
Препис-извлечение! 
 ОБЩИНСКИ     СЪВЕТ  -  ВАРНА 
  

П Р О Т О К О Л 
№ 35/02, 03, 10, 11.07.2002 г. 

по точка първа от дневния ред 

ОТНОСНО: Предсрочно прекратяване пълномощията на Председателя на 
Общински съвет – Варна, на заместник председателите и избор на нов 
Председател на Общинския съвет.  

Р Е Ш Е Н И Я : 
1784-1. На основание чл. 24, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна 
избира за водещ по т. 1 от дневния ред на Тридесет и петото заседание на 
ОбС “Предсрочно прекратяване пълномощията на Председателя на 
Общински съвет – Варна, на заместник председателите и избор на нов 
Председател на ОбС – Варна” общинския съветник Красимир Минков 
МАРИНОВ.  
/резултати от поименно явно гласуване:  
за - 27, против - 15, въздържали се - 8/ 
 
 1785-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА Общински съвет - 
Варна освобождава Стелиян Георгиев Севастиянов като Председател на 
Общински съвет – Варна.  
/резултати от поименно явно гласуване:  
за – 27, против – 23, въздържали се – 0/ 
 
 1786-1. Общински съвет - Варна приема оставката на Веселина Ангелова 
САВОВА и я освобождава като заместник председател на Общинския 
съвет.  
/за – 27, против – 10, въздържали се – 10/ 
 
 1787-1. Общински съвет - Варна приема оставката на доц. Д-р Яко 
КУЗМАНОВ Георгиев и го освобождава като заместник председател на 
Общинския съвет.  
/за – 27, против – 8, въздържали се – 13/ 
 
 1788-1. На основание чл. 8, ал. 3 от Правилника за организация дейността 
на ОбС, Общински съвет – Варна освобождава Живко АСЕНОВ Гюров 
като заместник председател на Общинския съвет.  
/резултати от поименно явно гласуване:  
за – 27, против – 20, въздържали се – 2,  
не участвал в гласуването – 1/ 



 1789-1. С цел спазване изискванията на чл. 24, изр. 2 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна решава да бъде избрана комисия по избора на 
Председател на Общинския съвет и комисията по избора да се състои от 5 
/пет/ члена.  

/за – 37, против – 1, въздържали се – 6/ 

 1790-1. Общински съвет – Варна избира следните общински съветници за 
членове на комисията по решене на ОбС № 1789-1:  

Снежана ДОНЕВА - за – 27 
Стефан САВОВ - за – 29 
Аврам ТОДОРОВ - за – 28 
Росен ЗЛАТАНОВ - за – 30 
Славейко КОНДОВ - за – 46 
 
 1791-1. Общински съвет – Варна избира за председател на 
комисията по избора на Председател на Общинския съвет общинската 
съветничка Снежана ДОНЕВА. 
 /за – 28, против – 0, въздържали се – 1/ 
 
 1792-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА и при спазване 
изискванията на чл. 24, изр. 2 и 3 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна 
избира за Председател на Общинския съвет Красимир Милчев СИМОВ.  
 
 Резултати от проведеното тайно гласуване: 
  
 Брой гласували   - 50 бр. 
 Празни пликове   - не 
 Недействителни бюлетини  - не 
 “за” Красимир Милчев Симов  - 29 бр. 
 “за” Доля Цветанова Пчелинска - 21бр. 
 
 
 
  



Препис-извлечение! 
 ОБЩИНСКИ     СЪВЕТ  -  ВАРНА 
  

П Р О Т О К О Л 
№ 35/02, 03, 10, 11.07.2002 г. 

по точка втора от дневния ред 
 

ОТНОСНО: Промени в ръководствата, структурата, състава на 
постоянни и временни комисии и помощни органи на ОбС. 

 
Р Е Ш Е Н И Я : 

1793-2. На основание чл. 42, ал. 3, във връзка с чл. 8, ал. 3 от 
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
Общински съвет - Варна освобождава Живко АСЕНОВ Гюров като 
Председател на ПК “Транспорт”.  

/резултати от поименно явно гласуване:   
за – 27, против – 19, въздържали се – 0,   
не участва в гласуването – 1, отсъстват – 3/ 
  
1794-2. На основание чл. 42, ал. 3, във връзка с чл. 8, ал. 3 от 

Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
Общински съвет - Варна освобождава Александрина Иванова 
КОМИТОВА като Председател на ПК “Образование”.  

/резултати от поименно явно гласуване:   
за – 26, против – 20, въздържали се – 1,   
не участва в гласуването – 1, отсъстват – 2/ 
  
1795-2. На основание чл. 42, ал. 3, във връзка с чл. 8, ал. 3 от 

Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
Общински съвет - Варна освобождава Доля Цветанова ПЧЕЛИНСКА като 
Председател на ПК “Култура”.  

/резултати от поименно явно гласуване:  
за – 26, против – 22, въздържали се – 0,  
не участва в гласуването – 0, отсъстват – 2/ 
  
1796-2. На основание чл. 42, ал. 3, във връзка с чл. 8, ал. 3 от 

Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
Общински съвет – Варна Гинка Христова РАДЕВА като Председател на 
ПК “Опазване и възпроизводство на околната среда”.  

/резултати от поименно явно гласуване:  
за – 26, против – 19, въздържали се – 1,   
не участва в гласуването – 1, отсъстват – 3/ 



 1797-2. На основание чл. 42, ал. 3, във връзка с чл. 8, ал. 3 от 
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
Общински съвет - Варна освобождава Славейко Тодоров КОНДОВ като 
Председател на ПК “Обществен ред и сигурност”.  

/резултати от поименно явно гласуване:   
за – 26, против – 20, въздържали се – 1,   
не участва в гласуването – 1, отсъстват – 2/ 
  
1798-2. На основание чл. 42, ал. 3, във връзка с чл. 8, ал. 3 от 

Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
Общински съвет - Варна освобождава Красен Петков ЖЕЛЕЗОВ като 
Председател на ПК “Собственост и стопанство”.  

/резултати от поименно явно гласуване:   
за – 26, против – 19, въздържали се – 1,   
не участва в гласуването – 1, отсъстват – 3/ 
  
1799-2. На основание чл. 42, ал. 3, във връзка с чл. 8, ал. 3 от 

Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
Общински съвет - Варна освобождава Васко Миланов ВАСИЛЕВ като 
Председател на ПК “Архитектура, строителство, благоустройство и 
комунални дейности”.  

/резултати от поименно явно гласуване:    
за – 27, против – 20, въздържали се – 0,   
не участва в гласуването – 0, отсъстват – 3/ 
  
1800-2. На основание чл. 42, ал. 3, във връзка с чл. 8, ал. 3 от 

Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
Общински съвет - Варна освобождава доц.д-р Яко КУЗМАНОВ Георгиев 
като Председател на ПК “Здравеопазване и социални дейности”.  

/резултати от поименно явно гласуване:   
за – 26, против – 22, въздържали се – 0,  
не участва в гласуването – 0, отсъстват – 2/ 
  
1801-2. На основание чл. 42, ал. 3, във връзка с чл. 8, ал. 3 от 

Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
Общински съвет - Варна освобождава д-р Янко Петров СТАНЕВ като 
Председател на ВрК “Структури и общинска администрация”.  

/резултати от поименно явно гласуване:  
за – 27, против – 20, въздържали се – 0,    
не участва в гласуването – 1, отсъстват – 2/ 
  
1802-2. На основание чл. 42, ал. 3, във връзка с чл. 8, ал. 3 от 

Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 



Общински съвет - Варна освобождава Благовест Йорданов ТОДОРОВ като 
Председател на ВрК “Наименования”.  

/резултати от поименно явно гласуване:   
за – 27, против – 18, въздържали се – 0,   
не участва в гласуването – 1, отсъстват – 4/ 
  
1803-2. На основание чл. 42, ал. 3, във връзка с чл. 8, ал. 3 от 

Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
Общински съвет - Варна освобождава Стелиян Георгиев СЕВАСТИЯНОВ 
като Председател на ВрК “Изработване на Правилник за работа на ОбС”. 

 /резултати от поименно явно гласуване:   
за – 27, против – 20, въздържали се – 0,    
не участва в гласуването – 1, отсъстват – 2/ 
  
1804-2. На основание чл. 42, ал. 3 от “Правилник за организацията и 

дейността на ОбС”, Общински съвет – Варна закрива ВрК “Изработване на 
Правилник за работа на ОбС”.  

/за – 26, против – 19, въздържали се – 1/ 
  
1805-2. На основание чл. 42, ал. 3 от “Правилник за организацията и 

дейността на ОбС”, Общински съвет – Варна закрива ПК “Архитектура, 
строителство, благоустройство и комунални дейности”.  

/за – 27, против – 16, въздържали се – 4/ 
  
1806-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 42, ал. 3  от 

“Правилник за организацията и дейността на ОбС”, Общински съвет – 
Варна създава ПК “Архитектура и строителство”.  

/за – 27, против – 16, въздържали се – 3/ 
  
1807-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 42, ал. 2 от 

“Правилник за организацията и дейността на ОбС”, Общински съвет – 
Варна избира за членове на ПК “Архитектура и строителство” следните 
общински съветници:  
Васко Василев   за – 38, против – 0, въздържали се – 2 
Любомир Роев   за – 27, против – 1, въздържали се – 4 
Стелиян Севастиянов  за – 27, против - 1, въздържали се – 3 
Магдалена Катранджиева за – 40, против – 0, въздържали се – 1 
Григори Бонев   за – 35, против – 0, въздържали се – 4 
Доля Пчелинска  за – 29, против – 1, въздържали се – 3 
Благовест Тодоров  за – 28, против – 0, въздържали се – 4 
Константин Пувков  за – 38, против – 0, въздържали се – 1 
Георги Ташков   за – 41, против – 0, въздържали се – 0 
Щерю Наумов   за – 29, против – 0, въздържали се – 1 



Пенка Богданова  за – 39, против – 0 ,въздържали се – 1 
Апостол Димитров  за – 39, против – 0, въздържали се – 1 
Снежана Донева  за – 39, против – 0, въздържали се – 0 
Анна-Мария Йорданова за – 41, против – 0, въздържали се – 1 
Живко Ников   за – 41, против – 0, въздържали се – 1 
Александър Тодоров  за – 35, против – 1, въздържали се – 3 
Веселина Савова  за – 38, против – 0, въздържали се – 2 
Панайот Панайотов  за – 35, против – 2, въздържали се – 3 
Красимир Маринов  за – 38, против – 0, въздържали се – 0 
Тошко Грудев   за – 41, против – 0, въздържали се – 0 
Димитричка Господинова за – 41, против – 0, въздържали се – 1 
Костадинка Великова   за – 40, против – 0, въздържали се – 1 
Драгомир Белев  за – 41, против – 0, въздържали се – 1 
Росен Златанов  за – 39, против – 0, въздържали се - 1  
 

1808-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 42, ал. 3  от 
“Правилник за организацията и дейността на ОбС”, Общински съвет – 
Варна създава ПК “Благоустройство и комунални дейности”.  

/за – 34, против – 0, въздържали се – 9/ 
  
1809-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 42, ал. 2 от 

“Правилник за организацията и дейността на ОбС”, Общински съвет – 
Варна избира за членове на ПК “Благоустройство и комунални дейности” 
следните общински съветници:  
Любомир Роев   за – 45, против – 0, въздържали се – 3 
Константин Войнов  за – 46, против – 0, въздържали се – 1 
Магдалена Катранджиева за – 46, против – 0, въздържали се – 1 
Григори Бонев   за – 41, против – 0, въздържали се – 3 
Александрина Комитова за – 28, против – 0, въздържали се – 3 
Янко Станев   за – 40, против – 0, въздържали се – 2 
Георги Ташков   за – 41, против – 0, въздържали се – 0 
Аврам Тодоров  за – 41, против – 0, въздържали се – 0 
Тодорка Павлова  за – 41, против – 0, въздържали се – 0 
Пенка Богданова  за – 41, против – 0, въздържали се – 0 
Апостол Димитров  за – 41, против – 0, въздържали се – 0 
Благовест Тодоров  за – 34, против – 2, въздържали се – 1 
Живко Асенов   за – 41, против – 0, въздържали се – 0 
Снежана Донева  за – 41, против – 0, въздържали се – 0 
Валентин Пантелеев  за – 41, против – 0, въздържали се – 0 
Анна-Мария Йорданова за – 42, против – 0, въздържали се – 0 
Александър Тодоров  за – 31, против – 2, въздържали се – 2 
Гинка Радева   за – 28, против – 3, въздържали се – 2 
Веселина Савова  за – 38, против - 0, въздържали се – 3 



Панайот Панайотов  за – 30, против - 1, въздържали се – 2 
Тошко Грудев   за – 42, против – 0, въздържали се – 1 
Красимир Маринов  за – 42, против – 0, въздържали се – 0 
Димитричка Господинова за – 40, против – 0, въздържали се – 0 
Драгомир Белев  за – 42, против – 0, въздържали се – 0 
Росен Златанов  за – 40, против – 0, въздържали се – 0 
Пламен Начков  за – 42, против – 0, въздържали се – 0 
Васко Василев   за – 29, против – 0, въздържали се – 2 
 

1810-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 42, ал. 3  от 
“Правилник за организацията и дейността на ОбС”, Общински съвет – 
Варна създава ПК “Изработване на Правилник за работа на ОбС”.  

/за – 27, против – 15, въздържали се – 4/ 
  

1811-2. Общински съвет – Варна променя Правилник за дейността на 
комисията за приватизация и следприватизационен контрол на общинската 
собственост, приет с решение № 1716-7(33), както следва: 

 - текста на чл.13 става: “Комисията се състои от 21 члена с право на 
глас – председател, заместник председател, секретар и 18 членове.” 

 - текста на чл. 14 става: Председателят, секретарят и един член–
юрист са представители на общинската администрация. Заместник 
председателят и останалите 17 члена се избират от Общински съвет – 
Варна.  

/за – 30, против – 0, въздържали се – 17/ 
  

1812-2. На основание чл. 42, ал. 3 от “Правилник за организацията и 
дейността на ОбС”, Общински съвет – Варна освобождава общинския 
съветник Григори БОНЕВ от състава на комисията по приватизация и 
следприватизационен контрол при Община Варна.  

/резултати от поименно явно гласуване:  
за – 26, против – 20, въздържали се – 0,  
не участва в гласуването – 1, отсъстват – 3/ 
  
1813-2. На основание чл. 42, ал. 3 от “Правилник за организацията и 

дейността на ОбС”, Общински съвет – Варна освобождава общинската 
съветничка Гинка РАДЕВА от състава на комисията по приватизация и 
следприватизационен контрол при Община Варна.  

/резултати от поименно явно гласуване:  
за – 26, против – 19, въздържали се – 0,  
не участва в гласуването – 2, отсъстват – 3/ 
  
1814-2. На основание чл. 42, ал. 3 от “Правилник за организацията и 

дейността на ОбС”, Общински съвет – Варна освобождава общинския 



съветник Живко АСЕНОВ от състава на комисията по приватизация и 
следприватизационен контрол при Община Варна.  

/резултати от поименно явно гласуване:  
за – 26, против – 20, въздържали се – 0,  
не участва в гласуването – 1, отсъстват – 3/ 
  
1815-2. На основание чл. 42, ал. 3 от “Правилник за организацията и 

дейността на ОбС”, Общински съвет – Варна освобождава общинския 
съветник Васко ВАСИЛЕВ от състава на комисията по приватизация и 
следприватизационен контрол при Община Варна.  

/резултати от поименно явно гласуване:  
за – 26, против – 20, въздържали се – 0,  
не участва в гласуването – 1, отсъстват – 3/ 
  
1816-2. На основание чл. 42, ал. 3 от “Правилник за организацията и 

дейността на ОбС”, Общински съвет – Варна освобождава общинския 
съветник Любомир РОЕВ от състава на комисията по приватизация и 
следприватизационен контрол при Община Варна.  

/резултати от поименно явно гласуване:  
за – 26, против – 20, въздържали се – 0,  
не участва в гласуването – 1, отсъстват – 3/ 
  
1817-2. На основание чл. 42, ал. 3 от “Правилник за организацията и 

дейността на ОбС”, Общински съвет – Варна освобождава общинския 
съветник Константин ПУВКОВ от състава на комисията по приватизация и 
следприватизационен контрол при Община Варна.  

/резултати от поименно явно гласуване:  
за – 26, против – 20, въздържали се – 0,  
не участва в гласуването – 1, отсъстват – 3/ 
  
1818-2. На основание чл. 42, ал. 3 от “Правилник за организацията и 

дейността на ОбС”, Общински съвет – Варна освобождава общинския 
съветник Александър ТОДОРОВ от състава на комисията по приватизация 
и следприватизационен контрол при Община Варна.  

/резултати от поименно явно гласуване:  
за – 26, против – 19, въздържали се – 0,  
не участва в гласуването – 2, отсъстват – 3/ 
  
1819-2. На основание чл. 42, ал. 3 от “Правилник за организацията и 

дейността на ОбС”, Общински съвет – Варна освобождава общинската 
съветничка Доля ПЧЕЛИНСКА от състава на комисията по приватизация и 
следприватизационен контрол при Община Варна.  

/резултати от поименно явно гласуване:  



за – 27, против – 19, въздържали се – 0,  
не участва в гласуването – 1, отсъстват – 3/ 
  
1820-2. На основание чл. 42, ал. 3 от “Правилник за организацията и 

дейността на ОбС”, Общински съвет – Варна освобождава общинската 
съветничка Костадинка ВЕЛИКОВА от състава на комисията по 
приватизация и следприватизационен контрол при Община Варна. 

 /резултати от поименно явно гласуване:  
за – 30, против – 12, въздържали се – 1,  
не участва в гласуването – 1, отсъстват – 6/ 
  
1821-2. На основание чл. 42, ал. 3 от “Правилник за организацията и 

дейността на ОбС”, Общински съвет – Варна освобождава общинския 
съветник Стефан САВОВ от състава на комисията по приватизация и 
следприватизационен контрол при Община Варна.  

/резултати от поименно явно гласуване:  
за – 27, против – 16, въздържали се – 3,  
не участва в гласуването – 1, отсъстват – 5/ 
  
1822-2. На основание чл. 42, ал. 3 от “Правилник за организацията и 

дейността на ОбС”, Общински съвет – Варна освобождава общинския 
съветник Росен ЗЛАТАНОВ от състава на комисията по приватизация и 
следприватизационен контрол при Община Варна.  

/резултати от поименно явно гласуване:  
за – 27, против – 16, въздържали се – 2,  
не участва в гласуването – 1, отсъстват – 4/ 
  
1823-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 42, ал. 2 от 

“Правилник за организацията и дейността на ОбС”, Общински съвет – 
Варна избира за членове на комисията по приватизация и 
следприватизационен контрол при Община Варна следните общински 
съветници:  
Костадинка Великова  за – 26, против – 2, въздържали се – 21 
Стефан Савов   за – 26, против – 1, въздържали се – 19 
Росен Златанов  за – 26, против – 1, въздържали се - 23 
Тошко Грудев   за – 26, против – 0, въздържали се – 22 
Снежана Донева  за – 27, против – 0, въздържали се – 20 
Валентин Пантелеев  за – 27, против – 0, въздържали се – 20 
Пенка Богданова  за – 27, против – 0, въздържали се – 22 
Аврам Тодоров  за – 27, против – 0, въздържали се – 21 
Пламен Начков  за – 26, против – 1, въздържали се – 21 
Георги Ташков   за – 27, против – 1, въздържали се – 21 
Гето Маринов   за – 26, против – 0, въздържали се – 20 



Тодорка Павлова  за – 27, против – 0, въздържали се – 20 
Диан Даскалов   за – 26, против – 2, въздържали се – 19 
Доля Пчелинска  за – 32, против – 0, въздържали се – 11 
Емилия Христова  за – 26, против – 0, въздържали се – 17 
Живко Асенов   за – 26, против – 0, въздържали се – 17 
Илияна Кръстева  за – 27, против – 0, въздържали се – 17 
Константин Пувков  за – 29, против – 0, въздържали се - 16 
 

1824-2. На основание чл.21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 42, ал. 2 от 
“Правилник за организацията и дейността на ОбС”, Общински съвет - 
Варна избира общинския съветник Стефан САВОВ за Заместник 
председател на комисията по приватизация и следприватизационен 
контрол при Община Варна.  

/за – 28, против – 0, въздържали се – 21/ 
  
1825-2. На основание чл. 42, ал. 2 от “Правилник за организацията и 

дейността на ОбС”, Общински съвет – Варна избира общинския съветник 
Драгомир БЕЛЕВ за председател на ПК “Транспорт”.  

/за – 27, против – 17, въздържали се – 3/ 
  
1826-2. На основание чл. 42, ал. 2 от “Правилник за организацията и 

дейността на ОбС”, Общински съвет – Варна избира общинската 
съветничка Костадинка ВЕЛИКОВА за председател на ПК “Образование”. 

 /за – 27, против – 11, въздържали се – 7/ 
  
1827-2. На основание чл. 42, ал. 2 от “Правилник за организацията и 

дейността на ОбС”, Общински съвет – Варна избира общинския съветник 
Панко АНЧЕВ за председател на ПК “Култура”.  

/за – 27, против – 20, въздържали се – 1/ 
  
1828-2. На основание чл. 42, ал. 2 от “Правилник за организацията и 

дейността на ОбС”, Общински съвет – Варна избира общинската 
съветничка Пенка БОГДАНОВА за председател на ПК “Опазване и 
възпроизводство на околната среда.”.  

/за – 27, против – 17, въздържали се – 3/ 
  
1829-2. На основание чл. 42, ал. 2 от “Правилник за организацията и 

дейността на ОбС”, Общински съвет – Варна избира общинската 
съветничка Евгения КЪНЕВА за председател на ПК “Обществен ред и 
сигурност”.  

/за – 28, против – 1, въздържали се – 16/ 
  



1830-2. На основание чл. 42, ал. 2 от “Правилник за организацията и 
дейността на ОбС”, Общински съвет – Варна избира общинския съветник 
Пламен НАЧКОВ за председател на ПК “Собственост и стопанство”.  

/за – 28, против – 1, въздържали се – 16/ 
  
1831-2. На основание чл. 42, ал. 2 от “Правилник за организацията и 

дейността на ОбС”, Общински съвет – Варна избира общинския съветник 
Георги ТАШКОВ за председател на ПК “Архитектура и строителство”.  

/за – 28, против – 7, въздържали се – 9/ 
  
1832-2. На основание чл. 42, ал. 2 от “Правилник за организацията и 

дейността на ОбС”, Общински съвет – Варна избира общинския съветник 
Росен ЗЛАТАНОВ за председател на ПК “Благоустройство и комунални 
дейности”.  

/за – 27, против – 16, въздържали се – 5/ 
  
1833-2. На основание чл. 42, ал. 2 от “Правилник за организацията и 

дейността на ОбС”, Общински съвет – Варна избира общинския съветник 
д-р Стоян КАЛОЯНОВ за председател на ПК “Здравеопазване и социални 
дейности”.  

/резултати от поименно явно гласуване:  
за – 29, против – 13, въздържали се – 5, отсъстват - 3/ 
  
1834-2. На основание чл. 42, ал. 2 от “Правилник за организацията и 

дейността на ОбС”, Общински съвет – Варна избира общинския съветник 
Красимир МАРИНОВ за председател на ВрК “Структури и общинска 
администрация”.  

/за – 27, против – 6, въздържали се – 11/ 
  
1835-2. На основание чл. 42, ал. 2 от “Правилник за организацията и 

дейността на ОбС”, Общински съвет – Варна избира общинския съветник 
Диан ДАСКАЛОВ за председател на ВрК “Наименования”.  

/за – 27, против – 9, въздържали се – 7/ 
  
1836-2. На основание чл. 42, ал. 2 от “Правилник за организацията и 

дейността на ОбС”, Общински съвет – Варна избира общинския съветник 
Аврам ТОДОРОВ за председател на ПК “Изработване Правилник за работа 
на ОбС”.  

/за – 35, против – 1, въздържали се – 7/ 
  
1837-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 42, ал. 2 

от  “Правилник за организацията и дейността на ОбС”, Общински съвет – 
Варна избира за членове на ПК “Изработване Правилника за работа на 



Общински съвет” следните общински съветници: Стелиян Севастиянов, д-
р Янко Станев, Григори Бонев, Красен Железов, Снежана Донева, Тошко 
Грудев, Панайот Панайотов, Красимир Маринов, Росен Златанов, 
Драгомир Белев, Диан Даскалов, Гинка Радева, Аврам Тодоров, Евгения 
Кънева, Пламен Начков, Апостол Димитров, Димитър Чутурков.  

/за – 40, против – 0, въздържали се – 0/ 
  
1838-2-1. Общински съвет – Варна решава адв. Марин Симеонов 

Маринов да бъде освободен като юридически консултант на Общинския 
съвет през мандат 1999/2003 г. и да бъде прекратен сключения с него 
договор за юридическо обслужване на Общинския съвет през мандат 
1999/2003 г.  

/за – 26, против - 11, въздържали се – 5/ 
  
1838-2-2. Общински съвет – Варна упълномощава Председателя на 

Общинския съвет да предприеме необходимите действия за прекратяване 
на договора с адв. Марин Симеонов Маринов.     

/за – 26, против - 11, въздържали се – 5/ 
  
1838-2-3. Общински съвет – Варна решава адв. Марин Симеонов 

Маринов да внесе отчет за извършената от него дейност по юридическото 
обслужване на Общинския съвет за времето от м. декември 1999 г. до 
30.06.2002 г., в едномесечен срок от датата на настоящото решение.  

/за – 26, против - 11, въздържали се – 5/ 
  
1839-2-1. Общински съвет – Варна решава да сключи договор с адв. 

Живко Петков Калев за юридическо обслужване на Общинския съвет – 
Варна от 01.07.2002 г. до края на мандата на Общинския съвет, с размер на 
месечното възнаграждение определен на три минимални работни заплати.    

/за – 38, против – 0, въздържали се – 3/ 
 1839-2-2. Общински съвет – Варна упълномощава Председателя на 

Общинския съвет да предприеме необходимите действия за сключване на 
договора с адв. Живко Петков Калев.  

/за – 38, против – 0, въздържали се – 3/ 
  
1840-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 42, ал. 2 от 

“Правилник за дейността и работата на ОбС”, Общински съвет – Варна 
решава:  

- избира за член на ПК “Опазване и възпроизводство на околната 
среда”общинската съветничка Пенка Богданова;  

/за – 45, против- 0, въздържали се – 0/ 
 - избира за член на ПК “Транспорт” общинския съветник Драгомир 

Белев; 



 /за – 43, против – 0, въздържали се – 0/ 
 - избира за член на ВрК “Структури и общинска администрация” 

общинския съветник Красимир Маринов;  
/за – 43, против – 0, въздържали се – 0/ 
1840-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 42, ал. 2 от 

“Правилник за дейността и работата на ОбС”, Общински съвет – Варна 
решава: 
  - освобождава като член на ПК “Младежки дейности, спорт, отдих и 

туризъм” общинския съветник д-р Стоян Калоянов;  
- освобождава като член на ПК “Младежки дейности, спорт, отдих и 

туризъм” и на ПК “Финанси и бюджет” общинската съветничка Веселина 
Савова;  

/за – 48, против – 0, въздържали се – 1/ 
 - освобождава като член на ПК “Образование” общинския съветик 

Александър Тодоров;  
/за – 49, против – 0, въздържали се – 0/ 
 - освобождава като член на ПК “Култура” общинската съветничка 

Костадинка Великова.  
/за – 45, против – 0, въздържали се – 0/ 
  
 
1841-2. Общински съвет – Варна прекъсва Тридесет и петото 

заседание и решава да продължи разглеждането на точките по приетия на 
02.07.02 г. дневен ред на заседание от 09.00 ч. на 10.07.02 г. (сряда).  

/за – 35, против – 0, въздържали се - 7/ 
  

   
 

на основание чл. 19, ал. 2 от ПОДОС, по предложение на Кмета на Община 
Варна  

ОТНОСНО: Разглеждане на предложение от Кмета на Община Варна 
вх. № ОС-2-9302( 100) /09.07.02 г. 

 
Р Е Ш Е Н И Е : 

  
1842. Общински съвет – Варна дава съгласие на г-н Стелиян Георгиев 
СЕВАСТИЯНОВ да бъде изплатено обезщетение за неизползван платен 
годишен отпуск за 2001 г. – 14 работни дни и за 2002 г. – 25 работни дни, 
или общо – 39 работни дни. /за – 46, против - 0, въздържали се – 1/  

 
 
 

  



Препис-извлечение! 
 ОБЩИНСКИ     СЪВЕТ  -  ВАРНА 
  

П Р О Т О К О Л 
№ 35/02, 03, 10, 11.07.2002 г. 

по точка трета от дневния ред 
 

ОТНОСНО: Промени в управителните и контролни органи на 
едноличните търговски дружества с общинско имущество и на 
представителите в търговските дружества с общинско участие. 

 
Р Е Ш Е Н И Я : 

 
 1843-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, Общински съвет 

– Варна освобождава като представител на Община Варна в Общото 
събрание на “В и К”-ООД общинския съветник Васко Миланов Василев. 

/резултати от поименно явно гласуване:  
за – 26, против – 23, въздържали се – 0,    
не участвали в гласуването – 1/ 
 

  1844-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, Общински съвет – 
Варна избира за представител на Община Варна в Общото събрание на “В 
и К”-ООД общинския съветник Красимир Минков Маринов.  

/за – 26, против – 21, въздържали се – 2 / 
 

  1845-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, Общински съвет – 
Варна освобождава като представител на Община Варна в Общото 
събрание на “ШЕЛЕ-Екосервиз”-ООД общинския съветник Благовест 
Йорданов Тодоров.  

/резултати от поименно явно гласуване:  
за – 26, против – 23, въздържали се – 0,   
не участвали в гласуването – 1/ 
 

  1846-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, Общински съвет – 
Варна избира за представител на Община Варна в Общото събрание на 
“ШЕЛЕ-Екосервиз”-ООД общинския съветник Аврам Иванов Тодоров.  

/за – 27, против – 2, въздържали се – 18/ 
 
1847-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, Общински съвет – 

Варна освобождава като представител на Община Варна в Общото 
събрание на “АРТ КЛУБ СЕЗАМ”-ООД общинската съветничка Емилия 
Димитрова Христова.  



/резултати от поименно явно гласуване:  
за – 26, против – 23, въздържали се – 0,   
не участвали в гласуването – 1/ 
  
1848-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, Общински съвет – 

Варна избира за представител на Община Варна в Общото събрание на 
“АРТ КЛУБ СЕЗАМ”-ООД общинската съветничка Анна-Мария Янкова 
Йорданова.  

/за – 27, против – 2, въздържали се – 21/ 
  
1849-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, Общински съвет – 

Варна освобождава като представител на Община Варна в Общото 
събрание на “НАРОДНО ДЕЛО”-ООД общинския съветник Стелиян 
Георгиев Севастиянов.  

/резултати от поименно явно гласуване:  
за – 26, против – 23, въздържали се – 0,   
не участвали в гласуването – 1/ 
  
1850-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, Общински съвет – 

Варна освобождава като представител на Община Варна в Общото 
събрание на “НАРОДНО ДЕЛО”-ООД общинския съветник д-р Янко 
Петров Станев.  

/резултати от поименно явно гласуване:  
за – 27, против – 22, въздържали се – 0,   
не участвали в гласуването – 1, отсъства - 1/ 
  
1851-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, Общински съвет – 

Варна освобождава като представител на Община Варна в Общото 
събрание на “НАРОДНО ДЕЛО”-ООД общинската съветничка 
Александрина Иванова Комитова.  

/резултати от поименно явно гласуване:  
за – 26, против – 21, въздържали се – 0,   
не участвали в гласуването – 2, отсъстват - 1/ 
  
1852-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, Общински съвет – 

Варна избира за представител на Община Варна в Общото събрание на 
“НАРОДНО ДЕЛО”-ООД общинския съветник Панко Кирилов Анчев.  

/за – 26, против – 12, въздържали се – 8/ 
  
1853-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, Общински съвет – 

Варна избира за представител на Община Варна в Общото събрание на 
“НАРОДНО ДЕЛО”-ООД общинския съветник Димитър Иванов Чутурков. 

 /за – 26, против – 2, въздържали се – 18/ 



  
 1854-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, Общински съвет – 
Варна решава броя на контрольорите в “Пазари”-ЕООД да се намали от 4 
души на 3 общински съветници.  

/за – 27, против- 6, въздържали се - 16/ 
  
1855-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 144, ал. 3 от 

ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава като контрольор на “Пазари”-
ЕООД Красимир Димитров.  

/резултати от поименно явно гласуване:  
за – 26, против – 21, въздържали се – 1,   
не участва в гласуването – 1, отсъства – 1/ 
  
1856-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 144, ал. 3 от 

ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава като контрольор на “Пазари”-
ЕООД Пламен Дяков.  

/резултати от поименно явно гласуване:  
за – 26, против – 21, въздържали се – 1,  
не участва в гласуването – 1, отсъства – 1/ 
  
1857-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 144, ал. 3 от 

ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава като контрольор на “Пазари”-
ЕООД общинския съветник Росен Емилов Златанов.  

/резултати от поименно явно гласуване:  
за – 33, против – 11, въздържали се – 4,  
не участва в гласуването – 1, отсъства – 1/ 
  
1858-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 144, ал. 3 от 

ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава като контрольор на “Пазари”-
ЕООД общинския съветник инж. Панайот Жеков Панайотов.  

/резултати от поименно явно гласуване:  
за – 27, против – 23, въздържали се – 0,    
не участва в гласуването – 0, отсъства – 0/ 
  
1859-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 144, ал. 3 от 

ТЗ, Общински съвет – Варна избира за контрольор на “Пазари”-ЕООД 
общинския съветник Тошко Вълчев Грудев.  

/за – 26, против –18, въздържали се – 6/ 
  
1860-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 144, ал. 3 от 

ТЗ, Общински съвет – Варна избира за контрольор на “Пазари”-ЕООД 
общинския съветник Гето Маринов Гетов.  

/за – 26, против –17, въздържали се – 3/ 



  
1861-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 144, ал. 3 от 

ТЗ, Общински съвет – Варна избира за контрольор на “Пазари”-ЕООД 
общинската съветничка Анна-Мария Янкова Йорданова.  

/за – 27, против –17, въздържали се – 3/ 
  
1862-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 144, ал. 3 от 

ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава като контрольор на “Жилфонд”-
ЕООД Орлин Георгиев Гочев.  

/резултати от поименно явно гласуване:  
за – 26, против – 20, въздържали се – 1,   
не участва в гласуването – 3, отсъства – 1/ 
  
1863-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 144, ал. 3 от 

ТЗ, Общински съвет – Варна избира за контрольор на “Жилфонд”-ЕООД 
общинския съветник инж. Георги Пасков Ташков.  

/за – 26, против – 3, въздържали се – 19/  
 
1864-3 . На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 144, ал. 3  от 

ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава като контрольор на “Обреди”-
ЕООД Александрина Иванова Комитова.  

/резултати от поименно явно гласуване:  
за – 27, против – 20, въздържали се – 1,  
не участва в гласуването – 1, отсъства – 1/ 
  
1865-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА чл. 144, ал. 3 от 

ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава като контрольор на “Обреди”-
ЕООД Кремена Ангелова.  

/резултати от поименно явно гласуване:  
за – 26, против – 21, въздържали се – 1,  
не участва в гласуването – 1, отсъства – 1/ 
  
1866-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 144, ал. 3 от 

ТЗ, Общински съвет – Варна избира за контрольор на “Обреди”-ЕООД 
общинския съветник Панко Кирилов Анчев.  

/за – 26, против – 14, въздържали се – 7/ 
  
1867-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 144, ал. От 

ТЗ, Общински съвет – Варна избира за контрольор на “Обреди”-ЕООД 
общинската съветничка Костадинка Методиева Великова.  

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



1868-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА; чл. 221, т. 4 във 
връзка с чл. 232а от   ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава като член 
на Съвета на директорите на “Дворец на културата и спорта”-ЕАД доц. 
Яко Кузманов Георгиев.  

/резултати от поименно явно гласуване:  
за – 26, против – 21, въздържали се – 0,    
не участва в гласуването – 1, отсъстват – 2/ 
  
1869-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА; чл. 221, т. 4 във 

връзка с чл. 232а от   ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава като член 
на Съвета на директорите на “Дворец на културата и спорта”-ЕАД Живко 
Асенов Гюров. 

/резултати от поименно явно гласуване:  
за – 26, против – 23, въздържали се – 0,    
не участва в гласуването – 1, отсъстват – 0/ 
  
1870-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА; чл. 221, т. 4 във 

връзка с чл. 232а от   ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава като член 
на Съвета на директорите на “Дворец на културата и спорта”-ЕАД 
Костадин Борисов Бандутов.  

/резултати от поименно явно гласуване:  
за – 32, против–8, въздържали се–9,  
не участва в гласуването–1, отсъстват–0/ 
  
1871-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА; чл. 221, т. 4 във 

връзка с чл. 232а от   ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава като член 
на Съвета на директорите на “Дворец на културата и спорта”-ЕАД Михаил 
Бориславов Лечев.  

/резултати от поименно явно гласуване:  
за–28, против–21, въздържали се–1,  
не участва в гласуването–1, отсъстват–0/ 
  
1872-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА; чл. 221, т. 4 във 

връзка с чл. 232а от   ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава като член 
на Съвета на директорите на “Дворец на културата и спорта”-ЕАД Симеон 
Нанев Варчев.  

/резултати от поименно явно гласуване:  
за – 26, против – 22, въздържали се – 0,    
не участва в гласуването – 1, отсъстват – 1/ 
  
1873-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА; чл. 221, т. 4 във 

връзка с чл. 232а от   ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава като член 



на Съвета на директорите на “Дворец на културата и спорта”-ЕАД Иван 
Димитров Иванов.  

/резултати от поименно явно гласуване:  
за – 28, против – 20, въздържали се – 0,    
не участва в гласуването – 0, отсъстват – 2/ 
  
1874-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, Общински съвет – 

Варна решава Борда на директорите на “Дворец на културата и спорта”-
ЕАД да се състои от 5 общински съветника.  

/за – 28, против – 8, въздържали се – 11/ 
  
1875-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА; чл. 221, т. 4 във 

връзка с чл. 232а от  ТЗ, Общински съвет – Варна избира за член на Съвета 
на директорите на “Дворец на културата и спорта”-ЕАД общинската 
съветничка Снежана Николова Донева.  

/за – 26, против – 2, въздържали се – 17/ 
  
1876-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА; чл. 221, т. 4 във 

връзка с чл. 232а от  ТЗ, Общински съвет – Варна избира за член на Съвета 
на директорите на “Дворец на културата и спорта”-ЕАД общинския 
съветник д-р Стоян Димитров Калоянов.  

/за – 26, против – 12, въздържали се – 6/ 
  
1877-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА; чл. 221, т. 4 във 

връзка с чл. 232а от  ТЗ, Общински съвет – Варна избира за член на Съвета 
на директорите на “Дворец на културата и спорта”-ЕАД общинския 
съветник Апостол Иванов Димитров.  

/за – 26, против – 2, въздържали се – 16/ 
  
1878-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА; чл. 221, т. 4 във 

връзка с чл. 232а от  ТЗ, Общински съвет – Варна избира за член на Съвета 
на директорите на “Дворец на културата и спорта”-ЕАД общинската 
съветничка Евгения Стефанова Кънева. 

/за – 26, против – 0, въздържали се – 21/ 
  
1879-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА; чл. 221, т. 4 във 

връзка с чл. 232а от  ТЗ, Общински съвет – Варна избира за член на Съвета 
на директорите на “Дворец на културата и спорта”-ЕАД общинския 
съветник Живко Стоянов Ников.  

/за – 26, против – 0, въздържали се – 23/ 
  
1880-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА; чл. 221, т. 4 във 

връзка с чл. 232а от   ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава като член 



на Съвета на директорите на “Общинска охранителна фирма”-ЕАД 
Костадин Иванов Чернооков.  

/резултати от поименно явно гласуване:  
за–28, против–22, въздържали се–0,  
не участва в гласуването–0, отсъстват – 0/ 
  
1881-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА; чл. 221, т. 4 във 

връзка с чл. 232а от   ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава като член 
на Съвета на директорите на “Общинска охранителна фирма”-ЕАД Гошо 
Танчев Дичев.  

/резултати от поименно явно гласуване:  
за – 27, против – 21, въздържали се – 0,  
не участва в гласуването – 1, отсъстват – 1/ 
  
1882-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА; чл. 221, т. 4 във 

връзка с чл. 232а от   ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава като член 
на Съвета на директорите на “Общинска охранителна фирма”-ЕАД Милен 
Николов Куртев.  

/резултати от поименно явно гласуване:  
за – 28, против – 19, въздържали се – 0,  
не участва в гласуването – 1, отсъстват – 2/ 
  
1883-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА; чл. 221, т. 4 във 

връзка с чл. 232а от  ТЗ, Общински съвет – Варна избира за член на Съвета 
на директорите на “Общинска охранителна фирма”-ЕАД общинския 
съветник Димитър Иванов Чутурков.  

/за – 26, против – 1, въздържали се – 19/ 
  
1884-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА; чл. 221, т. 4 във 

връзка с чл. 232а от  ТЗ, Общински съвет – Варна избира за член на Съвета 
на директорите на “Общинска охранителна фирма”-ЕАД общинския 
съветник д-р Стоян Димитров Калоянов.  

/за – 26, против – 18, въздържали се – 2/ 
  
1885-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА; чл. 221, т. 4 във 

връзка с чл. 232а от  ТЗ, Общински съвет – Варна избира за член на Съвета 
на директорите на “Общинска охранителна фирма”-ЕАД общинския 
съветник Росен Емилов Златанов.  

/за – 26, против – 14, въздържали се – 6/ 
  
1886-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА; чл. 221, т. 4 във 

връзка с чл. 232а от   ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава по негова 



молба като член на Съвета на директорите на “Градски транспорт”-ЕАД 
Красен Петков Железов.  

/резултати от поименно явно гласуване:  
за – 28, против – 21, въздържали се – 0,  
не участва в гласуването – 1, отсъстват – 0/ 
  
1887-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА; чл. 221, т. 4 във 

връзка с чл. 232а от   ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава като член 
на Съвета на директорите на “Градски транспорт”-ЕАД Мара Илиева 
Митовска.  

/резултати от поименно явно гласуване:  
за – 27, против – 19, въздържали се – 0,  
не участва в гласуването – 1, отсъстват – 3/ 
  
1888-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА; чл. 221, т. 4 във 

връзка с чл. 232а от   ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава като член 
на Съвета на директорите на “Градски транспорт”-ЕАД   Бисер Любомиров 
Маджаров.  

/резултати от поименно явно гласуване:  
за – 28, против – 21, въздържали се – 0,  
не участва в гласуването – 0, отсъстват – 1/ 
  
1889-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА; чл. 221, т. 4 във 

връзка с чл. 232а от   ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава като член 
на Съвета на директорите на “Градски транспорт”-ЕАД   Велико Неделчев 
Михайлов.  

/резултати от поименно явно гласуване:  
за – 26, против – 23, въздържали се – 0,  
не участва в гласуването – 0, отсъстват – 31/ 
  
1890-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА; чл. 221, т. 4 във 

връзка с чл. 232а от   ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава като член 
на Съвета на директорите на “Градски транспорт”-ЕАД Константин 
Константинов Войнов.  

/резултати от поименно явно гласуване:  
за – 26, против – 22, въздържали се – 0,  
не участва в гласуването – 2, отсъстват – 0/ 
  
1891-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА; чл. 221, т. 4 във 

връзка с чл. 232а от  ТЗ, Общински съвет – Варна  избира за член на Съвета 
на директорите на “Градски транспорт”-ЕАД   общинския съветник Живко 
Стоянов Ников.  

/за – 26, против – 3, въздържали се – 18/ 



  
1892-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА; чл. 221, т. 4 във 

връзка с чл. 232а от  ТЗ, Общински съвет – Варна  избира за член на Съвета 
на директорите на “Градски транспорт”-ЕАД   общинския съветник 
Стефан Савов Иванов.  

/за – 26, против – 3, въздържали се – 18/ 
  
1893-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА; чл. 221, т. 4 във 

връзка с чл. 232а от  ТЗ, Общински съвет – Варна  избира за член на Съвета 
на директорите на “Градски транспорт”-ЕАД   общинския съветник 
Борислав Гуцанов Гуцанов.  

/за – 26, против – 3, въздържали се – 18/ 
  
1894-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА; чл. 221, т. 4 във 

връзка с чл. 232а от  ТЗ, Общински съвет – Варна  избира за член на Съвета 
на директорите на “Градски транспорт”-ЕАД   общинската съветничка 
Анна-Мария Янкова Йорданова.  

/за – 26, против – 11, въздържали се – 10/ 
  
1895-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА; чл. 221, т. 4 във 

връзка с чл. 232а от  ТЗ, Общински съвет – Варна  избира за член на Съвета 
на директорите на “Градски транспорт”-ЕАД   общинския съветник Росен 
Емилов Златанов.  

/за – 26, против – 21, въздържали се – 2/ 
  
1896-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 7 от 

“Наредба за реда за упражняване на правата на собственост върху частта 
на Община Варна от капитала на търговските дружества”, Общински съвет 
– Варна освобождава като представител на ОбС в Общото събрание на 
“Търговски дом”-АД Гинка Христова Радева.  

/резултати от поименно явно гласуване:  
за – 26, против – 0, въздържали се – 0,  
не участва в гласуването – 1, отсъстват – 23/ 
  
1897-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 7 от 

“Наредба за реда за упражняване на правата на собственост върху частта 
на Община Варна от капитала на търговските дружества”,, Общински 
съвет – Варна  избира за представител на ОбС в Общото събрание на 
“Търговски дом”-АД Драгомир Ненчев Белев.  

/за – 26, против – 0, въздържали се – 0/ 
  
1898-3. На основание чл. 21, ал. 1 т. 9 от ЗМСМА и чл. 7 от “Наредба 

за реда за упражняване на правата на собственост върху частта на Община 



Варна от капитала на търговските дружества”, Общински съвет – Варна 
упълномощава Драгомир Ненчев Белев да предложи на Общото събрание 
на “Търговски дом”-АД освобождаване от състава на Съвета на 
директорите на “Търговски дом”-АД, както следва: 

 Гинка Христова Радева 
Александър Благовестов Тодоров 
 Петър Колев 
 /за – 26, против – 0, въздържали се – 0/ 
  
1899-3. На основание чл. 7 от “Наредба за реда за упражняване на 

правата на собственост върху частта на Община Варна от капитала на 
търговските дружества”, Общински съвет – Варна упълномощава 
Драгомир Ненчев Белев да предложи на Общото събрание на “Търговски 
дом”-АД за участие в състава на Съвета на директорите следните 
общински съветници: 

 Димитричка Господинова Минкова 
 Тодорка Павлова Коларова 
 Драгомир Ненчев Белев 
 /за – 26, против – 0, въздържали се – 0/ 
  
1900-3. На основание чл. 7 от “Наредба за реда за упражняване на 

правата на собственост върху частта на Община Варна от капитала на 
търговските дружества”, Общински съвет – Варна задължава общинските 
съветници, членове на Съвета на директорите на “Търговски дом”-АД и 
представителя на Общински съвет – Варна в Общото събрание на 
“Търговски дом”-АД да предприемат в едноседмичен срок от датата на 
настоящото решение необходимите действия за свикване на Общо 
събрание на “Търговски дом”-АД, като в дневния ред бъдат включени 
всички точки, по които не е взето решение на последното Общо събрание 
на дружеството.  

/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 26, против – 0, въздържали се – 0,  
не участва в гласуването – 1/ 

 
1901-3. На основание чл. 7 от “Наредба за реда за упражняване на 

правата на собственост върху частта на Община Варна от капитала на 
търговските дружества”, Общински съвет – Варна задължава 
представителя си в Общото събрание на “Търговски дом”-АД да предложи 
да бъде освободена от Съвета на директорите на “Търговски дом”-АД г-жа 
Гинка Христова Радева.  

/резултати от поименно явно гласуване:  
за – 26, против – 0, въздържали се – 0,  
не участва в гласуването – 1, отсъстват - 23/ 



 1902-3. На основание чл. 7 от “Наредба за реда за упражняване на 
правата на собственост върху частта на Община Варна от капитала на 
търговските дружества”, Общински съвет – Варна задължава 
представителя си в Общото събрание на “Търговски дом”-АД да предложи 
да бъде освободен от Съвета на директорите на “Търговски дом”-АД г-н 
Александър Благовестов Тодоров.  

/резултати от поименно явно гласуване:  
за – 26, против – 0, въздържали се – 0,  
не участва в гласуването – 1, отсъстват - 23/ 
  
1903-3. На основание чл. 7 от “Наредба за реда за упражняване на 

правата на собственост върху частта на Община Варна от капитала на 
търговските дружества”, Общински съвет – Варна задължава 
представителя си в Общото събрание на “Търговски дом”-АД да предложи 
да бъде освободен от Съвета на директорите на “Търговски дом”-АД г-н 
Петър Колев.  

/резултати от поименно явно гласуване:  
за – 26, против – 0, въздържали се – 0,  
не участва в гласуването – 1, отсъстват - 23/ 
  
1904-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 221, т. 4, във 

връзка с чл. 232а от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава като член на 
Съвета на директорите на “Ученическо столово хранене”-ЕАД Янка 
Петрова Котларова.  

/резултати от поименно явно гласуване:  
за – 26, не участва в гласуването - 1, отсъстват – 23/ 
  
1905-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 221, т. 4, във 

връзка с чл. 232а от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава като член на 
Съвета на директорите на “Ученическо столово хранене”-ЕАД Петър 
Иванов Кадънков.  

/резултати от поименно явно гласуване:  
за – 26, не участва в гласуването - 1, отсъстват – 23/ 
  
1906-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 221, т. 4, във 

връзка с чл. 232а от ТЗ, Общински съвет – Варна избира за член на Съвета 
на директорите на “Ученическо столово хранене”-ЕАД общинския 
съветник Щерю Наумов Наумов.  

/за – 26, против – 0, въздържали се - 0/ 
  
1907-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 221, т. 4, във 

връзка с чл. 232а от ТЗ, Общински съвет – Варна избира за член на Съвета 



на директорите на “Ученическо столово хранене”-ЕАД общинския 
съветник инж. Георги Пасков Ташков. 

 /за – 26, против – 0, въздържали се - 0/ 
  
1908-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 221, т. 4, във 

връзка с чл. 232а от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава като член на 
Съвета на директорите на “Дезинфекционна станция”-ЕАД Миглена 
Петрова Темелкова-Бакалова.  

/резултати от поименно явно гласуване:  
за – 26, не участва в гласуването - 1, отсъстват – 23/ 
  
1909-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 221, т. 4, във 

връзка с чл. 232а от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава като член на 
Съвета на директорите на “Дезинфекционна станция”-ЕАД Величка 
Христова Спасова.  

/резултати от поименно явно гласуване:  
за – 26, не участва в гласуването - 1, отсъстват – 23/ 
  
1910-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 221, т. 4, във 

връзка с чл. 232а от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава като член на 
Съвета на директорите на “Дезинфекционна станция”-ЕАД Венцислав 
Велчев Попов.  

/резултати от поименно явно гласуване:  
за – 26, не участва в гласуването - 1, отсъстват – 23/ 
  
1911-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 221, т. 4, във 

връзка с чл. 232а от ТЗ, Общински съвет – Варна избира за член на Съвета 
на директорите на “Дезинфекционна станция”-ЕАД общинския съветник 
Щерю Наумов Наумов.  

/за – 26, против – 0, въздържали се–0/ 
  
1912-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 221, т. 4, във 

връзка с чл. 232а от ТЗ, Общински съвет – Варна избира за член на Съвета 
на директорите на “Дезинфекционна станция”-ЕАД общинската 
съветничка Димитричка Господинова Минкова.  

/за – 26, против – 0, въздържали се – 0/ 
  
1913-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 221, т. 4, във 

връзка с чл. 232а от ТЗ, Общински съвет – Варна избира за член на Съвета 
на директорите на “Дезинфекционна станция”-ЕАД  общинската 
съветничка Пенка Георгиева Богданова.  

/за – 26, против – 0, въздържали се – 0/ 



  1914-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 221, т. 4, във 
връзка с чл. 232а от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава като член на 
Съвета на директорите на “Стопанска и спомагателна дейност”-ЕАД 
Пламен Иванов Иванов.  

/резултати от поименно явно гласуване:  
за – 26, не участва в гласуването - 1, отсъстват – 23/ 
  
1915-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 221, т. 4, във 

връзка с чл. 232а от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава като член на 
Съвета на директорите на “Стопанска и спомагателна дейност”-ЕАД 
Теменужка Христова Дончева.  

/резултати от поименно явно гласуване:  
за – 26, не участва в гласуването - 1, отсъстват – 23/ 
  
1916-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 221, т. 4, във 

връзка с чл. 232а от ТЗ, Общински съвет – Варна избира за член на Съвета 
на директорите на “Стопанска и спомагателна дейност”-ЕАД общинскя 
съветник Пламен Начков Печев.  

/за – 26, против – 0, въздържали се – 0/ 
  
1917-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 221, т. 4, във 

връзка с чл. 232а от ТЗ , Общински съвет – Варна избира за член на Съвета 
на директорите на “Стопанска и спомагателна дейност”-ЕАД общинския 
съветник Диан Димитров Даскалов.  

/за – 26, против – 0, въздържали се – 0/ 
  
1918-3. Общински съвет – Варна задължава управителите и 

изпълнителните директори на едноличните търговски дружества с 
общинско имущество да предприемат необходимите действия за вписване 
в търговския регистър воден при ВОС в 14-дневен срок от датата на 
настоящото заседание на направените промени в  управителните органи на 
едноличните търговски дружества с общинско имущество.  

/за – 26, против – 0, въздържали се – 0/ 
  

   
 

  



Препис-извлечение! 
 ОБЩИНСКИ     СЪВЕТ  -  ВАРНА 
  

П Р О Т О К О Л 
№ 35/02, 03, 10, 11.07.2002 г. 

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

“Здравеопазване и социални дейности” относно: отпускане на средства за 
закупуване на карти за градския транспорт за деца с трайни увреждания; 
отпускане на персонални пенсии; отпускане на финансови помощи на 
нуждаещи се граждани; учредяване безвъзмездно право на ползване върху 
имот на ул. “Цар Асен” 43 в полза на Общинска служба за социално 
подпомагане – Варна; разпределение на хирургични легла в МБДПЛР “Св. 
Ив. Рилски”-ЕООД – Аспарухово, Варна; трансформиране на длъжности в 
Общинския център по детско и училищно здравеопазване. 

 
Р Е Ш Е Н И Я: 

1919-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет – 
Варна дава съгласие да бъдат отпуснати средства за закупуване на карти за 
градски транспорт на децата с трайни увреждания и техните 
придружители, съгласно приложен списък. 

/за - 26, против - 0, въздържали се - 0/ 
 
 1920-4. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – 

Варна дава съгласие да бъдат отпуснати персонални пенсии на децата 
Деяна и Филип Любомирови Григорови от гр. Варна, кв. “Младост”, бл. 
107, вх. 4, ет. 5, ап. 79.  

/за - 26, против - 0, въздържали се - 0/ 
 
 1921-4. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна дава съгласие да бъде отпусната персонална пенсия на Любомир 
Николов Белчев от гр. Варна, кв. “Чайка” бл. 23, вх. Б, ет. 10, ап. 58.  

/за - 26, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
1922-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет – 

Варна определя в Хирургично отделение на МБДПЛР “Св. Ив. Рилски”-
ЕООД-Аспарухово, гр. Варна 5 легла за малка хирургична дейност, като 
останалите 10 легла бъдат за долекуване и консервативна хирургия.  

/за - 26, против - 0, въздържали се - 0/ 
 
 1923-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет 

–Варна дава съгласие на Янаки Стоев Янакиев от гр. Варна, ул. “Арх. П. 



Момилов” № 27 да се опрости наем за общинско жилище със срок от м. 
юли 2001 г. до м. юни 2002 г. и у бъде отпусната помощ в размер на 500 лв. 
/петстотин лева/ за закупуване на животоспасяващи лекарства.  

/за - 26, против-0, въздържали се-0/ 
  
1924-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет – 

Варна дава съгласие да бъде отпусната финансова помощ от 1500 лв. 
/хиляди и петстотин лева/ на Цона Йорданова Симеонова за ортопедична 
операция.  

/за - 26, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
1925-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет – 

Варна дава съгласие да бъде отпусната сумата от 1500 лв. /хиляда и 
петстотин лева/ на Димитър Вълев Станев за провеждане на химиотерапия 
с препарата Kampto.  

/за - 26, против-0, въздържали се - 0/ 
  
1926-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет – 

Варна дава съгласие да се отпусне сумата от 250 лв. /двеста и петдесет 
лева/ на Гинка Гатева Дечева за зъбна протеза.  

/за - 26, против - 0, въздържали се – 0/ 
  
1927-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет – 

Варна дава съгласие за отпускане на 2500 лв. /две хиляди и петстотин лева/ 
на Георги Минчев Георгиев след представяне на фактура за закупена 
протеза.  

/за - 26, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
1928-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет – 

Варна дава съгласие за отпускане на 200 лв. /двеста лева/ на Весела 
Василева Иванова на нейно име за лечение на сина й.  

/за - 26, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
1929-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет – 

Варна дава съгласие за отпускане на сумата от 120 лв. /сто и двадесет лева/ 
на Емилия Красимирова Мирчева за стоматологично лечение на сина й 
Петър Иванов.  

/за - 26, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
1930-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет – 

Варна дава съгласие за отпускане на сумата от 2000 лв. /две хиляди лева/ 
на Васил Милчев Мирянов за сърдечна операция.  

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



  
1931-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет – 

Варна дава съгласие за отпускане на 1300 лв. /хиляда и триста лева/ на 
Христо Димитров Топалов за протеза по приложената фактура.  

/за - 26, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
1932-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет – 

Варна дава съгласие за отпускане на 200 лв. /двеста лева/ на Стойка 
Георгиева Атанасова за ортопедично лечение.  

/за - 26, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
1933-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет – 

Варна дава съгласие на Юрий Иванов Дачев да му бъде възстановена 
сумата по фактура за закупените медикаменти на стойност 2 592 лв. /две 
хиляди петстотин деветдесет и два лева/.  

/за - 26, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
1934-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет – 

Варна дава съгласие да бъде отпусната помощ в размер на 200 лв. /двеста 
лева/ на Марийка Тодорова Михайлова.  

/за - 27, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
1935-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет – 

Варна дава съгласие да бъде отпусната сумата от 500 лв. /петстотин лева/ 
на Златка Радева Стефанова за лечение на дъщеря й.  

/за - 27, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
1936-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет – 

Варна дава съгласие да бъде отпусната сумата от 800 лв. /осемстотин лева/ 
на Божанка Радева Ягубян за хирургично лечение на дъщеря й.  

/за - 27, против - 0, въздържали се - 0/ 
 
 1937-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет 

– Варна дава съгласие за отпускане на сумата от 2660 лв. / две хиляди 
шестстотин и шестдесет лева/ на Ангел Иванов Куцаров за закупуване на 
“Метастрон”.  

/за - 26, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
1938-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет – 

Варна дава съгласие за отпускане на еднократна социална помощ на 
Сребрина Ковачева в размер на 600 лв. /шестстотин лева/.  

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



 1939-4-1. На основание 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. 
“Цар Асен” № 43, актуван с АОС № 34/97 г., представляващ помещение за 
комплексно обществено обслужване в партера на 7-етажен жилищен блок 
със застроена площ 45 кв.м, в полза на Общинска служба за социално 
подпомагане – Варна за срок от 10 /десет/ години.  

1939-4-2. Възлага на Кмета на Община Варна издаването на заповед 
и сключване на договор за безвъзмездно право на ползване върху описания 
имот за срок от 10 /десет/ години.  

/за - 27, против - 0, въздържали се - 0/ 
 
 1940-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет 

– Варна дава съгласие за отпускане на 500 лв. /петстотин лева/ на Здравко 
Георгиев Чулов за закупуване на медикаменти за деформираща 
спондилоартроза.  

/за - 26, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
1941-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет – 

Варна дава съгласие за отпускане на 600 лв. /шестстотин лева/ на 
Костадинка Демирева Тодорова, съгласно приложени фактури.  

/за - 26, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
1942-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет – 

Варна дава съгласие за отпускане на сумата от 300 лв. /триста лева/ на 
Татяна Иванова Тодорова за закупуване на медикаменти и коригиращи 
очила на болните й деца.  

/за - 26, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
1943-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет – 

Варна дава съгласие за отпускане на 500 лв. /петстотин лева/ на Стоян 
Атанасов Иванов за животоподдържащи лекарства.  

/за - 26, против - 0, въздържали се - 0/ 
 
 1944-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет 

– Варна дава съгласие за отпускане на еднократна помощ в размер на 700 
лв. /седемстотин лева/ на Марийка Маринова Калчева.  

/за - 26, против - 0, въздържали се - 0/ 
 
 1945-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет 

– Варна дава съгласие за отпускане на 1000 лв. /хиляда лева/ на Дарина 
Желева за закупуване на медикамента “ NEMEXIN mso-ansi-language:”.  

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



  
1946-4. Общински съвет – Варна дава съгласие за отпускане на 

финансова помощ в размер на 200 лв. /двеста лева/ на Стоян Владимиров 
Костадинов за операция в Очна болница – “катаракта сенилис утреускве”. 

 /за - 27, против - 0, въздържали се - 0/ 
 
 1947-4. На основание чл. 21, ал. 2от ЗМСМА, Общински съвет – 

Варна дава съгласие да бъде отпусната персонална пенсия на Златка 
Якимова Василева от гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик”, ул. “20-та”, № 14.  

/за - 27, против - 0, въздържали се - 0/ 
 
 1948-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет 

– Варна решава в рамките на общата численост на Общинския център по 
детско и училищно здравеопазване да бъдат трансформирани три 
длъжности среден медицински персонал във висш медицински персонал. 

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

  
 

  



Препис-извлечение! 
 ОБЩИНСКИ     СЪВЕТ  -  ВАРНА 
  

П Р О Т О К О Л 
№ 35/02, 03, 10, 11.07.2002 г. 
по точка пета от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на оспорвания от Кмета на Община Варна на 
решения на ОбС №№ 1775-4, 1780-5, 1781-6 (34 )/16.05.02 г. 

 
Р Е Ш Е Н И Я: 

 
1949-5. На основание чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – 

Варна потвърждава свое решение № 1775-4( 34) /16.05.02 г.  
/за – 0, против – 11, въздържали се – 15/ 
/Решение № 1775-4(34) /16.05.02 г. не се потвърждава./ 
  
1950-5. На основание чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – 

Варна потвърждава свое решение № 1780-5( 34) /16.05.02 г.  
/за – 4, против – 0, въздържали се – 22/  
/Решение № 1780-5( 34) /16.05.02 г. не се потвърждава./ 

  
1951-5. На основание чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – 

Варна потвърждава свое решение № 1781-6( 34) /16.05.02 г.  
/за – 1, против – 3, въздържали се – 23/  
/Решение № 1781-5( 34) /16.05.02 г. не се потвърждава./ 

  
   
 
  



Препис-извлечение! 
 ОБЩИНСКИ     СЪВЕТ  -  ВАРНА 
  

П Р О Т О К О Л 
№ 35/02, 03, 10, 11.07.2002 г. 

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

приватизация и следприватизационен контрол на общинската собственост 
относно: определяне на участници спечелили конкурси на основание 
решения №№ 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711 (33 )/15, 24, 29.04.02 
г.  

 
Р Е Ш Е Н И Я : 

1952-6-1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и 
във връзка с чл.4, ал.2 от ЗПСК , Общински съвет - Варна приема решение 
за открива не на процедура за приватизация на общински нежилищен 
имот, находящ се в гр.Варна, Южна промишлена зона с пл. №70 по АОС 
№ 1856/27.07.2000г. - представляващ земя с площ 7 800.00кв.м.  

/за – 27, против – 0, въздържали се – 0/ 
1952-6-2. На основание чл.5, ал.2, т.5 и чл.11, ал.1 от 

НВИДСППСКВПП Общински съвет – Варна приема решение за откриване 
на процедура чрез пряко договаряне за изготвяне на анализ на правното 
състояние, информационен меморандум и приватизационна оценка на 
общински нежилищен имот по АОС № 1856/27.07.2000г., като възлага на 
Кмета на Община Варна провеждането на процедурата. За участие в нея да 
бъде поканен кандидатът “Велинов консулт” ЕООД при срок за подаване 
на предложението до 16.00ч. на 12.07.2002г. в стая 905 на ІХ етаж в 
Община Варна и критерии за оценка – цена, срок, методика и 
квалификация на участника.  

/за – 27, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 1953-6-1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и 

във връзка с чл.4, ал.2 от ЗП СК, Общински съвет - Варна приема решение 
за открива не на процедура за приватизация на общински нежилищен 
имот, находящ се в гр.Варна, ул.”Тодор Радев Пенев” – парцел ІІ – общ. - 
по АОС № 539/14.01.1998г. - представляващ земя с площ 1 080.00кв.м.  

/за – 27, против – 0, въздържали се – 0/ 
 1953-6-2. На основание чл.5, ал.2, т.5 и чл.11, ал.1 от 

НВИДСППСКВПП Общински съвет – Варна приема решение за откриване 
на процедура чрез пряко договаряне за изготвяне на анализ на правното 
състояние, информационен меморандум и приватизационна оценка на 
общински нежилищен имот по АОС № 539/14.01.1998г., като възлага на 



Кмета на Община Варна провеждането на процедурата. За участие в нея да 
бъде поканен кандидатът СД “ВОЙ-Сдружение лицензирани оценители” 
при срок за подаване на предложението до 16.00ч. на 12.07.2002г. в стая 
905 на ІХ етаж в Община Варна и критерии за оценка – цена, срок, 
методика и квалификация на участника.  

/за – 27, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 1954-6-1 . На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и 

във връзка с чл.4, ал.2 от ЗП СК, Общински съвет - Варна приема решение 
за откриване на процедура за приватизация на общински нежилищен имот, 
находящ се в гр.Варна, ул.”Пирин”, кв.471, парцел І по АОС № 
189/16.07.1997г. - представляващ земя с площ 500.00кв.м.    

/за – 27, против – 0, въздържали се – 0/ 
 1954-6-2. На основание чл.5, ал.2, т.5 и чл.11, ал.1 от 

НВИДСППСКВПП Общински съвет – Варна приема решение за откриване 
на процедура чрез пряко договаряне за изготвяне на анализ на правното 
състояние, информационен меморандум и приватизационна оценка на 
общински нежилищен имот по АОС № 189/16.07.1997г., като възлага на 
Кмета на Община Варна провеждането на процедурата. За участие в нея да 
бъде поканен кандидатът ЕТ “Оптима 41” при срок за подаване на 
предложението до 16.00ч. на 12.07.2002г. в стая 905 на ІХ етаж в Община 
Варна и критерии за оценка – цена, срок, методика и квалификация на 
участника.  

/за – 27, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 1955-6-1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и 

във връзка с чл.4, ал.2 от ЗПСК , Общински съвет - Варна приема решение 
за открива не на процедура за приватизация на общински нежилищен 
имот, находящ се в гр.Варна, ул.”Ал.Дякович” № 4 по АОС № 
75/24.03.1997г. и АОС № 522/03.02.1998г. - представляващ магазин/склад/ 
със застроена площ 170.40кв.м. и дворно място с площ 236.00кв.м.  

/за – 27, против – 0, въздържали се – 0/ 
 1955-6-2. На основание чл.5, ал.2, т.5 и чл.11, ал.1 от 

НВИДСППСКВПП Общински съвет – Варна приема решение за откриване 
на процедура чрез пряко договаряне за изготвяне на анализ на правното 
състояние, информационен меморандум и приватизационна оценка на 
общински нежилищен имот по АОС № 75/24.03.1998г. и АОС № 
522/03.02.1998г., като възлага на Кмета на Община Варна провеждането на 
процедурата. За участие в нея да бъде поканен кандидатът “Велинов 
консулт” ЕООД при срок за подаване на предложението до 16.00ч. на 
12.07.2002г. в стая 905 на ІХ етаж в Община Варна и критерии за оценка – 
цена, срок, методика и квалификация на участника.  

/за – 27, против – 0, въздържали се – 0/ 



 
 1956-6-1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и 

във връзка с чл.4, ал.2 от ЗП СК, Общински съвет - Варна приема решение 
за откриване на процедура за приватизация на общински нежилищен имот, 
находящ се в гр.Варна, ул.”Генерал Столетов” № 6 по АОС № 
261/10.09.1997г.-представляващ три реални дяла и дворно място с площ 
211.00кв.м.  

/за–27, против-0, въздържали се–0/ 
 1956-6-2. На основание чл.5, ал.2, т.5 и чл.11, ал.1 от 

НВИДСППСКВПП Общински съвет – Варна приема решение за откриване 
на процедура чрез пряко договаряне за изготвяне на анализ на правното 
състояние, информационен меморандум и приватизационна оценка на 
общински нежилищен имот по АОС № 261/10.09.1997г., като възлага на 
Кмета на Община Варна провеждането на процедурата. За участие в нея да 
бъде поканен кандидатът “Прива-инвест” ООД при срок за подаване на 
предложението до 16.00ч. на 12.07.2002г. в стая 905 на ІХ етаж в Община 
Варна и критерии за оценка – цена, срок, методика и квалификация на 
участника.  

/за – 27, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 1957-6- 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и 

във връзка с чл.4, ал.2 от ЗПСК , Общински съвет - Варна приема решение 
за открива не на процедура за приватизация на общински нежилищен 
имот, находящ се в гр.Варна, ж.к.”Младост”, м-ст “Дере бою”, пл.№ 165 по 
АОС №  198/25.06.1997г. - представляващ земя с площ 5 000.00кв.м .  

/за – 27, против – 0, въздържали се – 0/ 
 1957-6-2. На основание чл.5, ал.2, т.5 и чл.11, ал.1 от 

НВИДСППСКВПП Общински съвет – Варна приема решение за откриване 
на процедура чрез пряко договаряне за изготвяне на анализ на правното 
състояние, информационен меморандум и приватизационна оценка на 
общински нежилищен имот по АОС № 198/25.06.1997г., като възлага на 
Кмета на Община Варна провеждането на процедурата. За участие в нея да 
бъде поканен кандидатът “Прива-инвест” ООД при срок за подаване на 
предложението до 16.00ч. на 12.07.2002г. в стая 905 на ІХ етаж в Община 
Варна и критерии за оценка – цена, срок, методика и квалификация на 
участника.  

/за – 27, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 1958-6- 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и 

във връзка с чл.4, ал.2 от ЗПСК , Общински съвет - Варна приема решение 
за открива не на процедура за приватизация на общински нежилищен 
имот, находящ се в гр.Варна, ул.”Даме Груев” № 3 по АОС № 1476 
/21.12.1999г. - представляващ дворно място с площ 246.00кв.м .  



/за – 27, против – 0, въздържали се – 0/ 
 1958-6-2. На основание чл.5, ал.2, т.5 и чл.11, ал.1 от 

НВИДСППСКВПП Общински съвет – Варна приема решение за откриване 
на процедура чрез пряко договаряне за изготвяне на анализ на правното 
състояние, информационен меморандум и приватизационна оценка на 
общински нежилищен имот по АОС № 1476/21.12.1999г., като възлага на 
Кмета на Община Варна провеждането на процедурата. За участие в нея да 
бъде поканен кандидатът “Велинов консулт” ЕООД при срок за подаване 
на предложението до 16.00ч. на 12.07.2002г. в стая 905 на ІХ етаж в 
Община Варна и критерии за оценка – цена, срок, методика и 
квалификация на участника.  

/за – 27, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 1959-6-1 . На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и 

във връзка с чл.4, ал.2 от ЗП СК, Общински съвет - Варна приема решение 
за откриване на процедура за приватизация на общински нежилищен имот, 
находящ се в гр.Варна, ул.”Драгоман” № 12 по АОС № 318/06.10.1997г. - 
представляващ първи етаж от масивна сграда със застроена площ 
50.56кв.м. и ¼ ид.части от дворно място с площ 215.00кв.м.  

/за – 27, против – 0, въздържали се – 0/ 
 1959-6-2. На основание чл.5, ал.2, т.5 и чл.11, ал.1 от 

НВИДСППСКВПП Общински съвет – Варна приема решение за откриване 
на процедура чрез пряко договаряне за изготвяне на анализ на правното 
състояние, информационен меморандум и приватизационна оценка на 
общински нежилищен имот по АОС № 318/06.10.1997г., като възлага на 
Кмета на Община Варна провеждането на процедурата. За участие в нея да 
бъде поканен кандидатът “Прива-инвест” ООД при срок за подаване на 
предложението до 16.00ч. на 12.07.2002г. в стая 905 на ІХ етаж в Община 
Варна и критерии за оценка – цена, срок, методика и квалификация на 
участника.  

/за – 27, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 1960-6-1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и 

във връзка с чл.4, ал.2 от ЗПСК , Общински съвет - Варна приема решение 
за открива не на процедура за приватизация на общински нежилищен 
имот, находящ се в гр.Варна, ул.”Крали Марко” № 9 по АОС № 
1549/15.02.2000г. и представляващ масивна сграда със застроена площ 
39.00кв.м. и дворно място с площ 360.00кв.м .  

/за – 27, против – 0, въздържали се – 0/ 
 1960-6-2. На основание чл.5, ал.2, т.5 и чл.11, ал.1   от 

НВИДСППСКВПП Общински съвет – Варна приема решение за откриване 
на процедура чрез пряко договаряне за изготвяне на анализ на правното 
състояние, информационен меморандум и приватизационна оценка на 



общински нежилищен имот по АОС № 1549/15.02.2000г., като възлага на 
Кмета на Община Варна провеждането на процедурата. За участие в нея да 
бъде поканен кандидатът ЕТ “Оптима 41” при срок за подаване на 
предложението до 16.00ч. на 12.07.2002г. в стая 905 на ІХ етаж в Община 
Варна и критерии за оценка – цена, срок, методика и квалификация на 
участника.  

/за – 27, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 1961-6- 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и 

във връзка с чл.4, ал.2 от ЗПСК , Общински съвет - Варна приема решение 
за открива не на процедура за приватизация на общински нежилищен 
имот, находящ се в гр.Варна, ул.”Житна” № 3 по АОС № 907/26.11.1998г. 
и представляващ двуетажна полу-масивна сграда със застроена площ 
81.00кв.м. и дворно място – цялото застроено с площ 81.00кв.м.  

/за – 27, против – 0, въздържали се – 0/ 
 1961-6-2. На основание чл.5, ал.2, т.5 и чл.11, ал.1 от 

НВИДСППСКВПП Общински съвет – Варна приема решение за откриване 
на процедура чрез пряко договаряне за изготвяне на анализ на правното 
състояние, информационен меморандум и приватизационна оценка на 
общински нежилищен имот по АОС № 907/26.11.1998г., като възлага на 
Кмета на Община Варна провеждането на процедурата. За участие в нея да 
бъде поканен кандидатът СД “ВОЙ-Сдружение лицензирани оценители” 
при срок за подаване на предложението до 16.00ч. на 12.07.2002г. в стая 
905 на ІХ етаж в Община Варна и критерии за оценка – цена, срок, 
методика и квалификация на участника.  

/за – 27, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 1962-6- 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и 

във връзка с чл.4, ал.2 от ЗП СК, Общински съвет - Варна приема решение 
за откриване на процедура за приватизация на общински нежилищен имот, 
находящ се в гр.Варна, ул.”Братя Бъкстон” № 2 по АОС № 970/04.02.1999г. 
и представляващ дворно място с площ 280.00кв.м.  

/за – 27, против – 0, въздържали се – 0/ 
 1962-6-2. На основание чл.5, ал.2, т.5 и чл.11, ал.1 от 

НВИДСППСКВПП Общински съвет – Варна приема решение за откриване 
на процедура чрез пряко договаряне за изготвяне на анализ на правното 
състояние, информационен меморандум и приватизационна оценка на 
общински нежилищен имот по АОС № 970/04.02.1999г., като възлага на 
Кмета на Община Варна провеждането на процедурата. За участие в нея да 
бъде поканен кандидатът ЕТ “Оптима 41” при срок за подаване на 
предложението до 16.00ч. на 12.07.2002г. в стая 905 на ІХ етаж в Община 
Варна и критерии за оценка – цена, срок, методика и квалификация на 
участника.  



/за – 27, против – 0, въздържали се – 0/ 
  
1963-6-1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и 

във връзка с чл.4, ал.2 от ЗПСК , Общински съвет - Варна приема решение 
за открива не на процедура за приватизация на общински нежилищен 
имот, находящ се в гр.Варна, ул.”Възраждане” – парцел ІІ по АОС № 
660/29.05.1998г. и представляващ парцел с площ 1 400.00кв.м.  

/за – 27, против – 0, въздържали се – 0/ 
 1963-6-2. На основание чл.5, ал.2, т.5 и чл.11, ал.1   от 

НВИДСППСКВПП Общински съвет – Варна приема решение за откриване 
на процедура чрез пряко договаряне за изготвяне на анализ на правното 
състояние, информационен меморандум и приватизационна оценка на 
общински нежилищен имот по АОС № 660/29.05.1998г., като възлага на 
Кмета на Община Варна провеждането на процедурата. За участие в нея да 
бъде поканен кандидатът ЕТ “Оптима 41” при срок за подаване на 
предложението до 16.00ч. на 12.07.2002г. в стая 905 на ІХ етаж в Община 
Варна и критерии за оценка – цена, срок, методика и квалификация на 
участника.  

/за – 27, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 1964-6-1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и 

във връзка с чл.4, ал.2 от ЗПСК , Общински съвет - Варна приема решение 
за открива не на процедура за приватизация на общински нежилищен 
имот, находящ се в гр.Варна, ул.”Плиска” №9 по АОС № 924/16.12.1998г. 
и представляващ място с площ 180.00кв.м.  

/за – 27, против – 0, въздържали се – 0/ 
 1964-6-2. На основание чл.5, ал.2, т.5 и чл.11, ал.1 от 

НВИДСППСКВПП Общински съвет – Варна приема решение за откриване 
на процедура чрез пряко договаряне за изготвяне на анализ на правното 
състояние, информационен меморандум и приватизационна оценка на 
общински нежилищен имот по АОС № 924/26.11.1998г., като възлага на 
Кмета на Община Варна провеждането на процедурата. За участие в нея да 
бъде поканен кандидатът СД “ВОЙ-Сдружение лицензирани оценители” 
при срок за подаване на предложението до 16.00ч. на 12.07.2002г. в стая 
905 на ІХ етаж в Община Варна и критерии за оценка – цена, срок, 
методика и квалификация на участника.  

/за – 27, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 1965-6-1. На основание чл.32, ал.3, т.2 от ЗПСК, чл.22, ал.1 от 

Наредбата за конкурсите; във връзка с изпълнение на свое решение № 
1709-7/33 от 15-24-29.04.2002г. и изготвени мотивирани доклади от 
20.05.2002г. и 05.06.2002г., касаещи проведена приватизационна 
процедура чрез 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 с площ 495.00кв.м. по АОС № 2264/28.12.2001г. - Общински съвет – 
Варна определя за спечелил конкурса участникът ЕТ “Мистрал – Петър 
Петров”, регистриран по ф.д. на ВОС № 9315/1992г.  

/резултати от поименно явно гласуване:  
за - 26, против - 0, въздържали се – 1, отсъстват - 23/ 
 1965-6-2. На основание чл. 4, ал. 2 от ЗПСК, Общински съвет – 

Варна упълномощава своя Председател да подпише в двуседмичен срок от 
настоящото решение, утвърдения от Общинския съвет договор – част от 
конкурсната документация, за покупко-продажба на общински нежилищен 
имот в гр.Варна, ж.к.”Владислав Варненчик”, ул.”Стилиян Чилингиров” 
№1 по АОС № 2264/28.12.2001г. с ЕТ “Мистрал – Петър Петров”, 
регистриран по ф.д. на ВОС № 9315/1992г. със собственик Петър Атанасов 
Петров – ЕГН *** – при заплащане на цена в размер на 49 000.00лв. 
/четиридесет и девет хиляди лева/, без използване на други законни 
платежни средства, по следната схема: 

 - 30% от цената или 14 700.00лв. /четиринадесет хиляди и 
седемстотин лева/ преди подписване на договора;  

- 70% от цената или 34 300.00лв. /тридесет и четири хиляди и триста 
лева/ в деня на сключване на договора. 

 /резултати от поименно явно гласуване:  
за - 26, против - 0, въздържали се – 1, отсъстват - 23/ 
 
 1966-6-1. На основание чл.32, ал.3, т.2 от ЗПСК, чл.22, ал.1 от 

Наредбата за конкурсите; във връзка с изпълнение на свое решение № 
1705-7/33 от 15-24-29.04.2002г. и изготвени мотивирани доклади от 
21.05.2002г. и 05.06.2002г., касаещи проведена приватизационна 
процедура чрез публично оповестен конкурс за продажба на общински 
нежилищен имот в гр.Варна, ул.”Георги Бенковски” №16 - представляващ 
помещения със застроена площ 86.85кв.м., заедно с 7.2603% ид.части от 
общите части на сградата и от правото на строеж и изба с площ 20.00кв.м. 
по АОС № 2263/20.12.2001г. - Общински съвет – Варна, определя за 
спечелил конкурса участникът “Д2 – 2001” ООД, регистриран по ф.д. на 
ВОС № 2500/2001г.  

/за – 26, против – 0, въздържали се – 0/ 
 1966-6-2. На основание чл. 4, ал. 2 от ЗПСК, Общински съвет – 

Варна упълномощава своя Председател да подпише в двуседмичен срок от 
настоящото решение, утвърдения от Общинския съвет договор – част от 
конкурсната документация, за покупко-продажба на общински нежилищен 
имот в гр.Варна, ул.”Георги Бенковски” №16 по АОС № 2263/20.12.2001г. 
с “Д2 – 2001” ООД, регистриран по ф.д. на ВОС № 2500/2001г с управител 
Дойчин Илиев Дойнов – ЕГН *** – при заплащане на цена в размер на 136 



000.00лв. /сто тридесет и шест хиляди лева/, без използване на други 
законни платежни средства, по следната схема: 

 - 30% от цената или 40 800.00лв. /четиридесет хиляди и осемстотин 
лева/ преди подписване на договора; 

 - 70% от цената или 95 200.00лв. /деветдесет и пет хиляди и двеста 
лева/ в деня на сключване на договора.  

/за – 26, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 1967-6-1. На основание чл.32, ал.3, т.2 от ЗПСК, чл.22, ал.1 от 

Наредбата за конкурсите; във връзка с изпълнение на свое решение № 
1707-7/33 от 15-24-29.04.2002г. и изготвени мотивирани доклади от 
21.05.2002г. и 05.06.2002г., касаещи проведена приватизационна 
процедура чрез публично оповестен конкурс за продажба на общински 
нежилищен имот в гр.Варна, ул.”Тракия” №65 - представляващ част от 
първи етаж на сграда, състояща се от търговска зала, склад и сервизни 
помещения  със застроена площ 90.12кв.м. и три мазета с площ 63.56кв.м., 
заедно с 23.34% ид.части от общите части на сградата и от правото на 
строеж по АОС № 63/27.02.1997г., Общински съвет – Варна,определя за 
спечелил конкурса участникът Мария Димитрова Лечева - ЕГН ***.  

/за – 27, против – 0, въздържали се – 0/ 
 1967-6-2. На основание чл. 4, ал. 2 от ЗПСК, Общински съвет – 

Варна упълномощава своя Председател да подпише в двуседмичен срок от 
настоящото решение, утвърдения от Общинския съвет договор – част от 
конкурсната документация, за покупко-продажба на общински нежилищен 
имот в гр.Варна, ул.”Тракия” №65 по АОС № 63/27.02.1997г. с Мария 
Димитрова Лечева - ЕГН *** и л.к. № ***“ при заплащане на цена в размер 
на 31 000.00лв. /тридесет и една хиляди лева/, без използване на други 
законни платежни средства, по следната схема: 

 - 50% от цената или 15 500.00лв. /петнадесет хиляди и петстотин 
лева/ преди подписване на договора;  

- 50% от цената или 15 500.00лв. /петнадесет хиляди и петстотин 
лева/ в срок от 60 дни от сключване на договора.  

/за – 27, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 1968-6-1. На основание чл.32, ал.3, т.2 от ЗПСК, чл.22, ал.1 от 

Наредбата за конкурсите; във връзка с изпълнение на свое решение № 
1706-7/33 от 15-24-29.04.2002г. и изготвени мотивирани доклади от 
22.05.2002г. и 05.06.2002г., касаещи проведена приватизационна 
процедура чрез публично оповестен конкурс за продажба на общински 
нежилищен имот в гр.Варна, ул.”Шейново” №24 – представляващ част от 
масивна двуетажна сграда на маза, състояща се от партер-две канцеларии, 
таван-покривно пространство   със застроена площ 37.20кв.м., заедно с 1/7 
ид.част от общите части на сградата и 4/5 ид.части от покрит проход със 



застроена площ 11.21кв.м. по АОС № 62/24.02.1997г., Общински съвет – 
Варна определя за спечелил конкурса участникът ЕТ “Крис – Кристалина 
Димова”, регистриран по ф.д. на ВОС № 8329/1992.  

/за – 27, против – 0, въздържали се – 0/ 
 1968-6-2. На основание чл. 4, ал. 2 от ЗПСК, Общински съвет – 

Варна упълномощава своя Председател да подпише в двуседмичен срок от 
настоящото решение, утвърдения от Общинския съвет договор – част от 
конкурсната документация за покупко-продажба на общински нежилищен 
имот в гр.Варна, ул.”Шейново” №24 по АОС № 62/24.02.1997г. с ЕТ “Крис 
– Кристалина Димова”, регистриран по ф.д. на ВОС № 8329/1992 със 
собственик Кристалина Кирчева Димова – ЕГН *** - при заплащане на 
цена в размер на 65 000.00лв. /шестдесет и пет хиляди лева/, без 
използване на други законни платежни средства, платими в срок до пет 
дни от настоящото решение.    

/за – 27, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 1969-6-1. На основание чл.32, ал.3, т.2 от ЗПСК, чл.22, ал.1 от 

Наредбата за конкурсите; във връзка с изпълнение на свое решение № 
1708-7/33 от 15-24-29.04.2002г. и изготвени мотивирани доклади от 
22.05.2002г. и 05.06.2002г., касаещи проведена приватизационна 
процедура чрез публично оповестен конкурс за продажба на общински 
нежилищен имот в гр.Варна, Южна промишлена зона – пл.№ 38 – 
представляващ земя за стопанско застрояване с площ 7 600.00кв.м. по АОС 
№ 2079/12.06.2001г., Общински съвет – Варна определя за спечелил 
конкурса участникът  “Металинвест 1” ЕООД, регистриран по ф.д. на ВОС 
№ 1818/1999.  

/за – 27, против – 0, въздържали се – 0/ 
 1969-6-2. На основание чл. 4, ал. 2 от ЗПСК, Общински съвет – 

Варна упълномощава своя Председател да подпише в двуседмичен срок от 
настоящото решение, утвърдения от Общинския съвет договор – част от 
конкурсната документация за покупко-продажба на общински нежилищен 
имот в гр.Варна, Южна промишлена зона, пл.№ 38 по АОС № 
2079/12.06.2001г. с “Металинвест 1” ЕООД, регистрирано по ф.д. на ВОС 
№ 1818/1999г. с управител Чавдар Николаев Ангелов – ЕГН *** - при 
заплащане на цена в размер на 65 800.00лв. /шестдесет и пет хиляди и 
осемстотин лева/, без използване на други законни платежни средства, по 
следната схема: 

 - 30% от цената или 19 740.00лв. /деветнадесет хиляди седемстотин 
и четиридесет лева/ преди подписване на договора; 

- 70% от цената или 46 060.00лв. /четиридесет и шест хиляди и 
шестдесет лева/ в срок до 45 дни от сключване на договора.  

/за – 27, против – 0, въздържали се – 0/ 



1970-6-1. На основание чл.32, ал.3, т.2 от ЗПСК, чл.22, ал.1 от 
Наредбата за конкурсите; във връзка с изпълнение на свое решение № 
1710-7/33 от 15-24-29.04.2002г. и изготвени мотивирани доклади от 
23.05.2002г. и 05.06.2002г., касаещи проведена приватизационна 
процедура чрез 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., заедно с 1.1368% ид.части от общите части и 
от правото на строеж на сградата и изба със светла площ 4.10кв.м. по АОС 
№ 952/14.01.99г., Общински съвет – Варна определя за спечелил конкурса 
участникът “Ауксилиум” ООД, регистриран по ф.д. на ВОС № 1961/2001г. 

 /за – 27, против – 0, въздържали се – 0/ 
 1970-6-2. На основание чл. 4, ал. 2 от ЗПСК, Общински съвет – 

Варна упълномощава своя Председател да подпише в двуседмичен срок от 
настоящото решение утвърдения от Общинския съвет договор – част от 
конкурсната документация,  за покупко-продажба на общински 
нежилищен имот в гр.Варна, ж.к.”Възраждане” бл.41, вх.1, ет.1 по АОС № 
952/14.01.99г. с “Ауксилиум” ООД, регистрирано по ф.д. на ВОС № 
1961/2001г. с управител Нели Стефанова Костадинова – ЕГН *** – при 
заплащане на цена в размер на 25 000.00лв. /двадесет и пет хиляди лева/, 
без използване на други законни платежни средства, по следната схема:  

- 30% от цената или 7 500.00лв. /седем хиляди и петстотин лева/ 
преди подписване на договора; 

 - 70% от цената или 17 500.00лв. /седемнадесет хиляди и петстотин 
лева/ в срок от една година от сключване на договора, платими до десето 
число на всеки месец при равни вноски в размер на 1 458.34лв.  

/за – 27, против – 0, въздържали се – 0/ 
  
1971-6-1. На основание чл.32, ал.3, т.2 от ЗПСК, чл.22, ал.1 от 

Наредбата за конкурсите; във връзка с изпълнение на свое решение № 
1711-7/33 от 15-24-29.04.2002г. и изготвени мотивирани доклади от 
23.05.2002г. и 05.06.2002г., касаещи проведена приватизационна 
процедура чрез публично оповестен конкурс за продажба на общински 
нежилищен имот в гр.Варна, ж.к.”Младост”, бул.”България”, 
представляващ парцели І, ІІ и ІІІ с обща площ 8 800.00кв.м. и сграда 
незавършено строителство по АОС №№ 596/05.05.1998г., 597/05.05.1998г., 
598/05.05.1998г., Общински съвет – Варна определя за спечелил конкурса 
участникът “Диджител” ЕООД, регистриран по ф.д. на ВОС № 998/2002г. 

 /за – 27, против – 0, въздържали се – 0/ 
1971-6-2. На основание чл. 4, ал. 2 от ЗПСК, Общински съвет – Варна 

упълномощава своя Председател да подпише в двуседмичен срок от 
настоящото решение утвърдения от Общинския съвет договор – част от 
конкурсната документация, за покупко-продажба на общински нежилищен 
имот в гр.Варна, ж.к.”Младост”, бул.”България” - парцели І, ІІ и ІІІ с обща 



площ 8 800.00кв.м. и сграда незавършено строителство по АОС №№ 
596/05.05.1998г., 597/05.05.1998г., 598/05.05.1998г. с “Диджител” ЕООД, 
регистрирано по ф.д. на ВОС № 998/2002г. с управител Веселин Йорданов 
Божков – ЕГН *** – при заплащане на цена в размер на 410 000.00лв. 
/четиристотин и десет хиляди лева/, без използване на други законни 
платежни средства, по следната схема: 

 - 30% от цената или 123 000.00лв. /сто двадесет и три хиляди лева/ 
преди подписване на договора; 

 - 70% от цената или 287 000.00лв. /двеста осемдесет и седем хиляди 
лева/ в срок до шест месеца от сключване на договора.  

/за – 27, против – 0, въздържали се – 0/ 
  

   
 
 

  



Препис-извлечение! 
 ОБЩИНСКИ     СЪВЕТ  -  ВАРНА 
  

П Р О Т О К О Л 
№ 35/02, 03, 10, 11.07.2002 г. 

по точка седма от дневния ред 
 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложение за решение от ПК 

“Образование” относно необоснованото намаление числеността на 
персонала за отрасъл “Образование” в гр. Варна. 

 
Р Е Ш Е Н И Я : 

  
1972-7-1. Общински съвет – Варна възразява срещу необоснованото 

намаление на числеността на персонала за отрасъл “Образование” в гр. 
Варна, посочена в писмо № 17218/26.04.02 г. на МОН в противоречие с 
посочените в него аргументи. 
  

1972-7-2. Общински съвет – Варна настоява да бъде извършена 
корекция на определената численост на персонала в горепосоченото писмо 
от Министъра на образованието и науката в съответствие с нормативните 
документи: Наредба № 5/14.05.02 г. и Наредба № 7/2000 г. (изм. ДВ, бр. 
49/02 г.)  
 

1972-7-3. Настоява да бъде извършена актуализация на бюджета на 
функция “Образование” за 2002 г. в съответствие с числеността на 
персонала към 01.09.02 г. 
  

1972-7-4. Решенията на Общински съвет – Варна да се изпратят до 
Министерски съвет на Република България, Министерство на финансите, 
Министерство на образованието и науката, Комисията по образование и 
наука към Народното събрание на Република България.  

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

  



Препис-извлечение! 
 ОБЩИНСКИ     СЪВЕТ  -  ВАРНА 
  

П Р О Т О К О Л 
№ 35/02, 03, 10, 11.07.2002 г. 
по точка осма от дневния ред 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
“Култура” относно одобряване цени на услуги в Регионален исторически 
музей, Регионална библиотека и Градска художествена галерия. 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 1973-8. Общински съвет – Варна одобрява ценоразпис на услугите в 
Регионалния исторически музей, Регионалната библиотека и Градската 
художествена галерия “Борис Георгиев”, съгласно приложение, със 
следното допълнение: 

 - концерт за учащи /за един час/ - 50.00 лв.  

/за – 26, против – 0, въздържали се – 0/ 

  
   

 

  



Препис-извлечение! 
 ОБЩИНСКИ     СЪВЕТ  -  ВАРНА 
  

П Р О Т О К О Л 
№ 35/02, 03, 10, 11.07.2002 г. 

по точка девета от дневния ред 
 
ОТНОСНО: Отмяна на заповед на Кмета на Община Варна № 

1083/21.05.2002 г. 
 

Р Е Ш Е Н И Е : 
 

1974-9. На основание чл. 45, ал. 1 от ЗМСМА, Общински съвет–
Варна отменя заповед на Кмета на Община Варна № 1083/21.05.2002 г.  

/за – 0, против – 13, въздържали се – 13/  
/Заповед на Кмета на Община Варна № 1083/21.05.2002 г. не се 

отменя./  
 
 

  



Препис-извлечение! 
 ОБЩИНСКИ     СЪВЕТ  -  ВАРНА 
  

П Р О Т О К О Л 
№ 35/02, 03, 10, 11.07.2002 г. 

по точка десета от дневния ред 

ОТНОСНО: Разглеждане и приемане на “Наредба за гробищните 
паркове на територията на Община Варна, предоставени за управление на 
“Обреди”ЕООД – Варна”  

Р Е Ш Е Н И Е : 

1975-10. На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, Общински съвет – 
Варна приема “Наредба за гробищните паркове на територията на Община 
Варна, предоставени за управление на “Обреди”ЕООД – Варна”, съгласно 
приложение.  

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

 

  



Препис-извлечение! 
 ОБЩИНСКИ     СЪВЕТ  -  ВАРНА 
  

П Р О Т О К О Л 
№ 35/02, 03, 10, 11.07.2002 г. 

по точка единадесета от дневния ред 

ОТНОСНО: Разглеждане на молба от Районна съюзна организация 
на слепите в гр. Варна, вх. № ОС-2-6200(11) /04.06.2002 г. 

Р Е Ш Е Н И Е : 

1976-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет 
– Варна решава да бъдат отпуснати финансови средства за осигуряване на 
безплатно пътуване по две линии на градския транспорт за времето от 
01.08.02 г. до 31.12.02 г., на 461 члена на “Районна съюзна организация на 
слепите” – Варна, съгласно приложен списък.  

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

 

 

  



Препис-извлечение! 
 ОБЩИНСКИ     СЪВЕТ  -  ВАРНА 
  

П Р О Т О К О Л 
№ 35/02, 03, 10, 11.07.2002 г. 

по точка дванадесета от дневния ред 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
“Обществен ред и сигурност” относно помени в “Наредба за обществения 
ред на Община Варна”. 

Р Е Ш Е Н И Е : 

1977-12. Общински съвет – Варна допълва “Наредба за 
обществения ред на Община Варна”, като към Раздел ІV създава 
следните нови алинеи:  

чл. 24: “Собствениците или ползвателите на търговските обекти за 
обществено хранене и други атракционни заведения в град Варна и 
курортните комплекси, които се посещават масово или имат повече от 
десет седящи места и в които се изнасят артистични програми или 
заведенията се озвучават с озвучителни уредби с ефективна мощност на 
звукорепродуциращите устройства повече от 50 вата, се задължават да 
извършват търговска дейност само след проверка и получаване на 
положително Становище за готовност на търговския обект от комисията, 
създадена и извършваща своята дейност съгласно нарочна заповед на 
Кмета на Община Варна, съставена от служители на Община Варна, 
представители на Областна управа, РДВР - Варна, ХЕИ, РДНСК, ДВСК и 
други. 

 чл. 25, ал. 1 : Извършването на търговска дейност в заведенията по 
предходната разпоредба следва да се осъществява в точно съответствие с 
издадените разрешения от Община Варна и останалите компетентни 
органи.  

чл. 25, Ал. 2: В случаите когато търговската дейност в тези заведения 
се извършва без наличието на необходимите разрешения, органите на 
Община Варна съвместно с тези на РДВР – Варна констатират 
извършеното нарушение и съставят акт за административно нарушение. В 
тези случаи, търговската дейност на заведението се преустановява 
незабавно от извършващите проверката, до привеждането на съответната 
дейност в съответствие с изискванията и реда, определен в чл. 24. 



 Чл. 26: В случаите когато търговската дейност в тези заведения се 
извършва в нарушение на издадените разрешения или в нарушение на 
нормативни изисквания за безопасност, шумово въздействие на околната 
среда, забрана за сервиране на спиртни напитки след определените часове 
на малолетни или непълнолетни, или когато броя на намиращите се в 
заведенията лица явно не съответствува на заявените места в издаденото 
разрешително, органите на Община Варна съвместно с тези на РДВР – 
Варна констатират извършеното нарушение и съставят акт за 
административно нарушение, като в особено тежки случаи могат 
незабавно да преустановят работата на заведението. Търговската дейност в 
заведението след спиране се възстановява по реда предвиден в чл. 24. 

 Чл. 27: При установяване, че заведенията извършващи търговска 
дейност работят извън определеното от Община Варна работно време 
органите на Община Варна, съвместно с органите на РДВР – Варна 
констатират извършеното нарушение и съставят акт за административно 
нарушение, като при установяване на системни такива нарушения 
незабавно преустановяват работата на заведението и се предлагат за 
отнемане на разрешението за удължено работно време.  

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

 

 

 

  



Препис-извлечение! 
 ОБЩИНСКИ     СЪВЕТ  -  ВАРНА 
  

П Р О Т О К О Л 
№ 35/02, 03, 10, 11.07.2002 г. 

по точка тринадесета от дневния ред 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложение за предсрочно 
прекратяване пълномощията на кмета на р-н “Приморски” г-н Тодор 
Георгиев Войников. 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1978-13-1. Общински съвет – Варна отлага вземането на решение 
относно предсрочното прекратяване пълномощията на кмета на р-н 
“Приморски” г-н Тодор Георгиев Войников за следващата сесия на 
Общинския съвет, след запознаване с ревизионните документи на ДФК и 
финансовата документация от проверки на Община Варна и след даване 
възможност на 22-та общински съветници-вносители на предложението да 
изложат в Пленарна зала мотивите на искането си по чл. 42а, ал. 2 от 
ЗМСМА.  

/за – 26, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

  1978-13-2. Общински съвет–Варна задължава общинската 
администрация в тридневен срок да предостави ревизионната 
документация от извършена ревизия от ДФК и документацията от 
извършени проверки от Община Варна в район “Приморски”.  

/за–26, против–0, въздържали се–0/  
 


