след осигуряване на работни 

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

  



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

 
П Р О Т О К О Л 

№ 33/15, 24, 29.04.2002 г. 
по точка двадесет и втора от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложение от общинския съветник П. 

Панайтов - БЗНС “Н. Петков” относно приемане на Открито писмо-
декларация за пълно разсекретяване на досиетата на бившата ДС.  

Общ брой присъстващи общински съветници - 32  
Общински съвет - Варна прие следното  

Р Е Ш Е Н И Е : 
 

  1766-22. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна приема Открито писмо-декларация от Общински съвет - Варна на 
гр. Варна, като решава да го изпрати до Министър-Председателя на 
Република България, до Народното събрание на Република България и до 
всички медии, със следния текст: “Уважаеми г-н Министър Председател, 
Чрез закона за класифицираната информация се засекретяват изцяло 
досиетата на бившата ДС. По този начин се дава възможност да 
продължават да влизат необезпокоявано във властта бившите доносници, 
внедрили се по поръчка в политическите сили. Този процес протича вече 
12 години и съсипва България за сметка на малка прослойка, която 
обогатява себе си. Вашата политическа сила не намери смелост и не 
поиска сериозно да реши този проблем, както това стана в други страни от 
бившия комунистически лагер. При тях това доведе до бърз тласък напред 
във всяка област на общественото развитие, за разлика от България. 
Учудващо е, че дори и Вие, господин Министър Председател, не 
проявявате нужната политическа воля да бъде решен радикално, сега, 
справедливо и веднъж завинаги този кардинален за развитието на България 
проблем. Считаме, че правилното решаване на тази трудна задача ще 
доведе до преодоляване на кризата във всички сфери в България - доверие 
в политическите сили, нравственост, вярна в справедливостта, морал, 
единение на нацията, икономически просперитет, бързо изграждане на 
гражданско общество, стъпило здраво върху демократичните ценности. 
 
 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВАРНА  
 

/резултати от поименно гласуване:  
за - 21, против - 4, въздържали се - 5,  
не участват в гласуването - 2, отсъстват - 18/  



 

 


