
Препис-извлечение! 
 ОБЩИНСКИ     СЪВЕТ  -  ВАРНА  
 

ПРОТОКОЛ 
№ 39/02.10.2002 г. 

по точка първа от дневния ред 

  
ОТНОСНО: Питания и отговори на питания. 

  
Благовест ТОДОРОВ – ОДС 
С питането си искам да повдигна два въпроса, които касаят здравето 

и сигурността на гражданите на гр. Варна. 
Първия ми въпрос е относно почистване на бордюрите-регури - това 

е натрупването на твърди частици - пясък, прах и други боклуци по 
тротоарите. Такива има натрупани по околовръстния път от "В и К" до кв. 
"Г.Петлешев" водещ до "Метро" и по пътя от стадион "Варна" до 
Вятърната мелница - Западна промишлена зона. 

 Питам - платено ли е на сметопочистващите фирми в края на зимния 
сезон за почистването на гореупоменатите обекти? Ще се повиши ли 
контрола от страна на общинската администрация за повишаване 
качеството на сметопочистването на гр. Варна?  
Вторият ми въпрос е относно разбита пътна настилка, която създава 
предпоставки за катастрофи, разбиване и счупване на пътните превозни 
средства, както на гражданите, така и на ведомствените автомобили. Ще 
бъде ли ремонтирана пътната настилка на кръстовището на ул. "Под игото" 
с пътната артерия водеща към Зеленчуковата борса?  
А така също и нарушената пътна настилка с дупки до 18 см на ул. 
"Селиолу" до ул. "Битоля"?Всички тези разрушени пътища не са от днес 
или от вчера, а от 5-6 и повече месеца. 

 Уважаеми г-н Кмете, към така зададените въпроси, прилагам и 
снимков материал. 

 Благодаря!  
 
Аврам ТОДОРОВ – БСП 
На въпроса за извършени разпоредителни сделки за имоти в 

общинската администрация за мандата е получен много изчерпателен 
отговор, но дължа да кажа на колегите, че те са на брой 18 - нито една от 
тях няма санкция на Кмета, с изключение на последната сделка за ул. 
"Петко Каравелов" 9. Става въпрос за това какви техники се използват в 
общината.  
 



И втория въпрос - този за паркинга пред бл. 50 на бул. "Владислав" 
нямам отговор. Очаквам го на следващата сесия.  

 
Тодорка ПАВЛОВА – БСП 
Моят въпрос касае 57 семейства от р-н Аспарухово, т.нар. к-с 

"Дружба". Въпроса на тези семейства, чийто брой възлиза на 280 жители, 
от които 70 деца е кога реално ще станат наематели, т.като живеят в 
жилища собственост на община Варна. Казвам го, за да не получа отговор, 
че жилищата не са деактувани, тъй като те са деактувани през 2000 г.; да не 
получа отговор, че нямат статут на жилища, тъй като имаме отговор от 
дирекция "АБ", че жилищата имат статут на жилища; да не получа отговор, 
че това е въпрос на р-н Аспарухово, тъй като отговора е, че това касае 
"голямата" община. Хората питат кога най-после ще минат във фонд 
"Настаняване" и с тях Община Варна ще сключи договори и ще издаде 
настанителни заповеди, за да започнат да си плащат нормално наеми. От 
1994 г. до сега тези 57 семейства не са платили нито стотинка наем - 
получава се един парадокс: хора да искат да плащат наем и да няма кой да 
им го получи. До 2000 г. действително отговора беше, че жилищата не са 
деактувани, че са държавни, те са настанени от Корабостроителния и 
кораборемонтен завод, но поне от 22.05.2000 г. те са деактувани, общинска 
собственост са и до този момент Община Варна нехае по тяхната съдба. По 
направена груба сметка някъде около 220 х.лв. до сега тези семейства 
трябваше да платят наем на съответния собственик!  

 
Веселина САВОВА - независим общински съветник 
Имам две питания към Кмета на общината и искрено съжалявам, че 

не е тук. 
 Едното е свързано с решение в дневния ред днес и то е: Би ли могъл 

да ни даде информация г-н Кметът по какъв начин е освободен шефът на 
дирекция "Обществен ред и контрол" Павлин Павлов от РДВР? Искрено се 
надявам да получим информацията, тъй като мен ме смущават някои неща 
в тази посока. 

 Следва второто ми питане. Колеги, надявам се, че ще изтърпите да 
чуете някои неща, които касаят купите пред вас по проблем, който е 
проблем на града, а не само мой, като председател на Управителния съвет 
на Баскетболен клуб "Одесос". 

 След решението на БК "Черно море" за ликвидиране на женското 
направление, Варна остана без спортен клуб, който да развива баскетбол-
жени. През 1999 г. бе създаден БК "Одесос" с основна цел да възстанови 
женския баскетбол във Варна. На 29.07.99 г. със заповед № 147 на 
Председателя на Комитета за младежта и спорта, БК "Одесос" получи 
лиценз. През 1999/2000 г. женският отбор на клуб "Одесос" се класира на 
пето място в "А" републиканска баскетболна група жени. След направения 



анализ УС взе решение да съсредоточи усилията си в създаването и 
издръжката на детско-юношеската школа. Резултатите доказаха 
правилността на това решение. Успехите: БК "Одесос" е единствения клуб 
в България, който през последните 2 години участва във всички областни 
зонални състезания и доби правото за участие на финали във всички 
възрастови групи и във всички тях е в челната петица на България. Най-
добрите постижения за тези две години: спортно-състезателна година 
2000/02 г. - първо място републиканско първенство минибаскетбол, второ 
място на републиканско първенство момичета, трето място - европейски 
турнир на шампионите минибескетбол купа "Европа"-Словакия - за първи 
път в историята на женския баскетбол в България клубен отбор се класира 
на трето място на европейски турнир за купа Европа в тази възраст!  
През 2001/02 г. отново - второ място републиканско първенство 
минибаскетбол, второ републиканско първенство момичета. БФБаскетбол 
покани нашия отбор да участва като национален отбор на европейското 
първенство за момичета - изключително оспорван финал за европейската 
купа - 81:85! Варненските момичета донесоха на България сребърни 
медали. За три години това е втората европейска купа, която момичета на 
БК "Одесос" под ръководството на треньорите Венцислав и Маргарита 
Гечева донесоха на България и Варна!  
Отговора на управляващите: До днес е невъзможно да се ползва 
баскетболната зала "Спартак", която се руши безстопанствено, но и не се 
дава за ползване. От 01.09.2002 г. на БК "Одесос" бяха отнети и часовете, 
които ползва в баскетболна зала на спортен комплекс "Черно море". От 
01.10.2002 г. не се допуска и във футболната зала на к-с "Черно море". По 
тази причина и при преустановяване на учебно-тренировъчния процес, в 
т.ч. на 21 възпитанички на Варненското спортно училище и 6 национални 
състезателки. Няма къде да се провеждат срещите, на които БК "Одесос" е 
домакин на започващите на 20.10. междуобластни първенства!  
Уважаеми г-н Йорданов, УС на БК "Одесос", треньорите Венцислав и 
Маргарита Гечеви, баскетболистките на Варна направихме невъзможното 
и във Варна има не просто женски баскетбол, а има школа призната вече в 
България и в Европа. За съжаление, непризната все още във Варна!  
Въпроса ми е: Г-н Кмете, къде да тренират баскетболистките на Варна? 

 
Александрина КОМИТОВА - независим общински съветник 
Във връзка с предоставен от г-н Кирил Йорданов отговор на мое 

питане на миналата сесия, свързано с процедурата обществена поръчка 
"Изготвяне на информационен меморандум и пласиране на емисии от 
общински облигации с имитент община Варна". Като цяло отговора е 
вероятно изчерпателен в допустимите възможности. Искам само да 
споделя пред вас, тъй като Правилника ме ограничава целия отговор, че 
съм особено доволна от откровеността, с която г-н кметът на община 



Варна г-н Кирил Йорданов признава, че не е приложена възможността 
дадена от закона при отваряне на предложенията от комисията да 
присъстват кандидатите участващи в процедурата. Не е, по моя преценка, 
удовлетворително или успокоително обяснението, че това се е случило, 
защото такава е практиката съществуваща при всички такива процедури. 
Факта, че в отговора на г-н Йорданов е признато, че процедурата е 
оспорена в съда, показва, че тази практика очевидно не работи добре и 
дава допълнително основание участниците в едни такива състезания да 
оспорват процедурите. А всички ние знаем, че оспорването на 
процедурата, води до неизпълнението на решение на ОбС. В този смисъл 
ще си позволя една скромна препоръка към администрацията - променете 
практиката, господа. Очевидно тя е порочна!  

 
Панайот ПАНАЙОТОВ - БЗНС "Н. Петков" 
Във връзка с моето питане кога ще се ремонтират тротоарните 

площи в гр. Варна, получих отговор за който благодаря. В него пише, че е 
проведен някакъв търг, някаква фирма обжалвала и през това време не 
можело да се работи и да се прави ремонт. 

Второто ми питане е какво ще стане с тези пари, които са предвидени 
за тротоара, след като няма да има ремонти във Варна?  
Същата работа се случи и с канализацията в "Галата".  
Имам едно друго питане във връзка с това, че кметът на Варна е най-
отговорният фактор в града и няма какво да се оправдава нито със своето 
болшинство, нито с други съветници за колективната им безотговорност, 
затова искам да питам кмета проверява ли всички приватизационни 
сделки, защото евентуално болшинството от тях са дарение от преди век; 
дали се спазва волята на дарителя и специално питам за това място, което 
спасявам на три пъти, но накрая не можах - на ул. "Цар Иван Страцимир". 
Имам сведение, че в началото на века това място е подарено от човек от 
Варна със специална воля на дарител да бъде училище. Има те ли право 
Вие да променяте волята на дарителя, като го продавате? Проверили ли сте 
това, г-н Кмете?  

 
Димитричка ГОСПОДИНОВА - Съюз Радикали 
В последно време сме свидетели на глутница кучета, които се 

разхождат свободно из града. В "Младост" навсякъде по 5-6 кучета се 
разхождат, но вече започва да ме притеснява и факта, че в центъра на 
града, точно пред Градска болница някъде от месец две кучета 
непрекъснато задирят хората и скачат върху тях. Не искам отговор от г-н 
Кмета, а искам да се представи в комисиите отчет за дейността на 
питомника за кучета във Варна.  

 
  



Препис-извлечение! 
 ОБЩИНСКИ     СЪВЕТ  -  ВАРНА  
 

ПРОТОКОЛ 
№ 39/02.10.2002 г. 

по точка втора от дневния ред 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложение от ПК "Култура" относно 
удостояване на г-н Валери Нисим Петров със званието "Почетен 
гражданин на гр. Варна". 

РЕШЕНИЕ: 

2066-2. Общински съвет - Варна, на основание чл. 21, ал. 1, т. 22 от 
ЗМСМА, удостоява г-н Валери Нисим Петров със званието "Почетен 
гражданин на гр. Варна" за неговите огромни заслуги за развитието на 
българската поезия, драматургия, кинодраматургия, детска литература и на 
преводаческото изкуство и за творчеството му, посветено на Варна и 
морето.  

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

 

 

 

  



Препис-извлечение! 
 ОБЩИНСКИ     СЪВЕТ  -  ВАРНА  
 

ПРОТОКОЛ 
№ 39/02.10.2002 г. 

по точка трета от дневния ред 

ОТНОСНО: Разглеждане на докладна записка изх. № РД1-0800-
194/30.09.02 г. от г-н Живко Тодоров - Кмет на р-н "Одесос" относно 
побратимяване на района с община Алания, Турция.  

Р Е Ш Е Н И Е : 

2067-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 19 от ЗМСМА, Общински съвет 
- Варна дава съгласие за побратимяване на р-н "Одесос", Община Варна с 
Община Алания, Турция.  

/за - 28, против - 0, въздържали се - 4/ 

 

 

  



Препис-извлечение! 
 ОБЩИНСКИ     СЪВЕТ  -  ВАРНА  
 

ПРОТОКОЛ 
№ 39/02.10.2002 г. 

по точка четвърта от дневния ред 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
"Образование" относно: одобряване на паралелки под минималния брой 
ученици в ОУ "Св. Климент Охридски", откриване на групи в детски 
градини; разкриване на допълнителни паралелки ІХ клас в СОУ "Н.Геров", 
СОУ "Д.Дебелянов", СОУ "Н.Бозвели" и СОУ "П.К.Яворов"; подкрепа 
становище на директор на ТХВП и ХТ "Д.И.Менделеев" за освобождаване 
на втори етаж от общежитие.  

Р Е Ш Е Н И Я: 

2068-4. На основание чл. 11, т. 1 от Наредба № 7 на МОН от 
29.12.2000 г. и § 10, т. 1 от Наредба за изменение и допълнение на Наредба 
№ 7 от 2000 г. на МОН за определяне броя на учениците и децата в 
паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите 
звена, Общински съвет - Варна разрешава паралелки под минималния брой 
ученици съгласно приложението на наредба № 7 от 29.12.2000 г. в ОУ 
"Св.Климент Охридски", както следва: 

І клас   - 1 паралелка с 14 ученика 
ІІІ клас   - 1 паралелка с 12 ученика  
ІІ клас и ІV клас  - 1 слята паралелка с 20 ученика 
V клас и VІ клас  - 1 слята паралелка с 23 ученика 
VІІ клас   - 1 паралелка с 14 ученика 
VІІІ клас   - 1 паралелка с 17 ученика 
 Препоръчва на общинската администрация разкриване на една 

полуинтернатна група в начален курс (за учениците от 2 и 4 клас), а за 5 и 
6 клас - разрешаване на допълнителни часове по свободно избираема 
подготовка за основните предмети: български език и литература, чужди 
езици и математика.  

/за - 41, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
2069-4. На основание чл. 2, ал. 1 от наредба № 7/29.12.2000 г. на 

МОН за определяне броя на учениците и на децата в паралелките и в 
групите на училищата, детските градини и обслужващи звена, Общински 
съвет - Варна дава съгласие да се открият групи в детските градини, както 
следва:  



 
1. ЦДГ № 5 "Слънчо" 1 група 
2. ЦДГ № 15 "Гълъбче" 1 гр. 
3. ЦДГ № 21 "Калина Малина" 1 гр.  
4. ЦДГ № 35 "Незабравка" 1 гр.  
5. СДГ № 34 "Горски кът" 1 гр. нощуваща  

/за - 42, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2070-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет - Варна дава съгласие за разкриване на 4 допълнителни 
паралелки ІХ клас - непрофилирано обучение за учебната 2002/2003 
година /над утвърдения държавен прием при максимална пълняемост 26 
ученика/ в СОУ "Найден Геров", СОУ "Димчо Дебелянов", СОУ "Неофит 
Бозвели" и СОУ "Пейо К.Яворов".  

/за - 42, против - 0, въздържали се – 0/ 
  
2071-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет - Варна подкрепя становището на директора на ТХВП и 
ХТ "Д.И.Менделеев" гр.Варна за освобождаване на втори етаж от 
общежитието, зает от студенти на Техническия университет и настоява 
пред МОН да се вземе съответното целесъобразно решение за настаняване 
на средношколци от гр.Варна.  

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

 

  



Препис-извлечение! 
 ОБЩИНСКИ     СЪВЕТ  -  ВАРНА  
 

ПРОТОКОЛ 
№ 39/02.10.2002 г. 

по точка пета от дневния ред 

ОТНОСНО: Преразглеждане на решения на Общински съвет - Варна 
№№ 650-2-1, 650-2-2, 650-2-3(20)/21.12.2000 г. и № 540-4(17)/25.10.2000 г. 

 
Р Е Ш Е Н И Я: 

2072-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във вр. с чл. 20 във вр. с чл. 11, 
т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна отменя свое решение № 650-2-
1(20)/21.12.2000 г.  

/резултати от поименно явно гласуване:  

за - 26, против - 17, въздържали се - 3, отсъстват - 4/ 

  2073-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във вр. с чл. 20 във вр. с чл. 11, 
т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна отменя свое решение № 650-2-
2(20)/21.12.2000 г.  

/резултати от поименно явно гласуване:  

за - 26, против - 21, въздържали се - 0, отсъстват - 3/ 

  2074-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във вр. с чл. 20 във вр. с чл. 11, 
т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна отменя свое решение № 540-
4(17)/25.10.2000 г.  

/за - 26, против - 20, въздържали се - 2/ 

  2075-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във вр. с чл. 20 във вр. с чл. 11, 
т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна отменя свое решение № 650-2-
3(20)/21.12.2000 г.  

/резултати от поименно явно гласуване:  

за - 26, против - 20, въздържали се - 1, отсъстват - 3/ 



  2076-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна избира общинския съветник Красимир Маринов за представител на 
Общината в работните органи на МРРБ - тръжна комисия за избор на 
концесионер и в комисията по провеждането на избор на концесионери на 
"В и К"-ООД, съгласно изискванията на чл. 96А, ал. 6 от Закона за водите. 

 /за - 29, против - 16, въздържали се - 2/  

 

  



Препис-извлечение! 
 ОБЩИНСКИ     СЪВЕТ  -  ВАРНА  
 

ПРОТОКОЛ 
№ 39/02.10.2002 г. 

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

"Финанси и бюджет" относно: промяна на решение на ОбС № 1652-
4(33)/15, 24, 29.04.02 г.; приемане на информация за изпълнение на 
бюджета на Община Варна за първо полугодие на 2002 г.; определяне на 
цени на услуги за посещение на НАОП "Н. Коперник"; определяне на цени 
за услуги за въвод във владение на новообразувани имоти по § 4; 
предложение за опрощаване на задължения на нуждаещи се граждани. 

 
Р Е Ш Е Н И Я: 

2077-6. Общински съвет - Варна изменя свое решение 1652-4(33)/15, 
24, 29.04.02 г., както следва:  

На основание чл. 21, ал. 1, т.10 и чл. 52, ал. 4 от ЗМСМА 
Общинският съвет Варна, решава: 

 1. Дава съгласие Община Варна да емитира облигации със следните 
параметри на облигационния заем : 

 1.1 Общински облигационен заем с номинална стойност до 3 000 
000 /три милиона/ евро, но не по-малък от 2 000 000 /два милиона/ евро. 

 1.2. Вид на облигациите: безналични, поименни, лихвоносни, 
свободно прехвърляеми, които ще бъдат регистрирани в "Централен 
депозитар" АД. Номинална стойност всяка една от 1 000 /хиляда/ 
евро.Емисионната стойност на всяка една облигация е 1 000 евро. 

 1.3. Брой на емитираните облигации: не по малко от 2 000 /две 
хиляди/ броя и не по-повече от 3 000 /три хиляди/ броя. 

 1.4. Валута на емисията: ЕВРО. 
 1.4.А. Всички облигации от настоящата емисия осигуряват еднакво 

право на вземане срещу Общината. Облигационерите от настоящата 
емисия образуват един клас и имат еднакви права, както следва: 

 - право на вземане върху главницата, която представлява 
номиналната стойност на притежаваните облигации - право на лихва 
/купонно плащане/ 

 - право на несъдебно изпълнително основание по смисъла на чл. 237 
б "Д" ГПК въз основа, на което Закона допуска издаването на 
изпълнителен лист срещу Общината 

 1.4.Б. Не се предоставят права на облигационерите по отношение на 
други кредитори на Общината. 



 1.4.В. Облигационният заем не е подчинен на други задължения на 
Общината. Общината не е издавала други емисии облигации, поради което 
облигационния заем не е подчинен на други емисии облигации. 

 1.5. Предмет на облигационния заем: финансиране изграждането на 
инфраструктурни проекти на територията на Община Варна, съгласно 
Приложение № 1. 

 1.6. Характер на заема: облигационният заем е с инвестиционен 
характер. 

 1.7. Цели на заема: подобряване и развитие на техническата 
инфраструктура на територията на Община Варна. 

 1.8. Падеж /матуритет на емисията/: Три години /36 месеца/, считано 
от датата на сключване на заема.  

1.9. Лихвени нива: препоръчителен размер от 8.5 на сто и 
максимално допустим размер от 9 на сто годишно. 

 1.10. Период на лихвените плащания: съгласно Приложение № 2 и 
Приложение № 2.1 и Приложение № 2.2. 

 2. Общинският облигационен заем следва да се погасява, по 
следната схема:  

2.1. Главница: в седем дневен срок след датите, посочени по 
Приложение № 2, Приложение № 2.1 и Приложение № 2.2. 

 2.2. Лихвени плащания: в сроковете посочени в Приложение № 2, 
Приложение № 2.1 и Приложение № 2.2. 

 3. Общинският облигационен заем се счита за сключен само тогава 
когато е в рамките, максимално и минимално определени по т. 1.1.  

4.А. Общинският облигационен заем няма да се пласира чрез 
публично предлагане, по реда на чл. 78, ал. 1 от ЗППЦК. Облигациите да 
се предложат за записване чрез подписка само от "институционални 
инвеститори" по смисъла на Параграф Първи, буква "В" от 
Допълнителните разпоредби на ЗППЦК. Преди да се обяви началният срок 
за записване на облигациите, избраният инвестиционен посредник изготвя 
информационен меморандум, който да съдържа данните по чл. 16 от 
Наредбата за проспектите.  

4.Б. Срок за записване на облигациите - началния срок за записване 
на облигациите е 5 дни след приемане на информационния меморандум от 
Община Варна. Последният ден на подписката е 15 работни дни след 
началния срок на подписката. Мястото за записване на облигациите са 
офисите на избрания инвестиционен посредник.  
В случай, че се набере максималната сума на заема преди изтичане на 
крайния срок, същият се обявява за сключен на следващия работен ден.  
В случай, че не се набере минималния размер на заема в определения срок, 
срокът на подписката може да бъде удължен еднократно до 60 дни, 
съгласно чл. 84, ал. 1 от ЗППЦК. 



 5. Облигациите са предлагат за записване само срещу левовата 
равностойност на номинала. Няма ограничение на броя на облигациите, 
които едно лице "институционален инвеститор" може да запише. 
Облигациите се записват чрез подаване на поръчки в офисите на 
инвестиционния посредник. Паричните суми, съответстващи на 
емисионната стойност на записаните облигации се превеждат по специална 
набирателна сметка. Записването на облигациите от настоящата емисия и 
паричните вноски по тях ще се извършва едновременно. За записани ще се 
считат само облигациите, за които са направени съответните парични 
вноски. Недопустимо е частично заплащане на емисионната стойност.  
В случай, че бъдат записани повече облигации от обявения размер на 
заема, поръчките се класират по реда на подаване.  

5.А. Облигационерите представят банков документ за внесените 
суми по набирателната сметка на Общината, за записаните облигации при 
инвестиционния посредник. След обявяване на заема за сключен, 
облигационерите получават чрез избрания инвестиционен посредник 
депозитарните си разписки. 

 5.Б. Сроковете и начини за връщане на направените вноски и 
дължимите лихви при неуспешно приключване на подписката се определят 
30 дни по съответната банкова сметка на инвеститорите съгласно 
изискванията на чл. 89, ал. 3 от ЗППЦК. 

 6. Общинският съвет упълномощава кмета на Община Варна да 
предостави обезпечение по заема в полза на облигационерите, в 
съответствие с действащото законодателство,съгласно Приложение№3.  

6.А. Ред за обратно изкупуване по искане на общината и/или на 
облигационерите.  

6.1. Ред за обратно изкупуване по искане на Общината: 
6.1.1. Условия за обратно изкупуване: 
 а) Решението на Общинския Съвет за обратно изкупуване на 

облигациите, се взима с мнозинство от 50 плюс 1 глас. Решението се 
публикува 30 дни преди датата определена за начало на обратното 
изкупуване, в един централен всекидневник;  

б) общата номинална стойност на предложените за обратно 
изкупуване облигации не може да бъде повече от 50 /петдесет / на сто от 
размера на сключения облигационен заем. 

 в) облигациите предмет на обратното изкупуване трябва да се 
изплатят изцяло. 

 г) Обратното изкупуване на облигациите е с продължителност 30 
/тридесет/ календарни дни от датата определена за начало на обратното 
изкупуване.  

В случай, че последният ден е не работен, за краен срок се приема 
първия работен ден. 



 6.1.2. Ред за обратно изкупуване  
Облигационерите желаещи да им бъдат изкупени обратно притежаваните 
облигации, след публикуване един централен всекидневник на 
съобщението за обратно изкупуване, подават молба до Кмета на 
ОБЩИНАТА в срок от 20 /двадесет/ дни от датата обявена за начален срок 
на обратното изкупуване. В срок от 5 /пет/ работни дни от изтичането на 
тридесет дневния срок посочен в т. 6.1.1. се извършва класиране на 
молбите по входящия им номер до изчерпването на определения от 
Общинския съвет размер на заема за обратно изкупуване. Съобщението за 
класираните молби съдържащо имената на облигационерите с броя на 
обявените за обратно изкупуване облигации се поставя в сградата на 
ОБЩИНАТА. 

 6.1.3.Срок за обратно изкупуване на облигациите.  
Класираните молби се изплащат веднага на титулярите им при представяне 
на депозитарна разписка за притежаваните. 

6.1.4. Начин за определяне на цената и премията при обратно 
изкупуване на облигациите. 

 Номиналната стойност на обратно изкупуваните облигации се 
изплаща изцяло. Дължимата лихва за последния лихвен период се формира 
съгласно обявения лихвен процент на заема. 

 6.2. Ред за обратното изкупуване по искане на облигационерите.  
Не се предвижда обратно изкупуване по искане на облигационерите. 

 7. Набраните средства от заема ще се използват само за 
инвестиционни цели, съобразно предмета, целите и характера на емисията, 
определени в т. 1 - Приложение № 1.  

8. Общинският съвет Варна възлага, упълномощава и задължава 
кмета на Община Варна да определи всички допълнителни условия по 
облигационната емисия, неуредени в настоящото Решение, както и да 
извърши всички необходими правни и фактически действия за 
подготовката, пласирането и регистрирането на емисията, включително да 
открие и проведе ограничена процедура по Закона за обществените 
поръчки, за определяне на инвестиционен посредник, съобразно 
изискванията на действащото законодателство, при отчитане на 
съответните пазарни условия и интересите на Община Варна. Общинският 
съвет възлага, упълномощава и задължава кмета на Община Варна да 
сключи Договор с кандидата спечелил конкурса за обществената поръчка. 

 9. Общински съвет - Варна задължава общинската администрация да 
представи на ноемврийското заседание на ОбС подробен списък на 
обектите в трите направления по посочените суми: 

- "Цялостна модернизация и реконструкция на 3 000 000 лв.  
уличното осветление в Община Варна" 

- "Реконструкция и модернизация на пътната 2 350 000 лв.  
инфраструктура в Община Варна 



- "Основен ремонт на обекти в сферата на 600 000 лв.  
образованието и културата"  

/за - 26, против - 2, въздържали се - 10/ 
 

  2078-6. Общински съвет - Варна приема за сведение информацията 
за изпълнение бюджета на Община Варна за първото полугодие на 2002 г. 
  /за - 29, против - 0, въздържали се - 3/ 

 
2079-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 2 от ЗМДТ, 

Общински съвет - Варна определя следните цени на услуги за посещение 
на НАОП "Н.Коперник": 
  За български граждани: 
  - за деца от предучилищна възраст 0,50 лв. 
  - за ученици и студенти 1,00 лв. 
  - за възрастни 3,00 лв. 
  Посещението в НАОП "Н.Коперник" на учениците от училищата в 
Община Варна за часовете по учебен план да бъде безплатно и по 
предварително заявен график.  

За чужденци: 
  - за деца 5,00 лв. 
  - за възрастни 10,00 лв.  

В цените на услугите за посещение на обсерваторията е включен 
сеанс в Звездната зала на планетариума или вечерно наблюдение с 
телескоп.  

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

  2080-6. На основание чл. 2 от ЗМДТ, Общински съвет - Варна 
определя размера на цени за услуги, както следва: 
  1. Цена на услугата въвод във владение на новообразуваните имоти 
по § 4 - 10 лв. 

2. Цена на услугата оценка на земята над 600 кв.м., която 
ползвателите следва да заплатят в териториите по § 4 - 10 лв.  

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

  2081-6. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна предлага на Президента на Република България да не опрости 
задължението на Тодорка Тодорова Гагова от гр.Варна, ж.к. Чайка, бл. 5, 
вх. В, ет. 3, ап. 38.  

/за - 38, против - 0, въздържали се - 4/  

 

 



  



Препис-извлечение! 
 ОБЩИНСКИ     СЪВЕТ  -  ВАРНА  
 

ПРОТОКОЛ 
№ 39/02.10.2002 г. 

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

"Здравеопазване и социални дейности" относно: промени в Устава на 
"Стоматологичен център І-Варна"-ЕООД; отпускане на финансови помощи 
за лечение на нуждаещи се граждани; отпускане на персонална пенсия на 
Златка Василева. 

Р Е Ш Е Н И Я: 
 

  2082-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и ПМС № 
56/11.03.02 г., НРД-2002 г., Закона за закрила на детето - чл. 1 и чл. 10, 
Общински съвет - Варна решава: 
  1. Допълва чл. 6, ал. 1 от Устава на "Стоматологичен център І - 
Варна"ЕООД предмет на дейност с "осъществяване на първична 
извънболнична стоматологична помощ". 
  2. Упълномощава д-р Слава Стефанова Даковска - управител да 
внесе във ВОС искане за вписване на извършената промяна в предмета на 
дейност на "Стоматологичен център І-Варна"ЕООД, като се допълни, 
както следва: 
  "Осъществяване на специализирана извънболнична стоматологична 
помощ и на първична стоматологична помощ".  

/за - 39, против - 0, въздържали се - 0/ 
 
2083-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна дава съгласие за отпускане на Стоянка Димитрова АНДОНОВА 
финансова помощ от 2700 /две хиляди и седемстотин/ лв. за закупуване на 
протеза от Германия за сина й Валентин Маринов Великов.  

/за - 36, против - 0, въздържали се - 0/ 
 
2084-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна дава съгласие за отпускане на д-р Стоянка Иванова МИХАЙЛОВА 
финансова помощ от 1000 /хиляда/ лв. за закупуване на протеза във връзка 
с предстоящата й операция - ендопротезиране на дясна тазобедрена става в 
МБАЛ "Св. Анна" - Варна.  

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

2085-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна дава съгласие за отпускане на Атанаска Димитрова ГЕОРГИЕВА 



финансова помощ в размер на 2000 /две хиляди/ лв. за закупуване на 
животоспасяващи медикаменти и специални лечебни храни за сина й 
Михаил Мирославов Николов - 5 г. с диагноза "Муковисцидоза" - смесена 
форма.  

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

2086-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна дава съгласие за отпускане на Петранка Филчева ЙОРДАНОВА 
финансова помощ в размер на 500 /петстотин/ лв. за оперативно лечение на 
сина й Кристиян Димчев Йорданов - 4 г. - диагноза: Палатум фисум - 
пластика в гр. София - ВМИ - Стоматологична клиника - лицево-челюстна 
хирургия.  

/за - 36, против - 0, въздържали се – 0/ 
  
2087-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна дава съгласие за отпускане на Димитър Иванов ВЕЛИКОВ сумата 
150 /сто и петдесет/ лв. за закупуване на животоподдържащи медикаменти 
- диагноза: СА Вентрикули. Гастректомия. 
  /за - 36, против - 0, въздържали се - 0/ 
 
  2088-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна дава съгласие за отпускане на Валентин Александров ГЕОРГИЕВ 
сумата 100 /сто/ лв. за закупуване на лекарствени средства - диагноза: 
Улкус вентрикули сангвинис. Състояние след прекаран мозъчен инсулт. 
Шизофрения - параноидна форма - непрекъснато протичане.  

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

2089-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна дава съгласие за отпускане на Джемиле Мустафова МУСТАФОВА 
финансова помощ в размер на 100 /сто/ лв. за закупуване на лекарствени 
средства и консумативи за дъщеря й Розалина Емилова Ставрева - 6 г. - 
диагноза: Нехочкинов лимфом.  

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

2090-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна дава съгласие за отпускане на Йорданка Димитрова РУПОВА 
финансова помощ в размер на 100 /сто/ лв. по приложени фактури за 
заболяването й - Лимфаденитис. Еризипелас крурис синистра.  

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

2091-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна дава съгласие за отпускане на Марин Кръстев МАРИНОВ 
финансова помощ от 100 /сто/ лв. за закупуване на животоспасяващи 



медикаменти по повод очното му заболяване с диагноза: Сублуксацио 
лентис катаракта комилитата, глаукома сек. Утреускве - 100 % с чужда 
помощ.  

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

2092-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна дава съгласие за отпускане на Цветанка Григориевна 
АЛЕКСАНДРОВА финансова помощ в размер на 150 /сто и петдесет/ лв. 
за закупуване на животоподдържащи медикаменти, нереимбурсирани от 
РЗОК по повод хроничното й заболяване - ХУХК /хроничен 
улцерохемтрагичен колит/, бронхиална астма; МСБ - ВБСН; хипертонична 
болест ІІ ст.сърдечно-мозъчна форма.  

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

2093-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна дава съгласие за отпускане на Айше Хасанова МЕХМЕДОВА 
финансова помощ в размер на 150 /сто и петдесет/ лв. за операция на дясно 
око - катаракта ос.дех.  

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

2094-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна дава съгласие за отпускане на Невена Иванова БОЯДЖИЕВА 
финансова помощ в размер на 100 /сто/ лв. за закупуване на очила и 
лечение. Диагноза: миопия окули утреускве. Аблацио корпорис витреи - 
утреускве - дегенерацио ретине.  

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

2095-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна дава съгласие за отпускане на Михаил Михайлов НИЗАМОВ 
финансова помощ в размер на 1000 /хиляда/ лв. за закупуване на L-
аспаргиназа необходима за курсове на лечение на сина му Калоян Деянов 
Калчев - 3 г. - диагноза: Остра лимфобластна левкемия.  

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

2096-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна дава съгласие за отпускане на Васил Димитров КУПЕНОВ 
еднократна финансова помощ в размер на 500 /петстотин/ лв. с диагноза: 
имобилизацио ендопротезис коксе син.реендопротезис коксе син.  

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

2097-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна дава съгласие за отпускане на Васил Христов ВАСИЛЕВ и Райна 
Иванова ВАСИЛЕВА финансова помощ в размер на 300 /триста/ лв., като 



част от тях са за очната операция на Васил Василев с диагноза: Катаракта 
сепилис ок. Утреусове - имплантация и лазертерапия.  

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

2098-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна дава съгласие за отпускане на Мария Цолова ГИДАРКОВА 
финансова помощ в размер на 600 /шестстотин/ лв. за закупуване на 
протеза за тазобедрена става, във връзка с предстоящата й операция с 
диагноза: Коксартроза декстра за подмяна на стара протеза.  

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

2099-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна дава съгласие за отпускане на Елена Костадинова ПУШЕВСКА 
финансова помощ в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лв. с диагноза: 
фрактура коли феморис синитра.  

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

2100-7. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна дава съгласие да се отпусне персонална пенсия на Златка Якимова 
Василева от гр. Варна, кв. "Вл. Варненчик", ул. "20", № 14.  

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

 

 

  



Препис-извлечение! 
 ОБЩИНСКИ     СЪВЕТ  -  ВАРНА  
 

ПРОТОКОЛ 
№ 39/02.10.2002 г. 

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

приватизация и следприватизационен контрол на общинската собственост 
относно: изменение на план-сметката за фонд "Приватизация" за 2002 г.; 
откриване на приватизационни процедури и процедури чрез пряко 
договаряне; обявяване на публично оповестени конкурси за имоти на: ул. 
"Ал. Дякович" № 4, Южна промишлена зона пл. № 70, ул. "Даме Груев" № 
3, ул. "Пирин"; отмяна на решения на ОбС № 1961-6-1 и 1962-6-1(35)/02, 
03, 10, 11.07.02 г.; промяна в решения на ОбС № 1969-6-1 и 1969-6-
2(35)/02, 03, 10, 11.07.02 г.; определяне на спечелили участници по 
приватизационни процедури за имоти на ул. "Цар Иван Страцимир" № 2, 
ул. "Крали Марко" № 9, ул. "Ген. Столетов" № 6, ул. "Тодор Радев" парцел 
2, ул. "Възраждане" парцел 2, ул. "Шипка" № 1; промени в Управителния 
съвет на фонд "Приватизация". 

 
Р Е Ш Е Н И Я: 

2101-8. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна приема изменение на план-сметката на фонд "Приватизация" за 
2002г. /приета с решение № 1567-7-1(32)/11.02.2002г./, като създава ново 
перо в частта "ОЧАКВАНИ РАЗХОДИ" - "Дейности по национална 
програма за интегрирано административно обслужване" - в размер на 100 
000.00лв., който разход да се счита за сметка на остатъка към 31.12.2002г. 
и да се включи в сумите на "ВСИЧКО ОЧАКВАНИ РАЗХОДИ" и 
"ФУНКЦИЯ БКС".  

/за - 41, против - 0, въздържали се - 1/ 
  
2102-8-1. 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 откриване на процедура за приватизация на общински нежилищен имот, 
находящ се в гр.Варна, ул."Младежка" - кв."Трошево" - парцел до бл.31 по 
АОС № 745/03.07.98г. и представляващ парцел за стопанска застройка с 
площ от 2 700.00кв.м.  

/за - 42, против - 0, въздържали се - 0/ 
 2102-8-2. На основание чл.11, ал.1 и във връзка с чл.5, ал.2, т.5 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 № 745/03.07.98г., като възлага на 
Кмета на Община Варна нейното провеждане. За участие в нея да бъде 
поканен кандидатът ЕТ "Оптима 41" при срок за подаване на 
предложението до 16.00ч. на 10.10.2002г. в стая 905 на ІХ етаж в Община 
Варна и критерии за оценка - цена, срок, методика и квалификация на 
участника.  

/за - 42, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
2103-8-1. 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 откриване на процедура за приватизация на общински нежилищен имот, 
находящ се в гр.Варна, ж.к."Дружба" - кв."Аспарухово" - ул."Мара Тасева" 
по АОС № 821/11.09.98г. и представляващ сграда със застроена площ от 
475.00кв.м.  

/за - 42, против - 0, въздържали се - 0/ 
 2103-8-2. На основание чл.11, ал.1 и във връзка с чл.5, ал.2, т.5 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 № 821/11.09.98г., като възлага на 
Кмета на Община Варна нейното провеждане. За участие в нея да бъде 
поканен кандидатът "Велинов консулт" ЕООД при срок за подаване на 
предложението до 16.00ч. на 10.10.2002г. в стая 905 на ІХ етаж в Община 
Варна и критерии за оценка - цена, срок, методика и квалификация на 
участника.  

/за - 42, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
2104-8-1. 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 откриване на процедура за приватизация на общински нежилищен имот, 
находящ се в гр.Варна, ул."Козлодуй" №34 по АОС № 1441/25.11.99г. и 
представляващ парцел за стопанско застрояване с площ от 280.00кв.м.  

/за - 43, против - 0, въздържали се - 1/ 
 2104-8-2. На основание чл.11, ал.1 и във връзка с чл.5, ал.2, т.5 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 № 1441/25.11.99г., като възлага на 
Кмета на Община Варна нейното провеждане. За участие в нея да бъде 
поканен кандидатът ЕТ "Оптима 41" при срок за подаване на 
предложението до 16.00ч. на 10.10.2002г. в стая 905 на ІХ етаж в Община 
Варна и критерии за оценка - цена, срок, методика и квалификация на 
участника.  



/за - 43, против - 0, въздържали се - 1/ 
  
2105-8-1. 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 откриване на процедура за приватизация на общински нежилищен имот, 
находящ се в гр.Варна, ул."Фантазия" до бл.77 и бл.78 по АОС № 
372/05.10.1997г. и представляващ магазин със застроена площ 140.00кв.м. 

 /за - 43, против - 0, въздържали се - 1/ 
 2105-8-2. На основание чл.11, ал.1 и във връзка с чл.5, ал.2, т.5 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 № 372/05.10.1997г., като възлага на 
Кмета на Община Варна нейното провеждане. За участие в нея да бъде 
поканен кандидатът СД "ВОЙ-Сдружение лицензирани оценители" при 
срок за подаване на предложението до 16.00ч. на 10.10.2002г. в стая 905 на 
ІХ етаж в Община Варна и критерии за оценка - цена, срок, методика и 
квалификация на участника.  

/за - 43, против - 0, въздържали се - 1/ 
  
2106-8-1. 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 откриване на процедура за приватизация на общински нежилищен имот, 
находящ се в гр.Варна, ул."Родопи" №8 и бул."Цар Освободител" №111 по 
АОС № 1403/14.09.99г. и представляващ имот - сгради и земя.  

/за - 42, против - 0, въздържали се - 1/ 
 2106-8-2. На основание чл.11, ал.1 и във връзка с чл.5, ал.2, т.5 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 № 1403/14.09.99г., като възлага на 
Кмета на Община Варна нейното провеждане. За участие в нея да бъде 
поканен кандидатът "Прива-инвест" ООД при срок за подаване на 
предложението до 16.00ч. на 10.10.2002г. в стая 905 на ІХ етаж в Община 
Варна и критерии за оценка - цена, срок, методика и квалификация на 
участника.  

/за - 42, против - 0, въздържали се - 1/ 
 
 2107-8. 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 № 522/03.02.1998г. и № 75/24.03.1997г. и 
свое решение № 1955-6-1/35 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."Ал.Дякович" №4, представляващ 
магазин /склад/ със застроена площ 170.40кв.м. и дворно място с площ 
236.00кв.м. на 03 декември 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 15.00ч. на 02.12.2002г. 

 2. При неявяване на кандидати се насрочва повторна процедура на 
10.12.2002г. от 10.00ч. на посоченото място, като срокът за закупуване на 
документацията и на депозиране на офертите се удължава до 15.00ч. на 
09.12.2002г. 

 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 4 000лв./четири хиляди лева/, 
платими по сметка № 5010310039 при ТБ "Общинска банка", клон Варна - 
банков код 13071183. 

 5. Определя срок за разясняване на процедурата и за оглед на имота 
в рамките на всеки работен ден след представяне на документ за 
закупуване на конкурсна документация до 15.00ч. на 02.12.2002г. 

 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; 
Константин Пувков; Аврам Тодоров и Владимир Новаков; резервни 
членове - Тодорка Павлова 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 - 40, против - 0, въздържали се - 1/  
 
2108-8. 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 № 1856/27.07.2000г. и свое решение № 
1952-6-1/35 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, Южна промишлена зона с пл.№ 70, 
представляващ земя за стопанско застрояване с площ 7 800.00кв.м. на 03 
декември 2002г. от 10.30ч. в зала "Варна" на ІІ етаж на Община Варна, като 



предварителните оферти се депозират в стая 1008 на Х етаж на Община 
Варна до 15.00ч. на 02.12.2002г. 

 2. При неявяване на кандидати се насрочва повторна процедура на 
10.12.2002г. от 10.30ч. на посоченото място, като срокът за закупуване на 
документацията и на депозиране на офертите се удължава до 15.00ч. на 
09.12.2002г.  

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 6 000лв./шест хиляди лева/, 
платими по сметка № 5010310039 при ТБ "Общинска банка", клон Варна - 
банков код 13071183.  

5. Определя срок за разясняване на процедурата и за оглед на имота в 
рамките на всеки работен ден след представяне на документ за закупуване 
на конкурсна документация до 15.00ч. на 02.12.2002г.  

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; 
Константин Пувков; Аврам Тодоров и Владимир Новаков; резервни 
членове - Тодорка Павлова 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 - 40, против - 0, въздържали се - 1/  
 
2109-8. 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 № 1476/21.12.1999г. и свое решение № 
1958-6-1/35 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."Даме Груев" №3, представляващ 
дворно място с площ 246.00кв.м. на 04 декември 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 15.00ч. на 
03.12.2002г.  

2. При неявяване на кандидати се насрочва повторна процедура на 
11.12.2002г. от 10.00ч. на посоченото място, като срокът за закупуване на 



документацията и на депозиране на офертите се удължава до 15.00ч. на 
10.12.2002г.  

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 4 000лв./четири хиляди лева/, 
платими по сметка № 5010310039 при ТБ "Общинска банка", клон Варна - 
банков код 13071183.  

5. Определя срок за разясняване на процедурата и за оглед на имота в 
рамките на всеки работен ден след представяне на документ за закупуване 
на конкурсна документация до 15.00ч. на 03.12.2002г.  

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; 
Костадинка Великова; Гето Гетов и Владимир Новаков; резервни членове - 
Тодорка Павлова 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 - 39, против - 0, въздържали се - 1/  
 
2110-8. 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 № 189/16.07.1997г. и свое решение № 1954-
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."Пирин", кв.471, парцел І, 
представляващ земя отредена за детска площадка с площ 500.00кв.м. на 04 
декември 2002г. от 10.30ч. в зала "Варна" на ІІ етаж на Община Варна, като 
предварителните оферти се депозират в стая 1008 на Х етаж на Община 
Варна до 15.00ч. на 03.12.2002г. 

 2. При неявяване на кандидати се насрочва повторна процедура на 
11.12.2002г. от 10.30ч. на посоченото място, като срокът за закупуване на 
документацията и на депозиране на офертите се удължава до 15.00ч. на 
10.12.2002г. 

 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 4 000лв./четири хиляди лева/, 
платими по сметка № 5010310039 при ТБ "Общинска банка", клон Варна - 
банков код 13071183.  

5. Определя срок за разясняване на процедурата и за оглед на имота в 
рамките на всеки работен ден след представяне на документ за закупуване 
на конкурсна документация до 15.00ч. на 03.12.2002г. 

 6. Приема условие за не по-малка от 30% първоначална вноска, 
разплащане изцяло в левове - без използване на други законни платежни 
средства и запазване на действащото отреждане. 

 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; 
Костадинка Великова, Гето Гетов и Владимир Новаков; резервни членове - 
Тодорка Павлова 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 - 38, против - 0, въздържали се - 1/  
 
2111-8. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и свои решения № 

1962-6-2/35/02,03,10,11.07.2002г. и № 1961-6-2/35/02,03,10,11.07.2002г. 
Общински съвет - Варна отменя свои решения: 

 - № 1962-6-1/35/02,03,10,11.07.2002г., касаещо откриване на 
процедура за приватизация на имот, находящ се в гр.Варна, ул."Братя 
Бъкстон" №2; 

 - № 1961-6-1/35/02,03,10,11.07.2002г., касаещо откриване на 
процедура за приватизация на имот, находящ се в гр.Варна, ул."Житна" № 
3.  

/за - 39, против - 0, въздържали се - 2/  
 
2112-8. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и заповед № АО-1-

7703/216/03.04.2002г. на Областния Управител на Варна, Общински съвет - 
Варна приема промяна в свои решения №№ 1969-6-1, 1969-6-2(35)/02, 03, 
10, 11.07.2002 г., като вместо АОС № 2079/12.06.2001 г. да се чете АОС № 
2374/20.05.2002 г.  

/за - 40, против - 0, въздържали се - 2/  
 
2113-8-1. 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 № 



2053-9/37 от 31.07.2002г. и изготвени мотивирани доклади от 18.09.2002г. 
и 27.09.2002г., касаещи проведена приватизационна процедура чрез 
публично оповестен конкурс за продажба на общински нежилищен имот в 
гр.Варна, ул."Възраждане" - парцел ІІ, район 13, кв.: 503 - по АОС № 
660/29.05.1998г., Общински съвет - Варна в качеството си на орган по чл.3, 
ал.3, т.2 от ЗПСК, определя за спечелил конкурса участникът "ВАКОМ" 
ЕООД, вписано в Регистъра за търговски дружества на ВОС под №7, 
том/стр. 108/30 по ф.д. № 4019/1996.  

/за - 41, против - 0, въздържали се - 1/ 
 2113-8-2. На основание чл. 4, ал. 2 от ЗПСК, Общински съвет - 

Варна упълномощава своя Председател да подпише в срок до 25 /двадесет 
и пет/ дни от приемане на настоящото решение, утвърдения от Общинския 
съвет договор, част от конкурсна документация, за покупко-продажба на 
общински нежилищен имот в гр.Варна, ул."Възраждане" - парцел ІІ, район 
13, кв.: 503 - по АОС № 660/29.05.1998г. с "ВАКОМ" ЕООД, вписано в 
Регистъра за търговски дружества на ВОС под №7, том/стр. 108/30 по ф.д. 
№ 4019/1996 с управител Захари Борисов Христов - ЕГН *** - при 
заплащане на цена в размер на 120 000.00лв. /сто и двадесет хиляди лева/, 
без използване на други законни платежни средства, по следната схема: 

 - 30% от цената или 36 000.00лв. /тридесет и шест хиляди лева/ 
преди подписване на договора; 

 - 70% от цената или 84 000.00лв. /осемдесет и четири хиляди лева/ в 
деня на сключването на договора. 

 /за - 41, против - 0, въздържали се - 1/  
 
2114-8-1. 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 № 
2055-9/37 от 31.07.2002г. и изготвени мотивирани доклади от 19.09.2002г. 
и 27.09.2002г., касаещи проведена приватизационна процедура чрез 
публично оповестен конкурс за продажба на общински нежилищен имот в 
гр.Варна, ул."Генерал Столетов" №6 - парцел ІV-3, кв.11а, 18м.р. - 
гр.Варна - по АОС № 261/10.09.1997г., Общински съвет - Варна в 
качеството си на орган по чл.3, ал.3, т.2 от ЗПСК, определя за спечелил 
конкурса участникът "ИНВЕСТЕК" ЕООД, вписано в Регистъра за 
търговски дружества на ВОС под партиден №42, том 263, стр. 166 по ф.д. 
№ 1765/2002г.  

/за - 41, против - 0, въздържали се - 0/  
2114-8-2. На основание чл. 4, ал. 2 от ЗПСК, Общински съвет - Варна 

упълномощава своя Председател да подпише в срок до 25 /двадесет и пет/ 
дни от приемане на настоящото решение, утвърдения от Общинския съвет 
договор, част от конкурсната документация, за покупко-продажба на 
общински нежилищен имот в гр.Варна, ул."Генерал Столетов" №6 - парцел 
ІV-3, кв.11а, 18м.р. - гр.Варна - по АОС № 261/10.09.1997г. с 



"ИНВЕСТЕК" ЕООД, вписано в Регистъра за търговски дружества на ВОС 
под партиден №42, том 263, стр. 166 по ф.д. № 1765/2002г. с управител 
Кирил Беков Пантелеев - ЕГН *** - при заплащане на цена в размер на 39 
100.00лв. /тридесет и девет хиляди и сто лева/, без използване на други 
законни платежни средства, по следната схема: 

 - 30% от цената или 11 730.00лв. /единадесет хиляди седемстотин и 
тридесет лева/ преди подписване на договора; 

 - 70% от цената или 27 370.00лв. /двадесет и седем хиляди триста и 
седемдесет лева/ в деня на сключването на договора. 

 /за - 41, против - 0, въздържали се - 0/ 
 
 
 2115-8-1. 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 № 
2054-9/37 от 31.07.2002г. и изготвени мотивирани доклади от 18.09.2002г. 
и 27.09.2002г., касаещи проведена приватизационна процедура чрез 
публично оповестен конкурс за продажба на общински нежилищен имот в 
гр.Варна, ул."Тодор Радев Пенев", 26-ти микрорайон, кв.9, парцел ІІ - по 
АОС № 539/14.01.1998г., Общински съвет - Варна в качеството си на орган 
по чл.3, ал.3, т.2 от ЗПСК, определя за спечелил конкурса участникът 
Дамян Тодоров Стилиянов - л.к. *** и ЕГН: ***. 

 /за - 43, против - 0, въздържали се - 0/  
2115-8-2. На основание чл. 4, ал. 2 от ЗПСК, Общински съвет - Варна 

упълномощава своя Председател да подпише в срок до 25 /двадесет и пет/ 
дни от приемане на настоящото решение, утвърдения от Общинския съвет 
договор, част от конкурсната документация, за покупко-продажба на 
общински нежилищен имот в гр.Варна, ул."Тодор Радев Пенев", 26-ти 
микрорайон, кв.9, парцел ІІ - по АОС № 539/14.01.1998г. с Дамян Тодоров 
Стилиянов - л.к. *** и ЕГН: *** - при заплащане на цена в размер на 30 
000.00лв. /тридесет хиляди лева/, без използване на други законни 
платежни средства, по следната схема: 

 - 30% от цената или 9 000.00лв. /девет хиляди лева/ преди 
подписване на договора;  

- 70% от цената или 21 000.00лв. /двадесет и една хиляди лева/ в деня 
на сключването на договора. 

 /за - 43, против - 0, въздържали се - 0/ 
 
 2116-8-1. 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 № 
2058-9/37 от 31.07.2002г. и изготвени мотивирани доклади от 19.09.2002г. 
и 27.09.2002г., касаещи проведена приватизационна процедура чрез 
публично оповестен конкурс за продажба на общински нежилищен имот в 
гр.Варна, ул."Цар Иван Страцимир" №2 - район:9, кв.320а, пл.№1 - по АОС 



№ 668/10.06.98г., Общински съвет - Варна в качеството си на орган по 
чл.3, ал.3, т.2 от ЗПСК, определя за спечелил конкурса участникът 
"ЕКСПИРИАН" ЕООД, вписано в Регистъра за търговски дружества на 
ВОС под №15, том 264, стр. 58 по ф.д. № 1817/2002г.  

/резултати от поименно явно гласуване:  
за - 35, против - 3, въздържали се - 4, отсъстват - 8/ 
 2116-8-2. На основание чл. 4, ал. 2 от ЗПСК, Общински съвет - 

Варна упълномощава своя Председател да подпише в срок до 25 /двадесет 
и пет/ дни от приемане на настоящото решение, утвърдения от Общинския 
съвет договор, част от конкурсната документация за покупко-продажба на 
общински нежилищен имот в гр.Варна, ул."Цар Иван Страцимир" №2 - 
район:9, кв.320а, пл.№1 - по АОС № 668/10.06.98г. с "ЕКСПИРИАН" 
ЕООД, вписано в Регистъра за търговски дружества на ВОС под №15, том 
264, стр. 58 по ф.д. № 1817/2002г. с управител Кирил Беков Пантелеев - 
ЕГН *** - при заплащане на цена в размер на 402 000.00лв. /четиристотин 
и две хиляди лева/, без използване на други законни платежни средства, по 
следната схема: 

 - 30% от цената или 120 600.00лв. /сто и двадесет хиляди и шестотин 
лева/ преди подписване на договора; 

 - 70% от цената или 281 400.00лв. /двеста осемдесет и една хиляди и 
четиристотин лева/ в деня на сключването на договора. 

 /резултати от поименно явно гласуване:  
за - 35, против - 3, въздържали се - 4, отсъстват - 8/ 
  
2117-8-1. 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 № 
2056-9/37 от 31.07.2002г. и изготвени мотивирани доклади от 19.09.2002г. 
и 27.09.2002г., касаещи проведена приватизационна процедура чрез 
публично оповестен конкурс за продажба на общински нежилищен имот в 
гр.Варна, ул."Крали Марко" №9 - район 7, кв.108, пл.№2 - по АОС № 
1549/15.02.2000г., Общински съвет - Варна в качеството си на орган по 
чл.3, ал.3, т.2 от ЗПСК, определя за спечелил конкурса участникът 
"БАЙВЮ" ООД, вписано в Регистъра за търговски дружества на ВОС под 
№37, том/стр. 250/146 по ф.д. № 745/2002г.  

/за - 41, против - 0, въздържали се - 0/ 
 2117-8-2. На основание чл. 4, ал. 2 от ЗПСК, Общински съвет - 

Варна упълномощава своя Председател да подпише в срок до 25 /двадесет 
и пет/ дни от приемане на настоящото решение, утвърдения от Общинския 
съвет договор, част от конкурсната документация за покупко-продажба на 
общински нежилищен имот в гр.Варна, ул."Крали Марко" №9 - район 7, 
кв.108, пл.№2 - по АОС № 1549/15.02.2000г., с участникът "БАЙВЮ" 
ООД, вписано в Регистъра за търговски дружества на ВОС под №37, 
том/стр. 250/146 по ф.д. № 745/2002г. с управител Цанко Тодоров Цаков - 



ЕГН *** - при заплащане на цена в размер на 80 666.00лв. /осемдесет 
хиляди шестотин шестдесет и шест лева/, без използване на други законни 
платежни средства, по следната схема: 

 - 40% от цената или 32 266.40лв. /тридесет и две хиляди двеста 
шестдесет и шест лева и четиридесет стотинки/ преди подписване на 
договора;  

- 60% от цената или 48 399.60лв. /четиридесет и осем хиляди триста 
деветдесет и девет лева и шестдесет стотинки/ в срок до 60 /шестдесет/ дни 
от датата на сключването на договора. 

 /за - 41, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2118-8. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна освобождава общинския съветник Стелиян Севастиянов като член 
на Управителния съвет на Приватизационния фонд.  

/за - 27, против - 0, въздържали се - 10/ 
  
2119-8. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и свое решение № 

998-10/19/05.03.1997г., Общински съвет - Варна определя за член на 
Управителния съвет на Приватизационния фонд - общинския съветник 
Красимир Симов.  

/за - 28, против - 0, въздържали се - 11/ 
  
2120-8-1. 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 откриване на процедура за приватизация на общински нежилищен имот, 
находящ се в гр.Варна, ул."Шипка" №1 по АОС № 2389/25.07.2002г. и 
представляващ магазин със застроена площ от 112.00кв.м. 

 /за - 42, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
2120-8-2. На основание чл.11, ал.1 и във връзка с чл.5, ал.2, т.5 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 № 2389/25.07.2002г., като възлага на 
Кмета на Община Варна нейното провеждане. За участие в нея да бъде 
поканен кандидатът "Велинов консулт" ЕООД при срок за подаване на 
предложението до 16.00ч. на 10.10.2002г. в стая 905 на ІХ етаж в Община 
Варна и критерии за оценка - цена, срок, методика и квалификация на 
участника.  

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

  



Препис-извлечение! 
 ОБЩИНСКИ     СЪВЕТ  -  ВАРНА  
 

ПРОТОКОЛ 
№ 39/02.10.2002 г. 

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

"Собственост и стопанство" относно: приемане баланс и отчет за 2001 г. и 
освобождаване от отговорност управителите на общински здравни 
заведения; прехвърляне на жилище от фонд "Отдаване под наем" във фонд 
"Продажби"; замяна на общински имот на ул. "А. Дякович" № 15; 
продължаване действието на договор с ОАО "Аерофлот"-Република Русия; 
делегиране права на Кмета на Община Варна за подписване на договори за 
прехвърляне право на собственост; прехвърляне на жилище от фонд 
"Ведомствен" във фонд "Продажби"; коригиране на решения на ОбС №№ 
1462-4; 976-6; провеждане конкурс за управител "Амбулатория-групова 
практика за специализирана медицинска помощ-Център за психично 
здраве-Варна"-ЕООД; преобразуване на лечебни заведения 
"Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар "Д-
р М.А.Марков"-Варна"-ЕООД и "Многопрофилна болница за долекуване, 
продължително лечение и рехабилитация "Св.И.Рилски"- Аспарухово-
Варна"-ЕООД; осигуряване на § 2407-дивидент от бюджета на Община 
Варна за 2002 г.; освобождаване от внасяне на дължимия дивидент за 2001 
г. на "Дезинфекционна станция"-ЕАД, "Градски транспорт"-ЕАД, "ДКЦ 
ІІІ-Варна"-ЕООД, "ДКЦ V-Варна"-ЕООД, "ДКЦ Чайка"-ЕООД, 
"Медицински център І-Варна"-ЕООД, "Многопрофилна болница за 
долекуване, продължително лечение и рехабилитация "Св.И.Рилски"-
Аспарухово-Варна"-ЕООД, "Областен диспансер по пневмо-фтизиатрични 
заболявания със стационар-Варна"-ЕООД, "Обреди"-ЕООД, "Пазари"-
ЕООД; продажба на общински имот на ул. "Народни будители" кв. 10, 27 
п.р.; продажба на дворно място от 1140 кв.м, кв. 142а по плана на 29 м.р. в 
кв. "Аспарухово"; провеждане на търг по оферти за демонтиране и 
продажба активи на "Жилфонд"-ЕООД; ликвидиране на съсобственост 
върху недвижим имот на бул. "Сливница" № 28; корекция на решение на 
ОбС № 1999-3(36)/22, 24.07.02 г.; замяна на общински недвижим имот на 
бул. "Хр.Ботев" кв.13, срещу имоти собственост на "Лукойл-
България"ЕООД; избор на управител на "Пазари"ЕООД до провеждане на 
конкурс.  

 
Р Е Ш Е Н И Я: 

 



2121-9. На основание чл. 137, ал. 1, т. 3 и 5 от ТЗ, Общински съвет - 
Варна приема баланс и отчет за приходи и разходи за 2001 г. на 
"Стоматологичен център І - Варна"ЕООД и освобождава от отговорност 
управителя д-р Слава Стефанова Даковска.  

/за - 42, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
2122-9. На основание чл. 137, ал. 1, т. 3 и 5 от ТЗ, Общински съвет - 

Варна приема баланс и отчет за приходи и разходи за 2001 г. на "ДКЦ І Св. 
Клементина - Варна"ЕООД и освобождава от отговорност управителя д-р 
Георги Стоянов Роев.  

/за - 41, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
2123-9. На основание чл. 137, ал. 1, т. 3 и 5 от ТЗ, Общински съвет - 

Варна приема баланс и отчет за приходи и разходи за 2001 г. на "ДКЦ ІІ-
Варна"ЕООД и освобождава от отговорност управителя д-р Анелия 
Иванова Атанасова.  

/за - 40, против - 0, въздържали се – 0/ 
  
2124-9. На основание чл. 137, ал. 1, т. 3 и 5 от ТЗ, Общински съвет - 

Варна приема баланс и отчет за приходи и разходи за 2001 г. на "ДКЦ ІІІ-
Варна"ЕООД и освобождава от отговорност управителя д-р Татяна Колева 
Аврамова.  

/за - 40, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
2125-9. На основание чл. 137, ал. 1, т. 3 и 5 от ТЗ, Общински съвет - 

Варна приема баланс и отчет за приходи и разходи за 2001 г. на "ДКЦ ІV-
Варна"ЕООД и освобождава от отговорност управителя д-р Снежанка 
Колева Дренска.  

/за - 40, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
2126-9. На основание чл. 137, ал. 1, т. 3 и 5 от ТЗ, Общински съвет - 

Варна приема баланс и отчет за приходи и разходи за 2001 г. на "ДКЦ 
"Чайка"ЕООД и освобождава от отговорност управителя д-р Юлияна 
Атанасова Йоргова-Иванова.  

/за - 42, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
2127-9. На основание чл. 137, ал. 1, т. 3 и 5 от ТЗ, Общински съвет - 

Варна приема баланс и отчет за приходи и разходи за 2001 г. на "ДКЦ V-
Варна"ЕООД и освобождава от отговорност управителя д-р Георги 
Николов Николов.  

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



2128-9. На основание чл. 137, ал. 1, т. 3 и 5 от ТЗ, Общински съвет - 
Варна приема баланс и отчет за приходи и разходи за 2001 г. на 
"Медицински център І-Варна"ЕООД и освобождава от отговорност 
управителя д-р Галина Иванова Павлова.  

/за - 40, против - 1, въздържали се - 0/ 
  
2129-9. На основание чл. 137, ал. 1, т. 3 и 5 от ТЗ, Общински съвет - 

Варна приема баланс и отчет за приходи и разходи за 2001 г. на "Медико-
техническа лаборатория І - Варна"ЕООД и освобождава от отговорност 
управителя д-р Мария Радославова Александрова.  

/за - 40, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
2130-9. На основание чл. 42, ал. 2 от ЗОС, Общински съвет - Варна 

прехвърля от фонд "Отдаване под наем" във фонд "Продажби" жилище с 
административен адрес: ул. "Хаджи Димитър" № 5, ап. 4а - АОС № 357/99 
г.  

/за - 41, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
2131-9. 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 
общински имот на ул. "А. Дякович" № 15, парцел VІ обособен за 
дърводелска работилница в кв. 72, 7 п.р. по плана на гр. Варна, актуван с 
АОС № 2139/29.10.01 г., срещу жилищен имот в същия район собственост 
на Недко Ангелов Калчев. 

 Пазарните цени на имотите, предмет на замяната, да бъдат 
определени от независим експерт оценител.  

/за - 41, против - 1, въздържали се - 0/ 
  
2132-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна продължава действието на договор № РД-9200(1597)/24.08.98 г., 
сключен между Кмета на Община Варна и ОАО "Аерофлот"-Република 
Русия за учредено възмездно право на ползване върху имоти - частна 
общинска собственост, а именно: апартамент № 6, находящ се на ул. "Ст. 
Стамболов" № 24, вх. А, ап. 2, за който е съставен АОС № 759/23.07.98 г. и 
гараж № 6, находящ се на ул. "Ст. Стамболов" № 24, за който е съставен 
АОС № 763/24.07.98 г. за срок от 01.09.2002 г. до 01.09.2004 г.  
Кметът на Община Варна да възложи изготвяне на експертна оценка за 
правото на ползване от лицензиран оценител, издаване на заповед и 
сключването на анекс към договор № РД-9200(1597)/24.08.98 г.  

/за - 42, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
2133-9. На основание чл. 42, ал. 2 от ЗОС; чл. 77 и чл. 78 от 

НРПУРОИ, Общински съвет - Варна прехвърля от фонд "Ведомствен" във 



фонд "Продажби" жилище с административен адрес: ул. "Дебър" № 45, ет. 
1, ап. 5.  

/за - 36, против - 0, въздържали се - 1/ 
  
2134-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна изменя свое решение № 1462-4/21.12.2001 г., като ред шести да се 
чете: 37,76 кв.м /тридесет и седем цяло и тридесет и седем/ кв.м заедно с 
1/3 ид.части от общите части на сградата и 36 кв.м ид.части от дворното 
място, цялото от 434 кв.м, съгласно АОС № 174/02.05.97 г.  

/за - 42, против - 0, въздържали се - 1/ 
  
2135-9. Общински съвет - Варна, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от 

ЗМСМА изменя свое решение № 976-6(25)/18, 21.05.01 г., поради 
допусната техническа грешка в решението на ГАГК-протокол № 50/05, 
06.12.2000 г. т. 14, като вместо "79 (седемдесет и девет) броя обекти" да се 
чете: "78 (седемдесет и осем) броя обекти" и в приложение № 1 - І м.р. се 
заличава позиция № 77.  

/за - 40, против - 0, въздържали се - 2/ 
  
2136-9. На основание чл. 137, ал. 1, т. 3 и 5 от ТЗ, Общински съвет - 

Варна приема баланс и отчет за приходи и разходи за 2001 г. на 
"Специализирана болница по очни болести за активно лечение - 
Варна"ЕООД и освобождава от отговорност управителя д-р Веселин 
Йорданов Иванов.  

/за - 41, против - 0, въздържали се - 1/ 
  
2137-9. На основание чл. 137, ал. 1, т. 3 и 5 от ТЗ, Общински съвет - 

Варна приема баланс и отчет за приходи и разходи за 2001 г. на 
"Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно 
лечение - Варна"ЕООД и освобождава от отговорност управителя д-р Деян 
Христов Христов.  

/за - 41, против - 0, въздържали се - 2/ 
  
2138-9. На основание чл. 137, ал. 1, т. 3 и 5 от ТЗ, Общински съвет - 

Варна приема баланс и отчет за приходи и разходи за 2001 г. на 
"Многопрофилна болница за долекуване и продължително лечение и 
рехабилитация "Св. Иван Рилски"-Варна"ЕООД и освобождава от 
отговорност управителя д-р Божидар Панайотов Калчев.  

/за - 42, против - 0, въздържали се - 1/ 
  
2139-9. На основание чл. 137, ал. 1, т. 3 и 5 от ТЗ, Общински съвет - 

Варна приема баланс и отчет за приходи и разходи за 2001 г. на "Областен 
диспансер по пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар-



Варна"ЕООД и освобождава от отговорност управителя д-р Станка 
Димитрова Лефтерова.  

/за - 41, против - 0, въздържали се - 1/ 
  
2140-9. На основание чл. 137, ал. 1, т. 3 и 5 от ТЗ, Общински съвет - 

Варна приема баланс и отчет за приходи и разходи за 2001 г. на 
"Междуобластен диспансер по онкологични заболявания със стационар 
"Д-р Марко Антонов Марков"-Варна"ЕООД и освобождава от отговрност 
управителя д-р Господин Радков Игнатов.  

/за - 42, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
2141-9. На основание чл. 137, ал. 1, т. 3 и 5 от ТЗ, Общински съвет - 

Варна приема баланс и отчет за приходи и разходи за 2001 г. на 
"Медицински център за рехабилитация и спортна медицина І-Варна"ЕООД 
и освобождава от отговорност управителя д-р Лазар Атанасов Пашков.  

/за - 42, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
2142-9. На основание чл. 137, ал. 1, т. 3 и 5 от ТЗ, Общински съвет - 

Варна приема баланс и отчет за приходи и разходи за 2001 г. на 
"Амбулатория-групова практика за специализирана медицинска помощ - 
Център за психично здраве-Варна"ЕООД и освобождава от отговорност 
управителя д-р Детелина Стефанова Велчева.  

/за - 43, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
2143-9. На основание чл. 137, ал. 1, т. 5 от ТЗ, Общински съвет - 

Варна освобождава като управител на "Амбулатория-групова практика за 
специализирана медицинска помощ - Център за психично здраве-
Варна"ЕООД д-р Детелина Стефанова Велчева.  

/за - 42, против - 1, въздържали се - 0/ 
  
2144-9. Общински съвет - Варна задължава Кмета на Община Варна 

да организира и проведе конкурс за управител на "Амбулатория-групова 
практика за специализирана медицинска помощ - Център за психично 
здраве - Варна"ЕООД в срок до 15.12.2002 г.  

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

2145-9. Общински съвет - Варна решава Приходът по § 2407 - 
дивидент от бюджета на Община Варна за 2002 г. в размер на 150 000 лв. 
се осигурява от: 

  
1. "Варна Шеле Екосервиз" ООД - дивидент за 2001 г.  78432,54 лв 
2. "Търговски дом" АД - дивидент за 2000 г.    7202,13 лв 
3. СЖ "Експресбанк" АД - дивидент за 2001 г.    682,04 лв 



4. "В и К" ООД - дивидент за 2001 г.     67522,00 лв 
5. "Търговски дом" АД - дивидент за 2001 г.    6700,00 лв 

  
ОБЩО:  160 538,71 лв 

 /за - 37, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
2146-9. На основание чл. 221, т. 10 от ТЗ, Общински съвет - Варна 

освобождава "Дезинфекционна станция"ЕАД от внасяне на дължимия 
дивидент за 2001 г. Средствата да бъдат отнесени във фонд "Резервен" на 
търговското дружество.  

/за - 35, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
2147-9. На основание чл. 221, т. 10 от ТЗ, Общински съвет - Варна 

освобождава "Градски транспорт"ЕАД от внасяне на дължимия дивидент 
за 2001 г. Средствата да бъдат отнесени във фонд "Резервен" на 
търговското дружество.  

/за - 34, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
2148-9. На основание чл. 137, ал. 1, т. 3 от ТЗ, Общински съвет - 

Варна освобождава "ДКЦ ІІІ-Варна"ЕООД от внасяне на дължимия 
дивидент за 2001 г. Средствата да бъдат включени за покриване на загуби 
от предходната година. 

/за - 33, против - 1, въздържали се - 0/ 
  
2149-9. На основание чл. 137, ал. 1, т. 3 от ТЗ, Общински съвет - 

Варна освобождава "ДКЦ V-Варна"ЕООД от внасяне на дължимия 
дивидент за 2001 г. Средствата да бъдат включени за покриване на загуби 
от предходната година.  

/за - 31, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
2150-9. На основание чл. 137, ал. 1, т. 3 от ТЗ, Общински съвет - 

Варна освобождава "ДКЦ Чайка"ЕООД от внасяне на дължимия дивидент 
за 2001 г. Средствата да бъдат включени за покриване на загуби от 
предходната година.  

/за - 32, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
2151-9. На основание чл. 137, ал. 1, т. 3 от ТЗ, Общински съвет - 

Варна освобождава "Медицински център І-Варна"ЕООД от внасяне на 
дължимия дивидент за 2001 г. Средствата да бъдат включени за покриване 
на загуби от предходната година.  

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



2152-9. На основание чл. 137, ал. 1, т. 3 от ТЗ, Общински съвет - 
Варна освобождава "Многопрофилна болница за долекуване, 
продължително лечение и рехабилитация "Св.И.Рилски"-Аспарухово-
Варна"ЕООД от внасяне на дължимия дивидент за 2001 г. Средствата да 
бъдат включени за покриване на загуби от предходната година.  

/за - 30, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
2153-9. На основание чл. 137, ал. 1, т. 3 от ТЗ, Общински съвет - 

Варна освобождава "Областен диспансер по пневмо-фтизиатрични 
заболявания със стационар-Варна"ЕООД от внасяне на дължимия 
дивидент за 2001 г. Средствата да бъдат включени за покриване на загуби 
от предходната година.  

/за - 31, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
2154-9. На основание чл. 137, ал. 1, т. 3 от ТЗ, Общински съвет - 

Варна освобождава "Обреди"ЕООД от внасяне на дължимия дивидент за 
2001 г. Средствата да бъдат включени за развитие на материално-
техническата база.  

/за - 30, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
2155-9. На основание чл. 137, ал. 1, т. 3 от ТЗ, Общински съвет - 

Варна освобождава "Пазари"ЕООД от внасяне на дължимия дивидент за 
2001 г. Средствата да бъдат включени за развитие на материално-
техническата база.  

/за - 30, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
2156-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 3, 

ал. 2 от ПМС № 235/96 г., Общински съвет - Варна дава съгласие да се 
продаде по пазарни цени общински имот, представляващ урегулиран 
поземлен имот І, находящ се на ул. "Народни будители", кв. 10, 27 п.р. по 
плана на гр. Варна, отреден за атракционни, търговски и обслужващи 
обекти с площ от 730 кв. М, актуван като частна общинска собственост с 
АОС № 2339/18.04.02 г. на ЕТ "ВМ-БЕНЦ-Вичко Михалев", собственик на 
търговски обект "Снек бар", разположен върху общинска земя.  
Пазарната цена на имота да бъде определена от независим експерт 
оценител, като оценката е за сметка на молителя.  

/за - 30, против - 0, въздържали се - 1/ 
  
2157-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 3, 

ал. 2 от ПМС № 235/96 г., Общински съвет - Варна дава съгласие да се 
продаде по пазарни цени на ЕТ "МАК-Нейчев-Нейчо Нейчев" дворно 
място от 1140 кв.м, парцел І - отреден за магазин "Хранителни стоки и 



обществено хранене", кв.142а по плана на 29 м.р. кв. "Аспарухово" по 
АОС № 1229/99 г. 

 Пазарната цена на имота да бъде определена от независим експерт 
оценител, като оценката е за сметка на молителя.  

/за - 30, против - 0, въздържали се - 2/ 
  
2158-9. Общински съвет - Варна възлага на Управителя на 

"Жилфонд"ЕООД да проведе търг по оферти при условията на НРПУРОИ 
за демонтиране и продажба на активи на дружеството: 

 - временен склад № 1 - местност "Франга дере" 
 - временен склад № 2 - местност "Франга дере" 

по пазарни цени, определени от лицензиран експерт-оценител. 
 Получените парични средства да се ползват за покриване на стари 

задължения на търговското дружество. 
 /за - 30, против - 0, въздържали се - 2/ 
  
2159-9. На основание чл. 35, ал. 5 от ЗОС, във връзка с чл. 36 от ЗС, 

Общински съвет - Варна дава съгласие да се ликвидира съсобствеността 
върху съсобствен с Община Варна недвижим имот, находящ се на бул. 
"Сливница" № 28, съставляващ парцел VІІІ-9, кв. 708, 3-ти м.р. чрез 
изкупуване по пазарни цени частта на Община Варна в размер на 80,66 
кв.м ид.ч. от целия с площ 242 кв.м, по АОС № 514/98 г. от 
съсобствениците: Екатерина Станчева Лафчиева, Аврам Василев Игнатов и 
Ана Василева Увалиева. 

 Пазарната цена на имота да се определи от лицензиран експерт-
оценител. 

 /за - 39, против - 0, въздържали се - 2/ 
  
2160-9. Общински съвет - Варна изменя свое решение № 1999-

3(36)/22, 24.07.02 г., като апартамент "100" се чете "110" за жилище с 
административен адрес: ж.к. "Младост" бл. 139, вх. 5, ет. 7.  

/за - 40, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
2161-9. 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 
общински недвижим имот, находящ се на бул. "Христо Ботев" кв. 13, 11 
п.р. по плана на гр. Варна, представляващ УПИ І - отреден за търговски 
комплекс и бензиностанция с площ 1916 кв.м, актуван като частна 
общинска собственост, съгласно АОС № 2421/2002 г., срещу равностойни 
жилищни имоти, собственост на "Лукойл-България"ЕООД във ІІ, ІV, V и 
VІ п.р. на гр. Варна. 

Пазарните цени на имотите предмет на замяната да бъдат определени 
от независим експерт-оценител.  



/резултати от поименно явно гласуване:  
за - 26, против - 16, въздържали се - 1, отсъстват - 7/ 
  
2162-9. На основание чл. 137, ал. 1, т. 5 от ТЗ, Общински съвет - 

Варна избира за управител на "Пазари"ЕООД Милко Дянков ТОДОРОВ до 
провеждане на конкурс за избор на управител по реда на "Наредба за реда 
за упражняване правата на собственост върху частта на Община Варна от 
капитала на търговските дружества". 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Препис-извлечение! 
 ОБЩИНСКИ     СЪВЕТ  -  ВАРНА  
 

ПРОТОКОЛ 
№ 39/02.10.2002 г. 

по точка десета от дневния ред 
 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
"Благоустройство и комунални дейности" относно разпределение на сума 
от 400 х.лв. от курортни такси; отмяна на решение № 1522-2(32)/11.02.02 г. 
на ОбС - Варна. 

 
РЕШЕНИЕ: 

2163-10. Общински съвет - Варна отменя свое решение № 1522-
2(32)/11.02.02 г.  

/за - 27, против - 0, въздържали се - 13/ 

 

 

  



Препис-извлечение! 
 ОБЩИНСКИ     СЪВЕТ  -  ВАРНА  
 

ПРОТОКОЛ 
№ 39/02.10.2002 г. 

по точка единадесета от дневния ред 
 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
"Архитектура и строителство" относно: промяна предназначение на УПИ 
ІІ-парк в кв.17 по плана на с.Казашко; изготвяне на програма за реализация 
за обезщетяване на собственици на отчуждени гаражи по ЗТСУ. 

 
РЕШЕНИЯ:  

 
2164-11. На основание чл. 9, ал. 3 от ЗУТ, Общински съвет - Варна 

дава разрешение за промяна предназначението на УПИ ІІ - парк в кв. 17 по 
плана на с. Казашко от поземлен имот за озеленяване в поземлен имот за 
застрояване и за улица, в частта му, граничеща с УПИ І-729 и УПИ VІІІ-
728.  

/за - 30, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
2165-11. Общински съвет - Варна задължава общинската 

администрация да изготви програма за реализация за обезщетяване на 
собственици на отчуждени гаражи по ЗТСУ в срок до края на 2002 г.  

/за - 28, против - 0, въздържали се - 2/  
 
 
 
 
 
 

  



Препис-извлечение! 
 ОБЩИНСКИ     СЪВЕТ  -  ВАРНА  
 

ПРОТОКОЛ 
№ 39/02.10.2002 г. 

по точка дванадесета от дневния ред 
 
ОТНОСНО: Разглеждане на заявления от общински съветници за 

промяна членството им в ПК и ВрК към Общински съвет - Варна. 
 

РЕШЕНИЯ: 
 

2166-12. Във връзка с чл. 18, ал. 2, изр. 2 от "Правилник за 
организацията и дейността на ОбС - Варна", Общински съвет - Варна 
освобождава г-н Красимир СИМОВ от съставите на ПК "Собственост и 
стопанство", ПК "Туризъм и търговия", ПК "Образование", ПК "Младежки 
дейности и спорт" и ВрК "Структури и общинска администрация.  

/за - 32, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2167-12. На основание чл. 17, ал. 4 от "Правилник за организацията и 

дейността на ОбС - Варна", Общински съвет - Варна освобождава 
общинския съветник Стефан САВОВ от състава на ПК "Търговия и 
туризъм".  

/за - 32, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2168-12. На основание чл. 17, ал. 4 от "Правилник за организацията и 

дейността на ОбС - Варна", Общински съвет - Варна освобождава 
общинския съветник Диан Даскалов от състава на ПК "Опазване и 
възпроизводство на околната среда".  

/за - 32, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
2169-12. На основание чл. 17, ал. 4 от "Правилник за организацията и 

дейността на ОбС - Варна", Общински съвет - Варна включва общинската 
съветничка Веселина Савова в състава на ПК "Собственост и стопанство". 

 /за - 28, против - 2, въздържали се - 2/ 
  
2170-12. На основание чл. 17, ал. 4 от "Правилник за организацията и 

дейността на ОбС - Варна", Общински съвет - Варна освобождава 
общинския съветник Живко Асенов от състава на ПК "Туризъм и 
търговия".  

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



2171-12. На основание чл. 17, ал. 4 от "Правилник за организацията и 
дейността на ОбС - Варна", Общински съвет - Варна освобождава 
общинската съветничка Евгения Кънева от състава на ПК "Собственост и 
стопанство".  

/за - 32, против - 0, въздържали се - 1/ 
  
2172-12. На основание чл. 17, ал. 4 от "Правилник за организацията и 

дейността на ОбС - Варна", Общински съвет - Варна освобождава 
общинската съветничка Доля Пчелинска от състава на ПК "Култура". 

 /за - 32, против - 2, въздържали се - 0/ 
  
2173-12. На основание чл. 17, ал. 4 от "Правилник за организацията и 

дейността на ОбС - Варна", Общински съвет - Варна освобождава 
общинския съветник Любомир Роев от състава на ВрК "Структури и 
общинска администрация".  

 
 
 
 

  



Препис-извлечение! 
 ОБЩИНСКИ     СЪВЕТ  -  ВАРНА  
 

ПРОТОКОЛ 
№ 39/02.10.2002 г. 

по точка тринадесета от дневния ред 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ВрК 
"Структури и общинска администрация" относно: разкриване на ново 
структурно звено "Превантивно-информационен център по проблемите на 
наркотичните вещества"; увеличаване числеността на ОПБК. 

 
РЕШЕНИЕ: 

2174-13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, Общински съвет 
- Варна увеличава числеността на ОПБК с една щатна бройка - шофьор.  

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

 


