
Препис-извлечение! 
ОБЩИНСКИ       СЪВЕТ   -   ВАРНА  

 
ПРОТОКОЛ 

№ 37/31.07.2002 г. 
по точка първа от дневния ред 

 
 ОТНОСНО: Питания и отговори на питания.  

Общинските съветници, задали въпроси към Кмета на Община Варна на 
Тридесет и шестото заседание на ОбС получиха писмени отговори на 
въпросите си, екземпляр от които са приложени към настоящия протокол. 
Постъпиха следните нови въпроси от общинските съветници: 

 
Гинка РАДЕВА - БББ  
Какво стана с двата мои въпроса от преди три сесии, до момента, г-н 

Кмете, не сте ми отговорили. Първият беше за неприбраните от миналата 
година още табели за зоните за кратковременно паркиране, въпреки 
решение на ОбС да бъдат прибрани в най-кратък срок. Вторият беше - На 
какво законно основание се дават платените паркоместа за банки, фирми и 
т.н. Моля да ми отговорите! 

  
Панайот ПАНАЙОТОВ - БЗНС "Н. Петков"  
По отговора на питането, който получих днес, искам да ми се 

определи конкретна дата. Искам да питам Кмета знае ли каква е сумата във 
връзка с водене на дела, които общината е плащала при уволнението на 
Вълканов от "Пазари" - 35 х.лв., от болниците - около 60 х.лв. разходи по 
адвокати и т.н. - станаха 100 х.лв. Г-н Кирил Йорданов също обжалва 
много решения на ОбС. Искам да знам сумата, която е дадена ей-така на 
вятъра и е взета от данъкоплатците на Варна. Колко е точно сумата и кой 
ще я връща на варненци?  

 
Доля ПЧЕЛИНСКА - СДС  
Радвам се, че сте тук, г-н Йорданов. Не съм удовлетворена от 

отговора Ви в частта, в която ми отговаряте, че "Паркстрой"-ЕООД, която 
е една частна фирма, отказва да допусне коли на сметопочистващата 
фирма "Варна-ШЕЛЕ-Екосервиз"-ООД. Как да го разбирам това? Не ми 
казвате и това, дали Общинската полиция и РДВР имат ли готовност, ако 
не бъде спазена Наредбата за обществения ред и след 23.00 ч. се чува 
силна музика, да налагат глоби по Наредбата. Веселина САВОВА - 
независим общински съветник Тази година Панаирът на занаятите се 
повежда пред Двореца на културата и спорта. Никой не може да прехвърля 
вини за това как изглежда, за сметосъбирането… Програмата на Панаира 
на занаятите в продължение на половина година се блокира и надали има 



предложение на Областния управител на Областна област, което Кметът на 
общината да не е приел. Единственото такова предложение е схемата, 
касаещо схемата за разполагане на Панаира на занаятите. Панаирът на 
занаятите получи такова одобрение от Националния институт по 
паметници на културата, получи писмената подкрепа на Областна 
администрация и беше отправена към Община Варна. Единственият 
случай, в който ГАГК на гр. Варна е направила отказ когато има одобрение 
на Института за паметници на културата и искане на Областния управител, 
касае схемата за Панаира на занаятите. Не бих ви занимавал за това, ако 
след анализа на германска камара Кобленц и проблемите, които бяха 
разисквани на национално ниво със Занаятчийска камара, вчера в 
разговорите с г-н Рангел Чолаков - той не ми каза едно към едно - 
агресивната намеса и пречки, които се правят на Панаира на занаятите, 
търсейки отговор от Кмета на Община Варна. Аз настоявам г-н Йорданов, 
Вие с едно изречение да кажете: "да" или "не"; стоите ли зад тази агресия 
срещу Панаира на занаятите или не. Вашето "не" или "да" за мен ще 
означава именно "не" или именно "да" на Кмета на Община Варна и ще го 
изпратя и в София, и в германската камара. 

  
Благовест ТОДОРОВ - СДС  
Благодаря за отговорите Ви, г-н Йорданов. Не съм доволен относно 

питането ми под номер 2. Казвате ми, че стриктно се спазва заповед 
1445/24.08.02 г., но справката, която е изготвена от сътрудниците Ви не е 
съвсем точна. Уловените животни в кв. "Чайка" са 13 бр., но това се отнася 
за другата част на квартала. Точно на мястото на сп."Акации" през събота 
и неделя се получава огромно струпване на почиващи, а безстопанствените 
животни са близо 12. Моля да се разпоредите за тяхното обработване, оня 
ден пак имаше охапано дете от кърлежи. Същото се отнася и за 
студентските общежития. Обработени са, но не и тези на ул. "Брегалница", 
а само на Техническия университет. Моля да изпълните моята молба, на 
живущите и на почиващите! 

  
Д-р Ивайло МИТКОВСКИ - СДС  
Имам един допълнителен, доуточняващ въпрос към отговора на 

Кмета за прегледите на донаборниците. Как са разпределени тези 121 896 
лв. за медицински прегледи и лабораторни изследвания между трите 
медицински заведения, с които са сключени договорите? На базата на 
какво решение на ОбС е сключен договор с Амбулатория Медико-
стоматологичен център за специализирана извънболнична помощ 
"Кооператор"-ООД - Варна? 

  
Аврам ТОДОРОВ - БСП  



Г-н Кмете, колко разпоредителни сделки със замяна има в 
общинската администрация?  

 

 

 

  



Препис-извлечение! 
ОБЩИНСКИ       СЪВЕТ   -   ВАРНА  

 
ПРОТОКОЛ 

№ 37/31.07.2002 г. 
по точка втора от дневния ред 

 

ОТНОСНО: Избор на кмет на р-н "Приморски". 

Красимир СИМОВ - Председател ОбС, Блокът на Жорж Ганчев 

 Предлагам да преминем към процедура за избор на кмет на р-н 
"Приморски", на основание чл. 39а, ал. 1 от ЗМСМА. Зачитам ви чл. 39а, 
ал. 1: "По предложение на кмета на общината в Столичната община и в 
градовете с районно деление общинският съвет избира с тайно гласуване с 
мнозинство повече от половината на общия брой на съветниците кметове 
на райони". Давам думата на Кмета на Община Варна да направи 
предложение.  
 

Кирил ЙОРДАНОВ - Кмет на община Варна В момента няма да 
направя предложение за кмет на р-н "Приморски" най-малкото по две 
съображения: Съвсем ясна е волята на законодателя, която предполага 
срещането на два момента: инициативата на Кмета и волята на мнозинство 
половината плюс един от общинските съветници. Досегашната практика в 
р-н Приморски ни кара да бъдем внимателни по отношение както на 
предложението, така и на избора на районен кмет на Приморски, поради 
което ние се намираме в законоустановения едномесечен срок от 
освобождаването на бившия кмет на р-н Приморски, което се състоя на 
22.07. До 22 август все още ОбС, така и Кметът са в състояние по 
инициатива на Кмета в първите две части на текста да се състои избор на 
районен кмет. Днес не предлагам кандидатура за р-н Приморски. 
Неспазването на срока не води юридически последици в никакъв случай. 
Приемете, ако това от процедурна гледна точка е затруднение, че тази 
точка днес не може да се състои.  

 
  



Препис-извлечение! 
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ПРОТОКОЛ 

№ 37/31.07.2002 г. 
по точка трета от дневния ред 

 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
"Транспорт" относно: утвърждаване на стикер с холограма за таксиметров 
превоз на пътници на територията на Община Варна; определяне брой на 
таксиметровите автомобили на територията на Община Варна; даване 
съгласие за безплатно пътуване на учащите се инвалиди; поемане на 
разликата в цената на ученическите карти за ученици от с. Константиново. 

Р Е Ш Е Н И Я : 

  2014-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и Наредба № 34 
на Министерството на транспорта и съобщенията, Общински съвет -Варна 
утвърждава стикер с холограма за таксиметров превоз на пътници на 
територията на Община Варна, съгласно приложение № 1.  

/за - 27, против - 6, въздържали се - 17/ 
  2014-3-2. Стикерът с холограма е валиден една година от датата на 
получаване.  

/за - 28, против - 0, въздържали се - 22/ 
  2014-3-3. Стикерът с холограма се поставя на автомобили, чийто 
данъчно задължени лица са подали патентни декларации на територията на 
Община Варна.  

/за - 28, против - 0, въздържали се - 22/ 
  2014-3-4. На основание чл. 24, ал. 1 от Наредба № 34 на МТ възлага 
на Кмета на Община Варна да издаде заповед за организацията по 
изработката и реда за поставяне на стикер с холограма за таксиметров 
превоз.  

/за - 28, против - 1, въздържали се - 21/ 
  2014-3-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА във 
връзка с чл. 2 от ЗМДТ определя цена на услугата в размер на 10 лв. 
  /резултати от поименно явно гласуване:  

за - 26, против - 23, въздържали се - 1/ 
 

  2015-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 24, ал. 
4 от Наредба № 34 на МТС, Общински съвет - Варна определя броя на 
таксиметровите автомобили работещи на територията на Община Варна да 
е до 3000 (три хиляди).  



/за - 27, против - 20, въздържали се - 2/  
 
2016-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна дава съгласие учащите се с определена група инвалидност или 
Решение на ЛЛК, да пътуват безплатно по една автобусна линия до 
съответното учебно заведение през 2002 г., като броя на правоимащите за 
един месец се удостоверява с приложен списък от Общинска служба за 
социално подпомагане, средствата да бъдат осигурени от бюджета на 
Община Варна за 2002 г.  

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

  2017-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна решава разходите по изравняване на цените на ученическите карти 
до с. Константиново с цените на ученическите карти по градските линии да 
се поемат от общинския бюджет, дейност "Транспорт". 

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

  



Препис-извлечение! 
ОБЩИНСКИ       СЪВЕТ   -   ВАРНА  

 
ПРОТОКОЛ 

№ 37/31.07.2002 г. 
по точка четвърта от дневния ред 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
"Здравеопазване и социални дейности" относно: отпускане на парична 
помощ на нуждаеща се гражданка; увеличаване щата на Специализирана 
болница по акушерство и гинекология; определяне средна месечна брутна 
заплата на едно лице за функция "здравеопазване", считано от 01.01.02 г. 

Р Е Ш Е Н И Я: 

2018-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна отпуска парична помощ в размер на 800 лева на Димитричка 
Великова Георгиева /с диагноза: състояние след фрактура на 10 гръден 
прешлен със засягане на гръбначния мозък, трайна остатъчна долна 
спастична парализа/ за преустройството на подхода към собственото й 
жилище и адаптирането му във връзка със създаване на достъпна среда за 
хора с увреждания и възможности за независим живот.  

/за - 47, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2019-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински 

съвет - Варна дава съгласие да бъде увеличен щата на "Специализирана 
болница по акушерство и гинекология за активно лечение-Варна"-ЕООД с 
три длъжности среден медицински персонал - акушерки, считано от 
01.07.02 г.  

/за - 47, против - 0, въздържали се - 0/ 
 
 2020-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, в изпълнение на 

чл. 6, ал. 3 от ПМС № 22/05.02.02 г., изменено и допълнено с ПМС № 
138/05.07.02 г. и писмо № 08-00-167/17.07.02 г. на Министерството на 
здравеопазването, Общински съвет - Варна реши: 

  
1. Определя средна месечна брутна заплата на едно лице и средства за 
работна заплата за функция Здравеопазване, считано от 01.01.02 г., както 
следва:  

Численост Средна месечна 
брутна заплата-лв. 

Средства за работна 
заплата за 1 месец-лв. 

1090 198,57 216 441 



 
2. Определя средните месечни брутни заплати на едно лице и средствата за 
работна заплата на дейностите към функция Здравеопазване, считано от 
01.07.02 г., съгласно текста в приложение № 1.  

/за - 47, против - 0, въздържали се - 0/  

 

 

  



Препис-извлечение! 
ОБЩИНСКИ       СЪВЕТ   -   ВАРНА  

 
ПРОТОКОЛ 

№ 37/31.07.2002 г. 
по точка пета от дневния ред 

 ОТНОСНО: Разглеждане на предложение за решение от ПК 
"Благоустройство и комунални дейности" относно разпределяне на 
финансови средства за подобряване процеса на сметопочистване и 
сметоизвозване.  

 
Р Е Ш Е Н И Я: 

2021-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 от ЗМСМА, Общински 
съвет - Варна решава от набраните средства от курортна такса да се 
отделят 400 х.лв. за подобряване процеса на сметопочистване и 
сметоизвозване, като 140 х.лв. се разпределят процентно по райони, 
съгласно заповедта на Кмета на Община Варна № 0527/15.03.02 г. и 260 
х.лв. по относителния дял от събраната курортна такса по райони през 
2001 г.  

/за - 27, против - 0, въздържали се - 17/  

 

 

 

  



Препис-извлечение! 
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ПРОТОКОЛ 

№ 37/31.07.2002 г. 
по точка шеста от дневния ред 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
"Финанси и бюджет" относно: определяне на средни месечни брутни 
работни заплати, считано от 01.07.02 г. във функции и дейности: "ИЗО", 
"Образование", "Здравеопазване", "Социално осигуряване, подпомагане и 
грижи", "Почивно дело и култура", "Икономически услуги"; намаляване 
вноската на Община Варна към Републиканския бюджет. 

Р Е Ш Е Н И Я: 

2022-6. На основание чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА, чл.37 от 
Постановление Nо 1 от 04.01.2002 год. и чл.6 ал.1 от Постановление № 22 
от 05.02.2002 година на Министерски съвет, Общински съвет - Варна 
определя средни месечни брутни работни заплати, считано от 01.07.2002 
г., както следва:  

ФУНКЦИЯ, 
ДЕЙНОСТ Численост Численост 

кмет 
СБРЗ на 
1 лице  

СБРЗ 
кмет лв 

ФРЗ за 1 
месец лв 

І.Функция "ИЗО"-
общо в т. ч. 605 11 366,62   221802 

Община Варна 277 1 367,88 1106 103009 
Район "Одесос" 60 1 348,64 885 21803 
Район "Приморски" 73 1 349,31 885 26385 
Район "Младост" 55 1 354,26 885 20369 
Район 
"Вл.Варненчик" 54 1 349,48 775 19647 

Район "Аспарухово" 49 1 360,65 775 18447 
Кметство "Звездица" 3 1 257,27 443 1215 
Кметство "Каменар" 11 1 273,85 443 3455 
Кметство "Тополи" 12 1 273,85 554 3840 
Кметство "Казашко" 2,5 1 233,9 283 868 
Кметство 
"Константиново" 8,5 1 273,09 443 2764 



/за - 41, против - 0, въздържали се - 7/ 

2023-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА в изпълнение на 
чл. 6, ал. 3 на ПМС № 22/05.02.02 г. и писмо изх. № 33477/23.07.02 г. на 
МОН, Общински съвет - Варна приема средна месечна брутна работна 
заплата на едно лице и средства за работна заплата за група "Образование", 
считано от 01.07.02 г., както следва:  

Персонал Численост Средна 
мес.бр.заплата/лв/ 

Лимит ФРЗ за 
1мес./лв. 

Обща 
численост 4812 240,76 1 158 537 лв. 

/за - 47, против - 0, въздържали се - 1/ 
 
2024-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА и чл. 1, ал. 1, т. 2 

от ПМС 138/05.07.02 г. и писмо на МТСП изх. № СГ-9100-71/30.07.02 г., 
Общински съвет - Варна приема средни месечни брутни работни заплати, 
считано от 01.07.02 г. за функция "Социално осигуряване, подпомагане и 
грижи", както следва:  
 
  Численост СБРЗ в лв. ФРЗ 1 месец в лв. 
  359 215,70 77 437 
в т.ч.: ОССП 130 269,09 34 982 
Заведения, в т.ч.: 159 192,70 30 639 
1. ДСХ 56 188,85 10 576 
2. СУПЗ 103 194,79 20 063 
ДСП 58 163,30 9 471 
ДДДМУИ 12 195,38 2 345  
 

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

2025-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА и чл. 6, ал. 2 на 
ПМС 22/05.02.02 г., изменено с § 2 на ПМВС 138/06.07.02 г., заповед РД 
09-256/18.07.02 г. на МК и писмо № 08-00-52/18.07.02 г. на 
Министерството на културата, Общински съвет - Варна определя средни 
брутни работни заплати на работещите във функция "Култура" считано от 
01.07.02 г., както следва:  
  Численост персонал СБРЗ в лв. ФРЗ 1 месец в лв. 
Култура 176 256 45 056 



В т.ч.:    
РИМузей 86 254 21 844 
Библиотека 53 246 13 038 
Худ.галерия 15 251 3 765 
Ансамбли 4 271 1 084 
Други дейности 18 296 5 325 
 

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

2026-6. На основание чл.21 ал.1 т.2 от ЗМСМА ,чл.6, ал.1 т.2 на ПМС 
No 22 от 05.02.2002 година, изменено с §2 на ПМС Nо138 от 05.07.2002 г., 
Общински съвет - Варна определя средни месечни брутни работни 
заплати, считано от 01.07.2002 г., както следва:  

ФУНКЦИЯ, ДЕЙНОСТ Численост СБРЗ лв на 1 
лице 

ФРЗ за 1 
месец 

VII.Почивно дело и култура, в т. 
ч.:    
Дейност:Почивно дело 9 267.5 2391 
Дейност:Зоокът 17.5 274.94 4811 
 

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

2027-6. На основание чл.21 ал.1 т.2 от ЗМСМА ,чл.37 от 
Постановление Nо 1 от 04.01.2002 год. и чл.6 ал.1 от Постановление № 22 
от 05.02.2002 година на Министерски съвет и докладна записка на 
"Спортни имоти" Nо ДБ-2600110/12.03.2002, Общински съвет - Варна 
приема средни месечни брутни работни заплати, считано от 01.07.2002 г.,и 
г.както следва:  
ФУНКЦИЯ, ДЕЙНОСТ Численост СБРЗ лв на 1 лице ФРЗ за 1 месец 
VIII.Икон. услуги 185 304.04 56248  
в т. ч.:    
Дейност:Поземлена к-я 9 358 3222 
Дейност: Други дейности 176 301.28 53026 
в т.ч.:    
Други дейности 79 299,04 23624 
от тях:     0 
Др.дейности -Община Варна 39 299,04 11662 



Мл.дейности и Хр.комплекс 40 299,04 11962 
ЗИП 25 358,96 8974 
Спортни имоти 42 225,93 9489 
АСРУД 30 364,62 10939 
 

/за - 47, против - 0, въздържали се - 0/ 
  

2028-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, в изпълнение на 
чл. 6, ал. 3 от ПМС № 22/05.02.02 г., изменено и допълнено с ПМС № 
138/05.07.02 г. и писмо № 08-00-167/17.07.02 г. на Министерство на 
здравеопазването, Общински съвет - Варна приема средна месечна брутна 
заплата за функция "Здравеопазване", считано от 01.07.02 г., както следва:  
Численост СБРЗ в лв. ФРЗ 1 месец в лв. 
1090 198,57 216 441 
 

/за - 46, против - 0, въздържали се - 1/ 
  
2029-6. Общински съвет - Варна, на основание чл. 34, ал. 1 от Закона 

за устройство на Държавния бюджет и в изпълнение на чл. 21 от ПМС 1 на 
МС от 04.02.2002 г., коригира Бюджет 2002 г. на Община Варна, приет с 
решение № 1564-4(32)/11.02.02 г., както следва: 

  
1. Намалява вноската на Община Варна към Републиканския бюджет и 
увеличава разходите по Бюджет 2002 г. по функции и дейности 

 - писмо № ФО-13/18.04.02 г. от МФ увеличава разхода на дейност 
239 "други дейности по вътрешна сигурност", функция "Отбрана и 
сигурност" с 64 682 лв. 

 - за пътни разноски и извършени медицински прегледи на 
донаборници; 

 /резултати от поименно явно гласуване:  
за - 27, против - 12, въздържали се - 9, отсъстват - 2/ 
 - писмо № ФО-15/10.04.02 г. от МФ увеличава разхода на дейност 

239 "Други дейности по вътрешна сигурност", функция "Отбрана и 
сигурност" със 132 987 лв., в т.ч. - 94 414 лв. за възнаграждения и 
осигурителни плащания и 38 573 лв. за издръжка и организационни 
мероприятия на пунктове за управления и РП центрове;  

/за - 41, против - 0, въздържали се - 4/ 
  

2. Промени по Бюджет 2002 г. на основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА  
- Общински съвет - Варна прехвърля от дейност 629 "Други дейности по 



благоустройство", функция "БКС" сумата от 300 000 лв. в дейност 898 
"Други дейности по икономика", функция "Икономически услуги"  

/за - 26, против - 4, въздържали се - 1/  
 
 
 
 
 

  



Препис-извлечение! 
ОБЩИНСКИ       СЪВЕТ   -   ВАРНА  

 
ПРОТОКОЛ 

№ 37/31.07.2002 г. 
по точка седма от дневния ред 

 

 ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
"Архитектура и строителство" относно: изменение на ОУП за територия в 
ж.к.Вл.Варненчик; преотреждане на части за озеленяване; разглеждане на 
молби на граждани относно § 17, ал. 2 от ЗУТ. 

Р Е Ш Е Н И Я: 

2030-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 124, ал. 1 и 
чл. 9, ал. 3 от ЗУТ, Общински съвет - Варна дава съгласие за възлагане 
изменение на ОУП на Община Варна за територията с граници: север - жк 
"Вл.Варненчик" ІІІ м.р., изток - ул. "Константин и Фружин", юг - бул. "Цар 
Освободител", запад - границата посочена в действащия ТУП.  

/резултати от поименно явно гласуване:  
за - 26, против - 3, въздържали се - 15, отсъстват - 6/ 
 
 2031-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 9, ал. 3 от 

ЗУТ и във връзка с т. 24 от Протокол № 23/04-05.06.02 г. на ЕСУТ при 
Община Варна, Общински съвет - Варна дава съгласие за преотреждане на 
части от УПИ V - "за озеленяване и снек-бар", кв. 40 и УПИ ІІІ - "за 
озеленяване" кв. 41 и приобщаването им към УПИ ІV - "за хотелски 
комплекс" кв. 40 по плана на кк "Златни пясъци".  

/за - 26, против - 0, въздържали се - 18/ 
 
 2032-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 9, ал. 3 от 

ЗУТ и във връзка с т. 33 от Протокол № 25/18-19.06.02 г. на ЕСУТ при 
Община Варна, Общински съвет - Варна дава съгласие за преореждане на 
част от УПИ VІ - "за озеленяване" и включването й към УПИ VІІ - "за 
хотелски комплекс", кв. 47 по плана на кк "Зл.пясъци".  

/за - 26, против - 0, въздържали се - 18/ 
 
 2033-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 9, ал. 3 от 

ЗУТ и във връзка с т. 19 от Протокол № 21/21-22.05.02 г. на ЕСУТ при 
Община Варна, Общински съвет - Варна дава съгласие за преотреждане на 
част от УПИ І - "за озеленяване", с цел урегулиране на имот пл. № 149, кв. 
62 по плана на кк "Зл.пясъци".  



/за - 29, против - 0, въздържали се - 11/ 
 
 2034-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 9, ал. 3 от 

ЗУТ и във връзка с т. 18 от Протокол № 21/21-22.05.02 г. на ЕСУТ при 
Община Варна, Общински съвет - Варна дава съгласие за преотреждане на 
част от УПИ ІІІ - "за озеленяване", с цел урегулиране на имот пл. 621, кв. 
34 по плана на кв. Галата.  

/за - 45, против - 0, въздържали се - 0/ 
 
 2035-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 9, ал. 3 от 

ЗУТ и във връзка с т. 16 от Протокол № 12/19-20.03.02 г. на ЕСУТ при 
Община Варна, Общински съвет - Варна дава съгласие за промяна на 
предназначение на поземлен имот пл. № 218 по плана на 27 м.р. на гр. 
Варна, предвиден за озеленени площи за широко обществено ползване.  

/за - 30, против - 0, въздържали се - 8/ 
 
 2036-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 9, ал. 3 от 

ЗУТ, Общински съвет - Варна дава съгласие за преотреждане на част от 
УПИ VІ "за озеленяване" и придаването й към УПИ VІІ "за хотел", кв. 25 
по плана на к.к. "Златни пясъци".  

/за - 26, против - 0, въздържали се – 18/ 
 
 2037-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и § 17, ал. 2 от 

ЗУТ, Общински съвет - Варна дава съгласие за започване на процедура за 
изменение на действащия подробен градоустройствен план с цел 
съществуващия временен обект, находящ се на ул. "Академик Курчатов", 
собственост на "Димитър Чомаков" ЕООД да получи траен устройствен 
статут, като всички разходи свързани с изменението са за сметка на 
молителя.  

/за - 30, против - 0, въздържали се - 7/ 
 
 2038-7. На основание чл. 21, ал. ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и § 17, ал. 2 

от ЗУТ, Общински съвет - Варна дава съгласие за започване на процедура 
за изменение на действащия подробен градоустройствен план на всички 
съществуващи временни обекти в ТК "Панелчето" в р-н Младост, 
попадащи в направените разработки, с цел временните обекти да получат 
траен устройствен статут, като всички разходи свързани с изменението са 
за сметка на молителите.  

/за - 41, против - 0, въздържали се - 1/ 
 
 2039-7. На основание чл. 21, ал. ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и § 17, ал. 2 

от ЗУТ и във връзка с § 50а, ал. 4 от ЗТСУ, Общински съвет - Варна дава 
съгласие за започване на процедура за изменение на действащия подробен 



градоустройствен план на всички съществуващи временни обекти в ТК 
"Орехчето" в р-н Младост, попадащи в направените разработки, с цел 
временните обекти да получат траен устройствен статут, като всички 
разходи свързани с изменението са за сметка на молителите.  

/за - 46, против - 0, въздържали се - 0/ 
 
 2040-7. На основание чл. 21, ал. ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и § 17, ал. 2 

от ЗУТ и във връзка с § 50а, ал. 4 от ЗТСУ, Общински съвет - Варна дава 
съгласие за започване на процедура за изменение на действащия подробен 
градоустройствен план на всички съществуващи временни обекти в ТК 
"Супер 59" в р-н Младост, попадащи в направените разработки, с цел 
временните обекти да получат траен устройствен статут, като всички 
разходи свързани с изменението са за сметка на молителите.  

/за - 45, против - 0, въздържали се - 1/ 
 
 2041-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и § 17, ал. 2 от 

ЗУТ и във връзка с § 50а, ал. 4 от ЗТСУ, Общински съвет - Варна дава 
съгласие за започване на процедура за изменение на действащия подробен 
градоустройствен план с цел съществуващите временни обекти, находящи 
се на: 
1. ул. "Академик Курчатов" № 16; 
2. р-н Младост до бл. 147; 
3. р-н Младост до бл. 115;  
4. ул. "Княз Черказки"; 
5. р-н Младост, жк Възраждане до бл. 40 собственост на "Феникс реком" 
АД да получат траен устройствен статут, като всички разходи свързани с 
изменението са за сметка на молителя.  

/за - 43, против - 1, въздържали се - 3/  

 

  



Препис-извлечение! 
ОБЩИНСКИ       СЪВЕТ   -   ВАРНА  

 
ПРОТОКОЛ 

№ 37/31.07.2002 г. 
по точка осма от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

"Собственост и стопанство" относно: упълномощаване на Съветите на 
директорите на търговските дружества; извършване на замени на 
общински имоти.  

 
Р Е Ш Е Н И Я: 

  
2042-8. На основание чл. 221, т. 10, във връзка с чл. 21 от ТЗ, 

Общински съвет -Варна упълномощава Съветите на директорите на 
"Дворец на културата и спорта"-ЕАД, "Стопанска и спомагателна 
дейност"-ЕАД, "Общинска охранителна фирма"-ЕАД, "Ученическо и 
столово хранене"-ЕАД, "Дезинфекцонна станция"-ЕАД, "Градски 
транспорт"-ЕАД да сключи договори с прокуристи /търговски управители/ 
за управление на търговските дружества и определи правомощията и 
възнагражденията им.  

/резултати от поименно явно гласуване:  
за - 27, против - 11, въздържали се - 11, отсъства - 1/ 
  
2043-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 35, ал. 2 от 

ЗОС, Общински съвет - Варна дава съгласие да се извърши замяна 
недвижим имот-частна общинска собственост, състоящ се от двуетажна 
сграда с изба и тавански помещения със застроена площ 173 кв.м; 
работилница със застроена площ 182 кв.м.; масивна триетажна сграда със 
застроена площ 418 кв.м.; масивна пристройка със застроена площ 264 
кв.м., както и дворно място цялото с площ 2041 кв.м., находящо се на ул. 
Петко Каравелов № 9, актуван с АОС № 375/97 г. срещу равностойни 
жилищни имоти, собственост на "Сентер Консулт" ЕООД.  
Получените жилища да бъдат за обезщетяване на собственици на 
отчуждени имоти в централна градска част и да са в напълно завършен 
вид. 
  Пазарните цени на имотите, предмет на замяната, да се определят от 
независим експерт-оценител, като заплащането на оценките е за сметка на 
молителя.  

/резултати от поименно явно гласуване:  
за - 26, против - 20, въздържали се - 1, отсъстват - 3/ 



2044-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 35, ал. 2 от 
ЗОС, Общински съвет - Варна дава съгласие да се извърши замяна на 
недвижим поземлен имот-частна общинска собственост № 135 в кк "Св.св. 
Константин и Елена" с площ 8884 кв.м., актуван с АОС № 2367/02 г., при 
граници: път-Варна - Златни пясъци, поземлен имот № 136, поземлен имот 
№ 137, поземлен имот № 134, поземлен имот № 133, поземлен имот № 132 
срещу равностойни жилищни имоти, собственост на ЕТ "ЕИМ-Мариянов"-
Варна. 

 Получените жилища да бъдат за обезщетяване на собственици на 
отчуждени имоти в 13 и 14 подрайон и да са в напълно завършен вид.  
Пазарните цени на имотите, предмет на замяната, да се определят от 
независим експерт-оценител, като заплащането на оценките е за сметка на 
молителя.  

/за - 26, против - 0, въздържали се - 1/ 
  
2045-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 35, ал. 2 от 

ЗОС, Общински съвет - Варна дава съгласие да се извърши замяна на 
недвижим поземлен имот-частна общинска собственост № 136 в кк "Св.св. 
Константин и Елена" с площ 6007 кв.м., актуван с АОС № 2393/02 г., при 
граници: улица, поземлен имот № 135, поземлен имот № 137 срещу 
равностойни жилищни имоти, собственост на ЕТ "Висконт І - Иван 
Петров"-Варна. 

 Получените жилища да бъдат за обезщетяване на собственици на 
отчуждени имоти в централна градска част и да са в напълно завършен 
вид. 

 Пазарните цени на имотите, предмет на замяната, да се определят от 
независим експерт-оценител, като заплащането на оценките е за сметка на 
молителя.  

/за - 26, против - 0, въздържали се - 1/ 
  
2046-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 35, ал. 2 от 

ЗОС и чл. 107, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Варна дава съгласие 
да се извърши замяна на имот частна общинска собственост, 
представляващ ап.№ 18, ет. 5 със застроена площ 55,4 кв.м., ведно с избено 
помещение № 18 със светла площ 4,1 кв.м., както и 2,221021% ид.ч. от 
общите части на сградата и отстъпеното право на строеж върху 
общинската земя с административен адрес: ул. "Ген.Колев"№ 85, гр.Варна, 
придобит съгласно Договор за отстъпено право на строеж от 10.11.97 г. и 
Допълнително споразумение към този договор от 16.11.98 г. и въведен в 
експлоатация с разрешение за ползване № 134/28.08.2001 г. с имот, 
собственост на ЖСК "ДСК" гр.Варна, представляващ ап. 26, ет. 7 със 
застроена площ от 56,70 кв.м., ведно с избено помещение № 26, светла 
площ 4,1 кв.м., както и 2,141097% ид.ч. от общите части на сградата и 



отстъпеното право на строеж върху общинска земя, с административен 
адрес: ул. "Ген.Колев" № 85 гр.Варна. 

 Пазарните цени на имотите, предмет на замяната, да се определя от 
независим експерт-оценител.  

/за - 27, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
2047-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 35, ал. 5 от 

ЗОС във връзка с чл. 36 от Закона за собствеността, Общински съвет - 
Варна дава съгласие да се ликвидира съсобствеността между Община 
Варна и "Бурлекс-104" ООД чрез изкупуване на общинския дял от 542 
кв.м. ид.части от целия имот, находящ се в ж.к. "Младост", представляващ 
УПИ-40, целият с площ 1260 кв.м., общинската част от който е актувана с 
АОС № 2364/30.04.02 г. 

 Пазарната цена на имота да се определи от независим експерт-
оценител, като заплащането на оценката е за сметка на молителя.  

/за - 26, против - 0, въздържали се - 1/ 
  
2048-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от 

ЗОС и ПМС № 235/96 г. и във връзка с чл. 120 от НРПУРОИ, Общински 
съвет - Варна дава съгласие да бъдат продадени 47,4995% ид.ч. от 
общински имот, представляващ парцел І-13, 13А, кв.633, 6 п.р. ул. Царевец 
№ 35, актуван с АОС № 985/16.02.99 г. - частна общинска собственост, на 
Иван Тенчев Гълъбов. 

 Пазарната цена на имота да се определи от независим експерт-
оценител, като заплащането на оценката е за сметка от молителя.  

/за - 26, против - 0, въздържали се - 1/ 
  
2049-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 5 от 

ЗОС и чл. 36 от ЗС, Общински съвет - Варна дава съгласие да се ликвидира 
съсобствеността между Община Варна и Христинка Емануилова Чакърова, 
като за общинската част от имота от 215 кв.м. ид.части, от общо 630 кв.м. 
площ на целия имот, находящ се в ХV парцел, пл. № 3195=1400 в 24 
подрайон, общинската част от който е актувана с АОС № 2075/03.08.01 г. 
Христинка Емануилова Чакърова предостави на Община Варна 
равностойни жилищни имоти в 24 п.р., като придобитите жилищни имоти 
бъдат включени във фонд "Настаняване наематели". 

 Пазарната цена на имотите и на частта на Община Варна, да се 
определи от независим експерт оценител, като заплащането на оценката е 
за сметка на молителя.  

/за - 27, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
2050-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 35, ал. 2 от 

ЗОС, Общински съвет - Варна дава съгласие да се извърши замяна на 



урегулиран поземлен имот, частна общинска собственост, актуван с АОС 
№ 2257, представляващ земя с площ 896 кв.м. и на урегулиран поземлен 
имот, частна общинска собственост, актуван с АОС № 2258, 
представляващ земя с площ 363 кв.м., представляващи имоти с пл. № 1218 
и пл. № 1217 в Западна промишлена зона по плана на гр.Варна, срещу 
равностойни жилищни имоти, собственост на "Финском" ООД.  
Получените жилища да бъдат за обезщетяване на собственици на 
отчуждени имоти в 15 п.р и да са в напълно завършен вид.  
Пазарните цени на двата имота, предмет на замяната, да се определят от 
независим експерт-оценител, като заплащането на оценките е за сметка на 
молителя.  

/за - 26, против - 1, въздържали се - 0/ 
  
2051-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 35, ал. 2 от 

ЗОС, Общински съвет - Варна дава съгласие да се извърши замяна на 
имоти-частна общинска собственост в к.к. "Св.св. Константин и Елена", 
актувани с: 

 - АОС № 2369/15.05.02 г. - ПИ пл. № 137 с площ 1767 кв.м., при 
граници: улица, имот № 136, имот № 135, имот № 14; 

 - АОС № 1277/09.07.02 г. - ПИ пл. № 14 с площ 940 кв.м. при 
граници: асфалтирана алея, пл. №137 и асфалтов път; 

 - АОС № 680/25.06.98 г. - сграда със застроена площ 116,2 кв.м. - 
гараж и склад, три жилищни етажа със застроена площ 130,36 кв.м. и 
мансарден етаж, срещу равностойни жилищни имоти, собственост на ЕТ 
"Мишел 98"-Варна.  

Получените жилища да бъдат за обезщетяване на собственици на 
отчуждени имоти в 13 и 14 подрайон и да са в напълно завършен вид.  
Пазарните цени на имотите, предмет на замяната, да се определят от 
независим експерт-оценител, като заплащането на оценките е за сметка на 
молителя  

/за - 26, против - 0, въздържали се - 1/  
 

  



Препис-извлечение! 
ОБЩИНСКИ       СЪВЕТ   -   ВАРНА  

 
ПРОТОКОЛ 

№ 37/31.07.2002 г. 
по точка девета от дневния ред 

 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за провеждане на 
приватизационни процедури. 

Р Е Ш Е Н И Я: 

  2052-9. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и 
чл.32, ал.3, т.2; във връзка с чл.1, ал.2, т.3 от ЗПСК; чл.5 и чл.6 от 
Наредбата за конкурсите; АОС № 198/25.06.1997г. и свое решение № 1957-
6-1/35 от 02,03,10,11 юли 2002г., Общински съвет - Варна реши: 
1. Да се проведе публично оповестен конкурс за продажба на имот 
общинска собственост в гр.Варна, ж.к."Младост" местност "Дере бою" - 5 
000кв.м. земя за стопанско застрояване - на 18 септември 2002г. от 10.00ч. 
в зала "Варна" на ІІ етаж на Община Варна, като предварителните оферти 
се депозират в стая 1008 на Х етаж на Община Варна до 16.00ч. на 
17.09.2002г.  
2. При неявяване на кандидати се насрочва повторна процедура на 
25.09.2002г. от 10.00ч. на посоченото място, като срокът за закупуване на 
документацията и на депозиране на офертите се удължава до 16.00ч. на 
24.09.2002г. 
 3. Утвърдената конкурсна документация се получава в стая 905 на ІХ етаж 
на Община Варна, срещу представен документ за платени 200щ.д. /двеста 
щатски долара/ в левова равностойност, по фиксинга на БНБ в деня на 
превода по сметка № 3010310020, БИН 7444560000 при ТБ "Общинска 
банка" АД, клон Варна - банков код 13071183. 
 4. Определя депозит в размер на 12 000лв./дванадесет хиляди лева/, 
платими по сметка № 5010310039 при ТБ "Общинска банка", клон Варна - 
банков код 13071183. 
 5. Определя срок за разясняване на процедурата и за оглед на имота в 
рамките на всеки работен ден след представяне на документ за закупуване 
на конкурсна документация до 16.00ч. на 17.09.2002г. 
 6. Приема условие за не по-малка от 30% първоначална вноска и 
разплащане изцяло в левове - без използване на други законни платежни 
средства. 
 7. Възлага на Кмета на Община Варна да подготви провеждането на 
процедурата. 



 8. Определя комисия за провеждане на конкурса в състав: председател - 
доц.д-р Стоян Стоянов; членове - Росица Георгиева; Диан Даскалов; 
Тошко Грудев и Владимир Новаков; резервни членове - Аврам Тодоров и 
Снежана Донева. 
 9. На основание чл.4, ал.2 от ЗПСК възлага на КПСКОС приватизацията 
на имота, включваща провеждането на предварителния и заключителния 
етап на конкурса.  

/за - 26, против - 1, въздържали се - 0/ 
 

  2053-9. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и 
чл.32, ал.3, т.2; във връзка с чл.1, ал.2, т.3 от ЗПСК; чл.5 и чл.6 от 
Наредбата за конкурсите, АОС № 660/29.05.98г. и свое решение № 1963-6-
1/35 от 02,03,10,11 юли 2002г., Общински съвет - Варна реши: 
 1. Да се проведе публично оповестен конкурс за продажба на имот 
общинска собственост в гр.Варна, ул."Възраждане", парцел ІІ - 1 400кв.м. 
земя за стопанско застрояване - на 18 септември 2002г. от 15.00ч. в зала 
"Варна" на ІІ етаж на Община Варна, като предварителните оферти се 
депозират в стая 1008 на Х етаж на Община Варна до 16.00ч. на 
17.09.2002г.  
2. При неявяване на кандидати се насрочва повторна процедура на 
25.09.2002г. от 15.00ч. на посоченото място, като срокът за закупуване на 
документацията и на депозиране на офертите се удължава до 16.00ч. на 
24.09.2002г.  
3. Утвърдената конкурсна документация се получава в стая 905 на ІХ етаж 
на Община Варна, срещу представен документ за платени 200щ.д. /двеста 
щатски долара/ в левова равностойност, по фиксинга на БНБ в деня на 
превода по сметка № 3010310020, БИН 7444560000 при ТБ "Общинска 
банка" АД, клон Варна - банков код 13071183. 
 4. Определя депозит в размер на 10 000лв./десет хиляди лева/, платими по 
сметка № 5010310039 при ТБ "Общинска банка", клон Варна - банков код 
13071183.  
5. Определя срок за разясняване на процедурата и за оглед на имота в 
рамките на всеки работен ден след представяне на документ за закупуване 
на конкурсна документация до 16.00ч. на 17.09.2002г.  
6. Приема условие за не по-малка от 30% първоначална вноска и 
разплащане изцяло в левове - без използване на други законни платежни 
средства.  
7. Възлага на Кмета на Община Варна да подготви провеждането на 
процедурата.  
8. Определя комисия за провеждане на конкурса в състав: председател - 
доц.д-р Стоян Стоянов; членове - Росица Георгиева; Пламен Начков; 
Валентин Пантелеев и Владимир Новаков; резервни членове - Константин 
Пувков и Тодорка Павлова.  



9. На основание чл.4, ал.2 от ЗПСК възлага на КПСКОС приватизацията на 
имота, включваща провеждането на предварителния и заключителния етап 
на конкурса.  

/за - 26, против - 0, въздържали се - 1/  
 
2054-9. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и 

чл.32, ал.3, т.2; във връзка с чл.1, ал.2, т.3 от ЗПСК; чл.5 и чл.6 от 
Наредбата за конкурсите, АОС № 539/14.01.1998г. и свое решение № 1953-
6-1/35 от 02,03,10,11 юли 2002г., Общински съвет - Варна реши:  
1. Да се проведе публично оповестен конкурс за продажба на имот 
общинска собственост в гр.Варна, ул."Тодор Радев", парцел ІІ - 1 080кв.м. 
земя за стопанско застрояване - на 18 септември 2002г. от 16.00ч. в зала 
"Варна" на ІІ етаж на Община Варна, като предварителните оферти се 
депозират в стая 1008 на Х етаж на Община Варна до 16.00ч. на 
17.09.2002г.  
2. При неявяване на кандидати се насрочва повторна процедура на 
25.09.2002г. от 16.00ч. на посоченото място, като срокът за закупуване на 
документацията и на депозиране на офертите се удължава до 16.00ч. на 
24.09.2002г.  
3. Утвърдената конкурсна документация се получава в стая 905 на ІХ етаж 
на Община Варна, срещу представен документ за платени 200щ.д. /двеста 
щатски долара/ в левова равностойност, по фиксинга на БНБ в деня на 
превода по сметка № 3010310020, БИН 7444560000 при ТБ "Общинска 
банка" АД, клон Варна - банков код 13071183.  
4. Определя депозит в размер на 5 000лв./пет хиляди лева/, платими по 
сметка № 5010310039 при ТБ "Общинска банка", клон Варна - банков код 
13071183.  
5. Определя срок за разясняване на процедурата и за оглед на имота в 
рамките на всеки работен ден след представяне на документ за закупуване 
на конкурсна документация до 16.00ч. на 17.09.2002г.  
6. Приема условие за не по-малка от 30% първоначална вноска и 
разплащане изцяло в левове - без използване на други законни платежни 
средства.  
7. Възлага на Кмета на Община Варна да подготви провеждането на 
процедурата.  
8. Определя комисия за провеждане на конкурса в състав: председател - 
доц.д-р Стоян Стоянов; членове - Росица Георгиева; Пламен Начков; 
Валентин Пантелеев и Владимир Новаков; резервни членове - Константин 
Пувков и Тодорка Павлова.  
9. На основание чл.4, ал.2 от ЗПСК възлага на КПСКОС приватизацията на 
имота, включваща провеждането на предварителния и заключителния етап 
на конкурса.  

/за - 26, против - 1, въздържали се - 0/ 



 2055-9. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и 
чл.32, ал.3, т.2; във връзка с чл.1, ал.2, т.3 от ЗПСК; чл.5 и чл.6 от 
Наредбата за конкурсите, АОС № 261/10.09.1997г. и свое решение № 1956-
6-1/35 от 02,03,10,11 юли 2002г., Общински съвет - Варна реши:  
1. Да се проведе публично оповестен конкурс за продажба на имот 
общинска собственост в гр.Варна, ул."Ген.Столетов" № 6 - представляващ 
дворно място с площ от 211.00 кв.м, в което са обособени три реални дяла, 
заедно с построените в тях едноетажни сгради - на 19 септември 2002г. от 
10.00ч. в зала "Варна" на ІІ етаж на Община Варна, като предварителните 
оферти се депозират в стая 1008 на Х етаж на Община Варна до 16.00ч. на 
18.09.2002г.  
2. При неявяване на кандидати се насрочва повторна процедура на 
26.09.2002г. от 10.00ч. на посоченото място, като срокът за закупуване на 
документацията и на депозиране на офертите се удължава до 16.00ч. на 
25.09.2002г.  
3. Утвърдената конкурсна документация се получава в стая 905 на ІХ етаж 
на Община Варна, срещу представен документ за платени 200щ.д. /двеста 
щатски долара/ в левова равностойност, по фиксинга на БНБ в деня на 
превода по сметка № 3010310020, БИН 7444560000 при ТБ "Общинска 
банка" АД, клон Варна - банков код 13071183.  
4. Определя депозит в размер на 3 000лв./три хиляди лева/, платими по 
сметка № 5010310039 при ТБ "Общинска банка", клон Варна - банков код 
13071183.  
5. Определя срок за разясняване на процедурата и за оглед на имота в 
рамките на всеки работен ден след представяне на документ за закупуване 
на конкурсна документация до 16.00ч. на 18.09.2002г.  
6. Приема условие за не по-малка от 30% първоначална вноска и 
разплащане изцяло в левове - без използване на други законни платежни 
средства.  
7. Възлага на Кмета на Община Варна да подготви провеждането на 
процедурата.  
8. Определя комисия за провеждане на конкурса в състав: председател - 
доц.д-р Стоян Стоянов; членове - Росица Георгиева; Пламен Начков; 
Валентин Пантелеев и Владимир Новаков; резервни членове - Константин 
Пувков и Тодорка Павлова.  
9. На основание чл.4, ал.2 от ЗПСК възлага на КПСКОС приватизацията на 
имота, включваща провеждането на предварителния и заключителния етап 
на конкурса.  

/за - 26, против - 0, въздържали се - 1/  
 
2056-9. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и 

чл.32, ал.3, т.2; във връзка с чл.1, ал.2, т.3 от ЗПСК; чл.5 и чл.6 от 



Наредбата за конкурсите, АОС № 1549/15.02.2000г. и свое решение № 
1960-6-1/35 от 02,03,10,11 юли 2002г., Общински съвет - Варна реши: 
1. Да се проведе публично оповестен конкурс за продажба на имот 
общинска собственост в гр.Варна, ул."Крали Марко" №9 - представляващ 
сграда 39.00кв.м. и дворно място 360.00кв.м. - на 19 септември 2002г. от 
15.00ч. в зала "Варна" на ІІ етаж на Община Варна, като предварителните 
оферти се депозират в стая 1008 на Х етаж на Община Варна до 16.00ч. на 
18.09.2002г.  
2. При неявяване на кандидати се насрочва повторна процедура на 
26.09.2002г. от 10.00ч. на посоченото място, като срокът за закупуване на 
документацията и на депозиране на офертите се удължава до 16.00ч. на 
25.09.2002г.  
3. Утвърдената конкурсна документация се получава в стая 905 на ІХ етаж 
на Община Варна, срещу представен документ за платени 200щ.д. /двеста 
щатски долара/ в левова равностойност, по фиксинга на БНБ в деня на 
превода по сметка № 3010310020, БИН 7444560000 при ТБ "Общинска 
банка" АД, клон Варна - банков код 13071183. 
4. Определя депозит в размер на 3 000лв./три хиляди лева/, платими по 
сметка № 5010310039 при ТБ "Общинска банка", клон Варна - банков код 
13071183.  
5. Определя срок за разясняване на процедурата и за оглед на имота в 
рамките на всеки работен ден след представяне на документ за закупуване 
на конкурсна документация до 16.00ч. на 18.09.2002г.  
6. Приема условие за не по-малка от 30% първоначална вноска и 
разплащане изцяло в левове - без използване на други законни платежни 
средства.  
7. Възлага на Кмета на Община Варна да подготви провеждането на 
процедурата.  
8. Определя комисия за провеждане на конкурса в състав: председател - 
доц.д-р Стоян Стоянов; членове - Росица Георгиева; Диан Даскалов; 
Тошко Грудев и Владимир Новаков; резервни членове - Аврам Тодоров и 
Снежана Донева.  
9. На основание чл.4, ал.2 от ЗПСК възлага на КПСКОС приватизацията на 
имота, включваща провеждането на предварителния и заключителния етап 
на конкурса.  

/за - 26, против - 1, въздържали се - 0/ 
  

2057-9. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и в изпълнение на 
свои решения № 1964-6-2/35/02,03,10,11.07.2002г. и № 1959-6-
2/35/02,03,10,11.07.2002г. Общински съвет - Варна отменя свои решения:  
- № 1964-6-1/35/02,03,10,11.07.2002г., касаещо откриване на процедура за 
приватизация на имот, находящ се в гр.Варна, ул."Плиска" №9;  



- № 1959-6-1/35/02,03,10,11.07.2002г., касаещо откриване на процедура за 
приватизация на имот, находящ се в гр.Варна, ул."Драгоман" №12.  

/за - 26, против - 0, въздържали се - 1/  
 

2058-9. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и 
чл.32, ал.3, т.2; във връзка с чл.1, ал.2, т.3 от ЗПСК; чл.5 и чл.6 от 
Наредбата за конкурсите, АОС № 668/10.06.98г. и свое решение № 1571-7-
1/32 от 11 февруари 2002г., Общински съвет - Варна реши:  
1. Да се проведе публично оповестен конкурс за продажба на имот 
общинска собственост в гр.Варна, ул."Цар Иван Страцимир" №2 - 
представляващ земя 2 430.00кв.м. и сгради 467.00кв.м. - на 19 септември 
2002г. от 16.00ч. в зала "Варна" на ІІ етаж на Община Варна, като 
предварителните оферти се депозират в стая 1008 на Х етаж на Община 
Варна до 16.00ч. на 18.09.2002г.  
2. При неявяване на кандидати се насрочва повторна процедура на 
26.09.2002г. от 16.00ч. на посоченото място, като срокът за закупуване на 
документацията и на депозиране на офертите се удължава до 16.00ч. на 
25.09.2002г.  
3. Утвърдената конкурсна документация се получава в стая 905 на ІХ етаж 
на Община Варна, срещу представен документ за платени 200щ.д. /двеста 
щатски долара/ в левова равностойност, по фиксинга на БНБ в деня на 
превода по сметка № 3010310020, БИН 7444560000 при ТБ "Общинска 
банка" АД, клон Варна - банков код 13071183.  
4. Определя депозит в размер на 35 000лв./тридесет и пет хиляди лева/, 
платими по сметка № 5010310039 при ТБ "Общинска банка", клон Варна - 
банков код 13071183.  
5. Определя срок за разясняване на процедурата и за оглед на имота в 
рамките на всеки работен ден след представяне на документ за закупуване 
на конкурсна документация до 16.00ч. на 18.09.2002г.  
6. Приема условие за не по-малка от 30% първоначална вноска и 
разплащане изцяло в левове - без използване на други законни платежни 
средства.  
7. Възлага на Кмета на Община Варна да подготви провеждането на 
процедурата.  
8. Определя комисия за провеждане на конкурса в състав: председател - 
доц.д-р Стоян Стоянов; членове - Росица Георгиева; Диан Даскалов; 
Тошко Грудев и Владимир Новаков; резервни членове - Аврам Тодоров и 
Снежана Донева.  
9. На основание чл.4, ал.2 от ЗПСК възлага на КПСКОС приватизацията на 
имота, включваща провеждането на предварителния и заключителния етап 
на конкурса.  

/за - 26, против - 1, въздържали се - 0/ 
 


