
Препис-извлечение! 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ   -   ВАРНА 

 
ПРОТОКОЛ 

№ 40/06.11.2002 г. 
по точка първа от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Питания и отговори на питания. 

  
Благовест ТОДОРОВ - ОДС  
Благодаря за отговора на двата ми въпроса, г-н Йорданов. Не съм 

доволен от втория отговор, с който ме уведомявате, че договорите със 
сметопочистващите фирми в община Варна е залегнала клауза, която ги 
задължава да почистват регулите в районите с организирано 
сметопочистване и че заплащането за извършената услуга почистване на 
регули при определяне на годишните квоти на фирмите е включено в тях и 
имайки предвид занижените годишни квоти, основните усилия са 
съсредоточени в централните части на Варна. Г-н Йорданов, тревожно е 
състоянието във важните пътни артерии. Вдига се прах, запушват се 
канализации, което води до занижение здравеопазването на гр. Варна. 
Моля за нареждането Ви на персонала, който следи за честотата на 
почистването в цитираните в моето запитване райони, да се упражни по-
голям контрол за тяхното почистване. Имам нови два въпроса относно 
издаването на разрешителни за МПС. Колко вида разрешителни има, каква 
стойност се заплаща за издаването на разрешителни на МПС; колко броя 
разрешителни досега са издадени за ползването на пътната артерия в 
Морската градина? Ще бъде ли осветен кв. "Чайка" бл. 20, 21, 22 и 
улиците, по които се движи основния пътникопоток до училище 
"Раковски"?  

 
Панайот ПАНАЙОТОВ - БЗНС "Н. Петков" 
 Благодаря за отговора на въпроса ми във връзка с продаването на 

имота на "Иван Страцимир" 2. В него г-н кметът казва, че ОбС е този, 
който взема решение. Но това става по Ваше предложение, по-точно на 
дирекция "Собственост и стопанство". Да си отговарят общинските 
съветници, които гласуваха продажбата му. Имам един друг въпрос. 
Плочките на площада, който в момента се работи - ще се разпределят ли 
във Варненската община, колко броя плочки са излезли, как са оценени, 
какво е предназначението им?  

 
Тодорка ПАВЛОВА - БСП  



Уважаеми г-н Кмете, благодаря за отговора Ви, който получих и за 
приложените писма към него, но моя отговор е, че не съм доволна от 
казаното от компетентните дирекции. Въпроса ми за таванските 
помещения за комплекс "Дружба" беше кога тези жилища ще преминат във 
фонд "Настаняване" и кога с тези хора ще се сключат договори и същите 
ще започнат да заплащат своя наем. Сега получавам отговор, че едва ли не 
тези тавански помещения са незаконни. Те са строени на същия принцип, 
на който са строени жилищните блокове; до 1973 г. са плащали наеми на 
заводите; от 1973 г. в продължение на 20 години са плащали наем на 
фирма "Жилфонд" и от 8 години тези хора живеят в тези жилища и на 
никого не плащат наем. Чии са тези жилища? Много време отговора беше, 
че не са деактувани. На една от първите сесии жилищата се деактуваха и 
станаха общинска собственост. Отново повтарям въпроса си, който е 
въпрос на близо 300 човека, живеещи на тези тавани, от които около 70 
деца!  

 
Кирил ЙОРДАНОВ - Кмет на Община Варна  
Използвам случая набързо да отговаря на въпросите, които бяха 

поставени. Основателни са въпросите на г-н Тодоров. В момента общината 
закупува осветителни тела точно за този район, направи ми впечатление, 
че междублоковите пространства са тъмни. Дадено е разпореждането, в 
понеделник го съгласуваме с "Енерго"-то, ще бъдат поставени там 
осветителни тела. Във връзка с плочките, г-н Панайотов, всички плочки се 
складират в склада на "Инвестиционна политика". Идете, ако нещо Ви 
хареса, ще видим как можем да намерим общественополезното му 
предназначение, разбира се. Не ме разбирайте погрешно. На поставените 
въпроси ще има отговор в писмен порядък. Тъй като днес деня е свързан и 
с посещение на представителите на Световната банка, искам да направя 
две предварителни заявления, които ще бъдат конкретизирани и 
поддържани от представителите на Община Варна, когато дойде момента 
конкретно в дневния ред. Срещата е от 15.00 ч., ако искате ОбС може да 
излъчи представители за тези две срещи. Във връзка с предложението, 
което ще бъде разгледано от ОбС за повишаване заплатата ми. Правя 
еднолично заявление, без да го мотивирам - не желая да ми бъде завишено 
трудовото ми възнаграждение, съобразно нормативите. Не обяснявам 
мотивите за това и потвърждавам дарението, което обявих преди три 
години тук - 200 лева всеки месец, годишното дарение в размер на 2000 лв. 
за поддръжка на пенсионерите е направено в началото на тази седмица. 
Второ, в Наредбата за търговските обекти ви моля да разгледате и 
предложението ми там, където са обозначени териториите, където не може 
да се разполагат търговски обекти, това да се отнася за разстояние на 
улиците, които се включват към площадите и забранените площи за 
поставяне на търговски обекти-отстояние в прилежащите улици от 100 



метра, защото много добре знаем как ще бъдат запълнени пространствата в 
квадратния сантиметър, който граничи с улицата, названието на която е 
упоменато в забранените територии.  

 

  



Препис-извлечение! 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ   -   ВАРНА 

 
ПРОТОКОЛ 

№ 40/06.11.2002 г. 
по точка втора от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения от Кмета на Община Варна 
относно: участие на Община Варна в сдружение "Бизнес център за 
подкрепа на хора с намалена трудоспособност; избор на представител на 
Община Варна в сдружение с нестопанска цел "Високотехнологичен 
бизнес инкубатор-Варна". 

 
РЕШЕНИЕ: 

 
2175-2-1. Общински съвет - Варна дава съгласие Община Варна да 

участва като член на сдружение "Бизнес център за подкрепа на хора с 
намалена трудоспособност", което ще се финансира по програма "ФАР 
2001".  

2175-2-2. Възлага на Кмета на Община Варна да определи неин 
представител в сдружението, съгласно писмо на МТСП № 9104/430 от 
28.10.2002 г.  

/за - 31, против - 4, въздържали се - 13/ 
 
 2176-2. Общински съвет - Варна избира за представител на Община 

Варна в сдружението с нестопанска цел "Високотехнологичен бизнес 
инкубатор - Варна" г-н Светлан Йорданов - Директор на Дирекция 
"Информационно обслужване и технологии".  

/за - 27, против -0, въздържали се - 22/  

 

  



Препис-извлечение! 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ   -   ВАРНА 

 
ПРОТОКОЛ 

№ 40/06.11.2002 г. 
по точка трета от дневния ред 

 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложение от Кмета на Община Варна 
относно дарение за попълване на учебно-материалната база на ВВМУ "Н. 
Й. Вапцаров". 

 
Р Е Ш Е Н И Е : 

  2177-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна дава съгласие Кметът на Община Варна да извърши дарение по 
остатъчна стойност в размер до 5 000 лв. /пет хиляди лева/ с предмет 
корабно оборудване и съоръжения на моторен кораб "Муун Лейк" за 
попълване на учебно-материалната база на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров".  

/за - 48, против - 0, въздържали се - 1/  

 

  



Препис-извлечение! 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ   -   ВАРНА 

 
ПРОТОКОЛ 

№ 40/06.11.2002 г. 
по точка четвърта от дневния ред 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
"Финанси и бюджет" относно: намаляване уточнения размер на вноската в 
централния бюджет; коригиране на бюджета за 2002 г. на дейност "ИРО"; 
определяне на месечни брутни работни заплати на кмета на Община 
Варна, Председателя на ОбС, кметове на райони и населени места; 
трансформиране на 20 х.лв. от безлихвен заем в държавна помощ за 
"ДКС"ЕАД; изравняване на цените на ученически карти до с. 
Константиново.  

Р Е Ш Е Н И Я: 

2178-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и писмо № ОФ-
46/15.08.02 г. на МФ, в съответствие с чл. 18 от ЗОБ, Общински съвет - 
Варна намалява уточнения размер на вноската в централния бюджет с 936 
314 лв. и увеличава кредита по бюджета на Община Варна с 936 314 лв. по 
дейности и функции, съгласно приложение. 

 /за - 32, против - 0, въздържали се - 4/ 
 
 2179-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна коригира бюджета за 2002 г. на дейност "ИРО"-Община Варна, 
райони и кметства с населени места в рамките на функцията по параграфи, 
съгласно приложения.  

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

 2180-4. 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 Министерския съвет, и измененията и 
допълненията на § 2, т.16 от ПМС Nо 48 от 05.03.2002 год., Общински 
съвет - Варна приема следните средни месечни брутни работни заплати и 
основни месечни заплати на Председателя на ОбС, Кмета на Община 
Варна, Кметове на райони и кметства с населени места, считано от 
01.01.2002 г., както следва:  

ФУНКЦИЯ 
ДЕЙНОСТ Численост Численост 

кмет 

СБРЗ 
на 1 
лице 

Заплата кметове ФРЗ за 
1 
мецес 

Достигната 
основна 

Осн. 
заплата с 



лв. заплата увеличение 
5% от 
01.01.02 

лв. 

І.Функция 
"ИРО" - общо 605 11 350,26     211906 

В т. ч .             
Община Варна 277 1 350,36 885 929 98146 
Район "Одесос" 60 1 332,04 708 743 20821 
Район 
"Приморски" 73 1 332,68 708 743 25215 

Район "Младост" 55 1 337,39 708 743 19418 
Район "Вл. 
Варненчик" 54 1 332,84 620 651 18787 

Район 
"Аспарухово" 49 1 343,48 620 651 17664 

Кметство 
"Звездица" 3 1 245,02 354 372 1237 

Кметсво 
"Каменар" 11 1 260,81 354 372 3260 

Кметство 
"Тополи" 12 1 260,81 443 465 3753 

Кметство 
"Казашко" 2,5 1 222,76 266 279 858 

Кметство 
"Константиново" 8,5 1 260,09 354 372 2747 

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

  

2181-4. На основание чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА, чл.37 от Постановление 
№ 1 от 04.01.2002 год. и чл.6, ал.1 от Постановление № 22 от 05.02.2002 
година на Министерски съвет, измененията и допълненията на § 2, т.16 от 
ПМС № 48 от 05.03.2002 год. и на § 2 от ПМС Nо 138 от 05.07.2002 год., 
Общински съвет - Варна приема следните средни месечни брутни работни 
заплати и основни месечни заплати на Председателя на ОбС, Кмета на 
Община Варна, Кметове на райони и кметства с населени места, считано от 
01.07.2002 г., както следва:  



ФУНКЦИЯ 
ДЕЙНОСТ Численост Численост 

кмет 

СБРЗ 
на 1 
лице 
лв. 

Осн. заплата с 
увеличение 5% 
от 01.01.02 

ФРЗ за 
1 мецес 
лв. 

І.Функция "ИРО" 
- общо 605 11 367,78   222504 

Община Варна 277 1 367,88 976 103055 
Район "Одесос" 60 1 348,64 781 21863 
Район 
"Приморски" 73 1 349,31 781 26476 

Район "Младост" 55 1 354,26 781 20390 
Район "Вл. 
Варненчик" 54 1 349,48 684 19727 

Район 
"Аспарухово" 49 1 360,65 684 18548 

Кметство 
"Звездица" 3 1 257,27 390 1299 

Кметсво 
"Каменар" 11 1 273,85 390 3422 

Кметство 
"Тополи" 12 1 273,85 488 3940 

Кметство 
"Казашко" 2,5 1 233,9 293 901 

Кметство 
"Константиново" 8,5 1 273,09 390 2883 

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

 2182-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и ЗДП, Общински 
съвет - Варна трансформира 20 000 лв. /двадесет хиляди лева/ от безлихвен 
заем в държавна помощ за "Двореца на културата и спорта" ЕАД.  

/за - 39, против - 0, въздържали се - 1/ 
 
 2183-4. 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", съгласно приложен 
списък.  

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



Препис-извлечение! 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ   -   ВАРНА 

 
ПРОТОКОЛ 

№ 40/06.11.2002 г. 
по точка пета от дневния ред 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
"Собственост и стопанство" относно: създаване на "Междуобластен 
диспансер за онкологични заболявания със стационар "Д-р М.А.Марков"-
Варна"-ЕООД; делегиране право на Кмета на община Варна за подписване 
договори за прехвърляне право на собственост с цел урегулиране на 
неурегулирани поземлени имоти; назначаване на експерт-счетоводители за 
одиторски контрол за 2002 г. на общински ЕООД и ЕАД; търг за продажба 
на имот в кв.Галата; допълване на решение на ОбС № 812-3/29.03.01 г.; 
изключване на жилище в ж.к."Вл.Варненчик" от фонд "Жилища за 
отдаване под наем"; прехвърляне на жилища от фонд "Резервен" във фонд 
"Продажби", от фонд "Продажби" във фонд "Настаняване наематели", от 
фонд "Настаняване наематели" във фонд "Продажби"; корекция на 
решение № 2132-9/02.10.02 г.; ликвидиране на съсобственост върху имоти 
на ул. "Стоян Заимов" № 10, на ул. "Родопи" № 4; промяна на решение на 
ОбС № 933-3/18, 21.05.01 г.; преминаване на недвижими имоти държавна 
собственост за МО; предоставяне под наем част от недвижим имот в 
Приморски парк - Зоокът; одобряване на протокол по чл. 15 относно 
оземляване на Иван Кръстев;обявяване за частна общинска собственост на 
имот в кв. "Чайка" бл. 67; обезщетение на бивши собственици на 
земеделски земи. 

Р Е Ш Е Н И Я: 

2184-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от ЗМСМА, Общински 
съвет - Варна, упражняващ правата на едноличния собственик на капитала 
в "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, на основание чл. 261 и сл.от ТЗ:  

1. ПРЕКРАТЯВА "Многопрофилна болница за долекуване, 
продължително лечение и рехабилитация "Св.И.Рилски"-Аспарухово-
Варна"ЕООД и го влива в "Междуобластен диспансер за онкологични 
заболявания със стационар "Д-р М.А.Марков"-Варна"ЕООД.  

2. "Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със 
стационар "Д-р М.А.Марков"-Варна"ЕООД ДА ПРИЕМЕ ВЛИВАНЕТО на 
"Многопрофилна болница за долекуване, продължително лечение и 



рехабилитация "Св.И.Рилски-Аспарухово-Варна"ЕООД, като изцяло поеме 
неговата дейност и имущество към 30.06.02 г. 

 3. "Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със 
стационар "Д-р М.А.Марков"-Варна"ЕООД е УНИВЕРСАЛЕН 
ПРАВОПРИЕМНИК на ПРЕКРАТЕНОТО "Многопрофилна болница за 
долекуване, продължително лечение и рехабилитация "Св.И.Рилски"-
Аспарухово-Варна"ЕООД и поема активите и пасивите му, описани в 
баланса към 30.06.02 г. 

 4. На основание чл. 263 от ТЗ "Междуобластен диспансер за 
онкологични заболявания със стационар "Д-р М.А.Марков"-Варна"ЕООД 
чрез съответните дружествени органи ДА СТОПАНИСВА И 
УПРАВЛЯВА ИМУЩЕСТВОТО на влялото се "Многопрофилна болница 
за долекуване, продължително лечение и рехабилитация "Св.И.Рилски"-
Аспарухово-Варна"ЕООД ОТДЕЛНО от имуществото си към датата на 
вливането. Отделното стопанисване и управление на имуществото на 
влялото се дружество да се извърши в продължение на ШЕСТ МЕСЕЦА от 
обнародване в "Държавен вестник" на решението за вливане.  

5. На основание чл.37, ал.5 от ЗЛЗ вливането на "Многопрофилна 
болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация 
"Св.И.Рилски"-Аспарухово-Варна"ЕООД в "Междуобластен диспансер за 
онкологични заболявания със стационар "Д-р М.А.Марков"-Варна"ЕООД 
да се извърши след одобрение и СЪГЛАСИЕ на Министъра на 
здравеопазването на Република България.  

6. На основание чл. 137, ал. 1, т. 1 от ТЗ, във връзка с чл. 115, т. 2 от 
ТЗ, Общински съвет - Варна приема промяна в ПРЕДМЕТА НА ДЕЙНОСТ 
на "Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар 
"Д-р М.А.Марков"-Варна"ЕООД и в устава на дружеството, като чл. 5 от 
същия придобива следния текст: "Предмета на дейност на дружеството е: 
активно издирване, диагностика, лечение, периодично наблюдение и 
рехабилитация на болни с онкологични заболявания, преканцерози, 
инсултноболни и инфарктноболни". 

 7. ТРУДОВИТЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ с лицата, които работят в 
преобразуващите се лечебни заведения - търговски дружества да се уредят 
по реда на чл. 123 от КТ, като управителят на прекратеното дружество се 
назначи за заместник управител на приемното дружество.  

8. Дава съгласие за учредяване на лечебни заведения за доболнична 
медицинска помощ по чл. 8 от ЗЛЗ и чл. 10, т. 5 от ЗЛЗ към 
"Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар "Д-
р М.А.Марков"-Варна"ЕООД.  

9. Упълномощава Управителя на "Междуобластен диспансер за 
онкологични заболявания със стационар "Д-р М.А.Марков"-Варна"ЕООД 
да уведоми комисията за защита на конкуренцията за преобразуването и 
извърши необходимите действия за получаване съгласие на Министъра на 



здравеопазването, съдебна регистрация на преобразуването и приемане на 
дейността и имуществото на прекратеното дружество.  

/резултати от поименно явно гласуване:  
за - 26, против - 20, въздържали се - 0, отсъстват - 4/  
 
2185-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна делегира правото на Кмета на Община Варна да подписва договори 
за прехвърляне право на собственост с цел урегулиране на неурегулирани 
поземлени имоти, при условията на чл. 17, ал. 3 от ЗУТ или промяна 
границите между съседни урегулирани имоти при условията на чл. 15, ал. 
3 от ЗУТ.  

/за - 26, против - 2, въздържали се - 13/ 
  
2186-5. На основание чл. 221, т. 5 от ТЗ, във връзка с чл. 232 "а" от 

ТЗ, Общински съвет - Варна назначава Жечка Димитрова Симеонова - 
дипломиран експерт-счетоводител за извършване на одиторски контрол на 
"Дезинфекционна станция"ЕАД за 2002 г.  

/за - 27, против - 0, въздържали се - 12/ 
  
2187-5. На основание чл. 221, т. 5 от ТЗ, във връзка с чл. 232 "а" от 

ТЗ, Общински съвет - Варна назначава проф. Калю Иванов Донев-
дипломиран експерт-счетоводител за извършване на одиторски контрол на 
"Градски транспорт"ЕАД за 2002 г.  

/за - 41, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
2188-5. На основание чл. 221, т. 5 от ТЗ, във връзка с чл. 232 "а" от 

ТЗ, Общински съвет - Варна назначава "Актив"ООД за извършване на 
одиторски контрол на "Дворец на културата и спорта"ЕАД за 2002 г.  

/за - 42, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
2189-5. На основание чл. 221, т. 5 от ТЗ, във връзка с чл. 232 "а" от 

ТЗ, Общински съвет - Варна назначава "Приморска одиторска 
компания"ООД за извършване на одиторски контрол на "Общинска 
охранителна фирма"ЕАД за 2002г.  

/за - 41, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
2190-5. На основание чл. 221, т. 5 от ТЗ, във връзка с чл. 232 "а" от 

ТЗ, Общински съвет - Варна назначава доц. Никола Милев Бакалов - 
дипломиран експерт-счетоводител за извършване на одиторски контрол на 
"Стопанска спомагателна дейност"ЕАД за 2002 г.  

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



2191-5. На основание чл. 221, т. 5 от ТЗ, във връзка с чл. 232 "а" от 
ТЗ, Общински съвет - Варна назначава Слав Минчев Танев - дипломиран 
експерт-счетоводител за извършване на одиторски контрол на "Ученическо 
столово хранене"ЕАД за 2002 г.  

/за - 41, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
2192-5. На основание чл. 146, ал. 3, във връзка с чл. 147 от ТЗ, 

Общински съвет - Варна избира проф. Калю Иванов Донев - дипломиран 
експерт-счетоводител за извършване на одиторски контрол на 
"Пазари"ЕООД за 2002 г.  

/за - 39, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
2193-5. На основание чл. 146, ал. 3, във връзка с чл. 147 от ТЗ, 

Общински съвет - Варна избира Слав Минчев Танев - дипломиран експерт-
счетоводител за извършване на одиторски контрол на "Обреди"ЕООД за 
2002 г.  

/за - 40, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
2194-5. На основание чл. 146, ал. 3, във връзка с чл. 147 от ТЗ, 

Общински съвет - Варна избира проф. Калю Иванов Донев - дипломиран 
експерт-счетоводител за извършване на одиторски контрол на "ДКЦ ІV-
Варна"ЕООД за 2002 г.  

/за - 41, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
2195-5. На основание чл. 146, ал. 3, във връзка с чл. 147 от ТЗ, 

Общински съвет - Варна избира доц. Никола Милев Бакалов - дипломиран 
експерт-счетоводител за извършване на одиторски контрол на "ДКЦ V - 
Варна"ЕООД за 2002 г.  

/за - 40, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
2196-5. На основание чл. 146, ал. 3, във връзка с чл. 147 от ТЗ, 

Общински съвет - Варна избира "Приморска одиторска компания"ООД за 
извършване на одиторски контрол на "Стоматологичен център І-
Варна"ЕООД за 2002 г.  

/за - 39, против - 1, въздържали се - 0/ 
  
2197-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от 

ЗОС и във връзка с чл. 104 и чл. 106 от НРПУРОИ, Общински съвет - 
Варна дава съгласие Кметът на Община Варна да организира търг за 
продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ част от 
масивна сграда по т. 2.1. от АОС № 681/1998 г., находяща се в гр. Варна, 
кв. "Галата", ул. "Капитан І-ви ранг Георги Купов" № 37, кв. 5, парцел ІІІ - 
за обществено хранене и озеленяване, състоящ се от имоти с пл. № 150 и 



150а, а именно: етаж партер - ресторант, със застроена площ 230 кв.м, 
заедно с прилежащите избени помещения и 300 кв.м идеални части от 
имот пл. № 150, целият с площ 2500 кв.м. Общински съвет - Варна възлага 
на Кмета на Община Варна организирането на процедура по изготвяне на 
експертна оценка за определяне на начална тръжна цена за продавания 
имот, провеждането на търг и сключване на договора за продажба.  

/за - 41, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
2198-5. На основание чл. 42, ал. 2 от ЗОС, Общински съвет - Варна 

изключва от фонд "Жилища за отдаване под наем" общински недвижим 
имот, находящ се в гр. Варна, ж.к. "Вл. Варненчик" бл. 408, вх. 14, 
представляващ апартамент № 3 със застроена площ 61,62 кв.м, състоящ се 
от две стаи, кухня, баня-тоалет коридор и тераса, актуван с АОС № 
1588/17.02.2000 г. На основание чл. 116 от НРПУРОИ, във връзка с чл. 39 
от ЗОС, Общински съвет - Варна учредява безвъзмездно право на ползване 
върху имот-частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ж.к. 
"Вл. Варненчик" бл. 408, вх. 14, представляващ апартамент № 3 със 
застроена площ 61,62 кв.м, състоящ се от две стаи, кухня, баня-тоалет, 
коридор и тераса, актуван с АОС № 1588/17.02.2000 г. в полза на 
Министерство на вътрешните работи, РДВР-Варна, за нуждите на "Детска 
педагогическа стая" за срок от 10 години. Възлага на Кмета на Община 
Варна издаването на заповед и сключването на договор за безвъзмездно 
право на ползване върху описания имот за срок от 10 години.  

/за - 38, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
2199-5. На основание чл. 42, ал. 2 от ЗОС; чл. 54, ал. 2 от НРПУРОИ, 

Общински съвет - Варна прехвърля жилище, находящо се в гр. Варна, ж.к. 
"Вл. Варненчик" бл. 227, вх. 5, ет. 1, ап. 145 от фонд "Резервен" във фонд 
"Продажби".  

/за - 42, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
2200-5. Общински съвет - Варна изменя свое решение № 784-

3(24)/28, 29.03.01 г., като текста в скобите на ред 9 и 10 се заменя със 
следния текст: "… /район Одесос, 10 подрайон/".  

/за - 41, против - 0, въздържали се - 1/ 
  
2201-5. На основание чл. 18, ал. 2 от ЗАП, Общински съвет - Варна 

допуска поправка на очевидна техническа грешка в свое решение № 2132-
9(39)/02.10.02 г., като изменя същото както следва: "ап. 2" да се чете "ет. 
2".  

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



2202-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 42, ал. 2 от ЗОС, 
Общински съвет - Варна прехвърля от фонд "Продажби" във фонд 
"Настаняване наематели" 13 броя жилища, съгласно приложение № 1.  

/за - 42, против - 0, въздържали се - 1/  
 
2203-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 42, ал. 2 от ЗОС, 

Общински съвет - Варна прехвърля от фонд "Продажби" във фонд 
"Настаняване наематели" 17 броя жилища, съгласно приложение № 2.  

/за - 42, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
2204-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 42, ал. 2 от ЗОС, 

Общински съвет - Варна прехвърля от фонд "Настаняване наематели" във 
фонд "Продажби" 11 броя жилища, съгласно приложение № 3.  

/за - 43, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
2205-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна дава съгласие за закупуване на земеделска земя за разширяване на 
гробищния парк в р-н "Аспарухово", представляваща имоти № 018006 с 
площ 6,431 дка собственост на Анка Георгиева Лефтерова, ЕГН *** и № 
018007 с площ 6,431 дка, собственост на Ангел Георгиев Димитров, ЕГН 
*** по плана за земеразделяне на землище Галата, с обща площ 12,862 дка. 
Заплащането на земята да стане след приключването на процедурата по 
промяна на предназначението на земеделската земя за неземеделски 
нужди. Разходите по закупуването на имотите да са от Общинския 
бюджет, параграф "Капиталови разходи". Възлага на Кмета на Община 
Варна да проведе преговори със собствениците относно условията и реда 
за закупуване на имота.  

/за - 43, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
2206-5. Общински съвет - Варна дава съгласие, на основание чл. 21, 

ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 5 от ЗОС и чл. 36 от ЗС, да се ликвидира 
съсобствеността върху имот, представляващ 5/16 от 238кв.м, находящ се 
на ул. "Стоян Заимов" № 10, пл. № 21, кв. 53, 11 п.р., актуван с АОС № 
1331/10.08.99 г., чрез продажба дела на Община Варна по пазарни цени, на 
съсобствениците Деспа Иванова Неделчева и Калоян Стоянов Стоянов. 
Пазарната цена на имота, респективно частта на Община Варна да се 
определи от независим експерт-оценител, като заплащането на оценката да 
бъде за сметка на молителите. /за - 43, против - 0, въздържали се - 0/  
2207-5. Общински съвет - Варна дава съгласие, на основание чл. 21, ал. 1, 
т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 5 от ЗОС и чл. 36 от ЗС, да се извърши 
ликвидиране на съсобственост, чрез продажба дела на Община Варна по 
пазарни цени, на съсобственика Костадин В. Павлов по отношение на 
недвижим имот, находящ се на ул. "Родопи "№ 4, пл. № 2, кв. 594, 14 п.р., 



представляващ: ? ид.ч.от дял І-ви сгради: жилищна сграда със застроена 
площ 33,90 кв.м, гараж със застроена площ 20,91 кв.м, баня - 2,58 кв.; 
жилищни стаи - 2 броя - 15 кв.м, заедно с 50 кв.м ид.ч. дворно място, 
цялото от 235 кв.м. Пазарната цена на имота, респективно частта на 
Община Варна да се определи от независим експерт-оценител, като 
заплащането на оценката да бъде за сметка на молителите.  

/за - 42, против - 0, въздържали се - 1/ 
  
2208-5. Общински съвет - Варна променя свое решение № 933-

3(25)/18, 21.05.01 г., както следва: "На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от 
ЗМСМА, чл. 39, ал. 3 от ЗОС, във връзка с чл. 116 от НРПУРОИ, 
Общински съвет - Варна учредява безвъзмездно право на ползване върху 
недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, 
ж.к. "Вл. Варненчик" - І м.р., парцел ІІ - общ., кв. 46, представляващ 
сграда, актувана с АОС № 2031/30.03.2001 г., в полза на "Общинска 
служба за социално подпомагане", за срок от 10 години."  

/за - 43, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
2209-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 2, ал. 2, т. 1 от 

ЗОС, във връзка с чл. 54 от ЗДС и писмо № СС-1-0600(280)/21.11.2001 г. на 
Областен управител на Варненска област, Общински съвет - Варна дава 
съгласие за преминаване правото на собственост върху недвижими имоти - 
държавна собственост с отпаднала необходимост за Министерство на 
отбраната, както следва: 

  
1. Имот - местност "Арап табия" - 55 дка - земеделски земи;  
2. Имот - местност "Акчелар", землището на кв. "Виница" - 5,97 дка в 
полза на Община Варна.  

/за - 42, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
2210-5. На основание чл. 14, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 40 от 

НРПУРОИ и чл. 10 от "Методика за определяне на базисни цени при 
отдаване под наем на общински нежилищни имоти", приета с решение на 
ОбС № 121-4(8)/23.02.200 г., Общински съвет - Варна предоставя под наем 
част от недвижим имот, представляващ помещение в сграда № 2-3 по АОС 
№ 994/99 г. с площ 21 кв.м находящо се в Приморски парк-Зоокът, гр. 
Варна, на "Българско дружество за защита на птиците - Варна", 
регистрирано по ф.д. № 1728/2000 г. във ВОС, за срок от три години. Въз 
основа на чл. 41 от НРПУРОИ, Общински съвет - Варна възлага на Кмета 
на Община Варна да сключи договор за наем с наемателя.  

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



2211-5. Общински съвет - Варна, на основание чл. 16, ал. 2 от 
НОБМГ одобрява протокол по чл. 16, ал. 1 от НОБМГ от 29.08.02 г. 
относно оземляване на Иван Павлов Кръстев, ЕГН *** от с. Каменар, ул. 
"Хан Тервел" № 9 чрез отдаване под наем на 10 дка от имот № 30001, 
целият с площ от 374 дка в местност "Каратекемлика" в землището на с. 
Каменар.  

/за - 43, против - 0, въздържали се – 0/ 
  
2212-5. На основание чл. 146, ал. 3, във връзка с чл. 147 от ТЗ, 

Общински съвет - Варна избира "Актив"ООД за извършване на одиторски 
контрол на "ДКЦ І "Св.Клементина"-Варна"ЕООД за 2002 г.  

/за - 43, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
2213-5. На основание чл. 146, ал. 3, във връзка с чл. 147 от ТЗ, 

Общински съвет - Варна избира "Актив"ООД за извършване на одиторски 
контрол на "ДКЦ ІІ-Варна"ЕООД за 2002 г.  

/за - 43, против - 0, въздържали се - 1/ 
  
2214-5. На основание чл. 146, ал. 3, във връзка с чл. 147 от ТЗ, 

Общински съвет - Варна избира проф. Калю Иванов Донев - дипломиран 
експерт-счетоводител за извършване на одиторски контрол на "ДКЦ 
"Чайка"-Варна"ЕООД за 2002 г.  

/за - 43, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
2215-5. На основание чл. 146, ал. 3, във връзка с чл. 147 от ТЗ, 

Общински съвет - Варна избира Светослав Станиславов - дипломиран 
експерт-счетоводител за извършване на одиторски контрол на 
"Медицински център І-Варна"ЕООД за 2002 г.  

/за - 43, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
2216-5. На основание чл. 146, ал. 3, във връзка с чл. 147 от ТЗ, 

Общински съвет - Варна избира Слав Минчев Танев - дипломиран експерт-
счетоводител за извършване на одиторски контрол на "МТЛ І-
Варна"ЕООД за 2002 г.  

/за - 43, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
2217-5. На основание чл. 146, ал. 3, във връзка с чл. 147 от ТЗ, 

Общински съвет - Варна избира "Актив-Адвайс"ООД за извършване на 
одиторски контрол на "ДКЦ ІІІ-Варна"ЕООД за 2002 г.  

/за - 42, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
2218-5-1. На основание чл. 6, ал. 1 от ЗОС, Общински съвет - Варна 

обявява част от общински недвижим имот, находящ се в гр. Варна, 



кв."Чайка", бл. 67, представляваща административни помещения в партера 
на вх.В част и вх.Г, състоящи се от входно антре, 14 броя помещения, 3 
броя складове, 2 броя санитарни възли и коридори с обща площ 410,38 
кв.м /съгласно приложената схема/, актуван с АОС № 1751/12.04.2000 г., за 
частна общинска собственост.  

/за - 41, против - 0, въздържали се - 0/ 
 2218-5-2. На основание чл. 116 от НРПУРОИ, във връзка с чл. 39 от 

ЗОС, Общински съвет - Варна учредява безвъзмездно право на ползване 
върху част от общински имот, находящ се в гр. Варна, кв. "Чайка", бл. 67, 
представляваща административни помещения в партера на вх.В - част и вх. 
Г, състоящи се от входно антре /част/, 8 броя помещения, 3 броя складове, 
санитарен възел и коридори с обща площ 253,23 кв.м /съгласно 
приложената схема/, актуван с АОС № 1751/12.04.2000 г. в полза на 
Териториална данъчна дирекция - Варна за срок от 10 години. Възлага на 
Кмета на Община Варна издаването на заповед и сключването на договор 
за безвъзмездно право на ползване върху описания имот за срок от 10 
години.  

/за - 41, против - 0, въздържали се - 0/ 
 2218-5-3. На основание чл. 116 от НРПУРОИ, във връзка с чл. 39 от 

ЗОС, Общински съвет - Варна учредява безвъзмездно право на ползване 
върху част от общински имот, находящ се в гр. Варна, кв. "Чайка", бл. 67, 
представляваща административни помещения в партера на вх.В - част и вх. 
Г, състоящи се от входно антре /част/, 6 броя помещения, санитарен възел 
и коридори с обща площ 158,16 кв.м /съгласно приложената схема/, 
актуван с АОС № 1751/12.04.2000 г. в полза на Общинска служба за 
социално подпомагане - Варна, отдел "Закрила на детето", за срок от 10 
години. Възлага на Кмета на Община Варна издаването на заповед и 
сключването на договор за безвъзмездно право на ползване върху 
описания имот за срок от 10 години.  

/за - 41, против - 0, въздържали се - 0/ 
 
 2219-5. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с § 4 от 

ПЗР на ЗСПЗЗ, Общински съвет - Варна приема ІІ вариант от Предложение 
на Кмета на Община Варна за обезщетение на бивши собственици на 
земеделски земи, както следва: От общата сума, натрупана до момента, се 
изважда сумата за подобренията и натрупаните по тях лихви. От 
получената сума, представляваща общата сума за земята с натрупаните 
лихви, се изважда платената сума от ползвателите на основание § 62, ал. 6 
от ППЗСПЗЗ. Така получената сума се разделя на общата платена площ на 
територията на съответния район или кметство, като се получава средната 
цена за 1 кв.м земя, включваща главницата и набраните лихви. След 
влизане в сила на плана на новообразуваните имоти за съответната 
местност, на база таблицата за разпределение на площите към плана, всеки 



собственик получава обезщетение, представляващо произведение на 
площта, за която се обезщетява (в кв.м) и средната цена на земята за 1 кв.м. 
За имотите, платени по реда на § 62 от ППЗСПЗЗ собствениците получават 
сумата по оценката, утвърдена в заповедта на кмета на общината по § 62, 
ал. 4 от ППЗСПЗЗ пропорционално на частта от платения имот, за която 
следва да бъдат обезщетени. Относно изплащането на подобренията се 
определя средната непретеглена лихва за един внесен лев, равна на 
лихвата, натрупана за земята. На база внесената главница и така 
получената лихва се определя общата сума за подобренията.  

/резултати от поименно явно гласуване:  
за - 27, против - 17, въздържали се - 4, отсъстват - 2/  

 

 

  



Препис-извлечение! 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ   -   ВАРНА 

 
ПРОТОКОЛ 

№ 40/06.11.2002 г. 
по точка шеста от дневния ред 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от комисия по 
приватизация и следприватизационен контрол относно определяне на 
спечелил участник процедурата за имот в ж.к. "Младост" местност "Дере 
бою" и откриване на приватизационни процедури и процедури чрез пряко 
договаряне.  

 
Р Е Ш Е Н И Я: 

 
2220-6-1. На основание чл.32, ал.3, т.2 от ЗПСК, чл.22, ал.1 от 

Наредбата за конкурсите; във връзка с изпълнение на свое решение № 
2052-9/37 от 31.07.2002г. и изготвени мотивирани доклади от 18.09.2002г., 
27.09.2002г. и 14.10.2002г., касаещи проведена приватизационна 
процедура чрез публично оповестен конкурс за продажба на общински 
нежилищен имот в гр.Варна, ж.к."Младост", м-ст "Дере бою" по АОС № 
198/25.06.1997г., Общински съвет - Варна определя за спечелил конкурса 
участникът "ДИДЖИТЕЛ" ООД, вписано в Търговския регистър при ВОС 
под партида 47, том 252, стр. 190 по ф.д. № 998/2002г.  

/за - 43, против - 0, въздържали се - 1/ 
2220-6-2. На основание чл.4, ал.2 от ЗПСК Общински съвет - Варна 

упълномощава своя Председател да подпише в срок до 10 /десет/ работни 
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, ж.к."Младост", м-ст "Дере бою" по 
АОС № 198/25.06.1997г. с "ДИДЖИТЕЛ" ООД, вписано в Търговския 
регистър при ВОС под партида 47, том 252, стр. 190 по ф.д. № 998/2002г. с 
управител Цветелина Тодорова Тънмазова - ЕГН *** - при заплащане на 
цена в размер на 95 000.00лв. /деветдесет и пет хиляди лева/, без 
използване на други законни платежни средства, по следната схема: 

 - 30% от цената или 28 500.00лв. /двадесет и осем хиляди и 
петстотин лева/ преди подписване на договора; 

 - 70% от цената или 66 500.00лв. /шестдесет и шест хиляди и 
петстотин лева/ в деня на сключването на договора.  

/за - 43, против - 0, въздържали се - 1/  
 
2221-6-1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и 

във връзка с чл.4, ал.2 от ЗПСК, Общински съвет - Варна приема решение 
за откриване на процедура за приватизация на общински нежилищен имот, 



находящ се в гр.Варна, ул."Гладстон" - УПИ І - по АОС № 
2268/12.02.2002г. и представляващ имот за стопанско застрояване с площ 
630.00кв.м.  

/за - 43, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
2221-6-2. 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 № 2268/12.02.2002г., 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 12.11.2002г. 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 - 0/  
2222-6-1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и 

във връзка с чл.4, ал.2 от ЗПСК, Общински съвет - Варна приема решение 
за откриване на процедура за приватизация на общински нежилищен имот, 
находящ се в гр.Варна, ж.к."Чайка" по АОС № 862/26.10.98г. и 
представляващ земя с площ 376.00кв.м.  

/за - 44, против - 0, въздържали се - 1/ 
  

2222-6-2. 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 № 862/26.10.98г., 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 12.11.2002г. в стая 905 на ІХ етаж в Община 
Варна и критерии за оценка - цена, срок, методика и квалификация на 
участника.  

/за - 44, против - 0, въздържали се - 1/ 
 
2223-6-1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и 

във връзка с чл.4, ал.2 от ЗПСК, Общински съвет - Варна приема решение 
за откриване на процедура за приватизация на общински нежилищен имот, 
находящ се в гр.Варна, ул."Страхил войвода" пл.№ 8 по АОС № 
1913/07.11.2000г. и представляващ земя за стопанско застрояване с площ 
от 2 684.00кв.м.  

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



2223-6-2. 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 № 1913/07.11.2000г., като възлага на 
Кмета на Община Варна нейното провеждане. За участие в нея да бъде 
поканен кандидатът ЕТ "Макен - М.Михайлов" при срок за подаване на 
предложението до 16.00ч. на 12.11.2002г. в стая 905 на ІХ етаж в Община 
Варна и критерии за оценка - цена, срок, методика и квалификация на 
участника.  

/за - 38, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
2224-6-1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и 

във връзка с чл.4, ал.2 от ЗПСК, Общински съвет - Варна приема решение 
за откриване на процедура за приватизация на общински нежилищен имот, 
находящ се в гр.Варна, ул."Петър Берон" №25 по АОС № 628/19.03.98г. и 
представляващ сгради и земя с площ 371.00кв.м.  

/за - 44, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
2224-6-2. 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 № 628/19.03.98г., 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 12.11.2002г. в стая 905 на ІХ етаж в Община 
Варна и критерии за оценка - цена, срок, методика и квалификация на 
участника.  

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

  



Препис-извлечение! 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ   -   ВАРНА 

 
ПРОТОКОЛ 

№ 40/06.11.2002 г. 
по точка седма от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

"Благоустройство и комунални дейности" относно приемане Калкулация с 
единични цени за депониране на ТБО и срок на действие на договора с 
фирма "АКСА-96"-ЕООД. 

 
Р Е Ш Е Н И Я: 

 
2225-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет 

- Варна приема, съгласно приложение, Калкулация с единични цени за 
необходимите разходи за депониране на ТБО, съгласно изискванията на 
Наредба № 13 от 06.11.1998 г. за условията и изискванията за изграждане и 
експлоатация на депа за отпадъци и изискванията за депониране на ТБО от 
Проект "Реконструкция и модернизация на депо за ТБО - с. Въглен", в 
размер на 1,51 лв. за 1 куб.м с включен ДДС (без осигуряване на средства 
за набавяне на промеждутъчни изолиращи слоеве, рекултивация и 
мониторинг).  

/за - 34, против - 0, въздържали се - 2/  
2225-7-2. Общински съвет - Варна приема да бъде сключен договор с 

"Акса-96"ЕООД за извършване на дейността по депониране на ТБО на 
депо до с. Въглен със срок на действие до провеждане на процедура по 
ЗОП, но не по-късно от шест месеца от вземане на настоящото решение. 

 /за - 36, против - 0, въздържали се - 3/  
 
 
 
 

  



Препис-извлечение! 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ   -   ВАРНА 

 
ПРОТОКОЛ 

№ 40/06.11.2002 г. 
по точка осма от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ВрК 

"Наименования" относно именуване на улици в ж.к. "Възраждане"; 
именуване на Детска ясла № 5; именуване на улици в кв. "Виница". 

 
Р Е Ш Е Н И Я: 

 
2226-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА, Общински съвет 

- Варна именува в ж.к. "Възраждане" - І м.р., както следва:  
1. Улицата южно от бл. 22 на ул. "Петър Алипиев", а следващите две 
успоредни на нея на ул. "Иван Троянски" и ул. "Емил Главанаков".  
2. Улицата източно от бл. 22 на ул. "Ана Феликсова", а следващите три 
успоредни на нея на ул. "Идеал Петров", ул. "Венета Славчева" и ул. "Иван 
Янев".  

/за - 35, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
2227-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА, Общински съвет 

- Варна именува Детска ясла № 5 на "Чуден свят".  
/за - 36, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
2228-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА, Общински съвет 

- Варна именува улица с кодови точки 48, 333, 68 и продължението в 
микрорайон 2 на кв. "Виница" на ул. "Митрополит Йосиф".  

 
 
 
 

  



Препис-извлечение! 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ   -   ВАРНА 

 
ПРОТОКОЛ 

№ 40/06.11.2002 г. 
по точка девета от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

"Образование" относно: изплащане на учителите от Община Варна на 
полагаемите се средства за работно облекло и СБКО за 2002 г.; начин на 
наемане на имоти публична общинска собственост, помещаващи се в 
училищата.  

 
Р Е Ш Е Н И Я: 

 
2229-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна задължава дирекция "Финанси и бюджет" да изплати на учителите 
от Община Варна полагаемите се средства за работно облекло и СБКО за 
2002 г., в срок до 20.12.2002 г.  

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

2230-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 44, ал. 2 от 
ЗНП, Общински съвет - Варна решава сумите от наема от имоти, публична 
общинска собственост, които се помещават в училищата, работещи по 
Наредба № 6, да остават като собствен приход. Училища, работещи по 
Наредба № 6: 
1. Математическа гимназия "Д-р Петър Берон" 
2. Хуманитарна гимназия "Константин Преславски" 
3. СОУ "Любен Каравелов"  
4. СОУ "Неофит Бозвели" 
5. ОУ "Капитан Петко войвода" 
6. Общински детски комплекс  
7. Професионална гимназия по икономика "Д-р Иван Богоров" 
  /за - 45, против - 0, въздържали се - 2/  
 
 
  



Препис-извлечение! 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ   -   ВАРНА 

 
ПРОТОКОЛ 

№ 40/06.11.2002 г. 
по точка десета от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

"Туризъм и търговия" относно приемане на "Наредба за разполагане на 
преместваеми съоръжения съгласно чл. 56 от ЗУТ"; промяна размера на 
туристическите такси, съгласно Закона за туризъм. 

 
РЕШЕНИЕ: 

 
2231-10. На основание чл. 56, ал. 2 от ЗУТ, Общински съвет - Варна 

приема "Наредба за разполагане на преместваеми обекти за търговия - 
маси, павилиони, кабини и други, съгласно чл. 56 от ЗУТ", съгласно 
приложение.  

/за - 27, против - 7, въздържали се - 10/ 

 2232-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, във връзка с чл. 
1, ал. 2 от ЗМДТ и във връзка с промяна размера на туристическите такси, 
съгласно чл. 93а, ал. 1, чл. 95, ал. 1 и чл. 96 от Закона за туризма (ДВ бр. 
56/2002 г.), Общински съвет - Варна приема размер на туристическите 
такси, както следва:  

Категория  Чужденци  Българи 
1-2 звезди  0,50 лв./ден  0,30 лв./ден 
3 звезди  0,60 лв./ден  0,40 лв./ден 
4 звезди  0,70 лв./ден  0,50 лв./ден 
5 звезди  1,00 лв./ден  1,00 лв./ден 
 

За лицата до 18 годишна възраст, жените над 55 и мъжете над 60 
години да се заплащат туристически такси в размер на 50 на сто от 
определените.  

/за - 29, против - 0, въздържали се - 13/  
 
 

  



Препис-извлечение! 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ   -   ВАРНА 

 
ПРОТОКОЛ 

№ 40/06.11.2002 г. 
по точка единадесета от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

"Здравеопазване и социални дейности" относно: търсене на 
административна отговорност от ръководството на "СБАГАЛ-
Варна"ЕООД за допуснати слабости в работата, довели до трагичния 
инцидент със смъртта на петте бебета; увеличаване на план-сметката на 
дейност ИРО § 42-66; разкриване на ново структурно звено; откриване на 
процедура за акредитация на "Стоматологичен център І-Варна"ЕООД; 
отпускане на персонална пенсия на Й. Божкова. 

 
РЕШЕНИЯ: 

 
2233-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет 

- Варна, като орган, упражняващ правата на едноличен собственик на 
капитала в "СБАГАЛ-Варна" ЕООД, като взе под внимание становищата 
на Министерството на здравеопазването, Районен център по 
здравеопазване - Варна и УС на РК на БЛС - Варна, предлага на Кмета на 
Община Варна да предприеме мерки за търсене на административна 
отговорност от ръководството на "СБАГАЛ - Варна"ЕООД за допуснати 
слабости в работата, довели до трагичния инцидент със смъртта на петте 
бебета.  

/за - 29, против - 1, въздържали се - 12/ 
  
2234-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, поради изчерпан 

лимит на сумата от 60 000 лв. за отпускане на финансови помощи към м. 
октомври 2002 г., Общински съвет - Варна увеличава план-сметката на 
дейност ИРО, параграф 42-66 с 15 000 лв.  

/петнадесет хиляди лева/. /за - 45, против - 0, въздържали се - 1/ 
  
2235-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, Общински съвет 

- Варна разкрива към Дирекция "Здравеопазване и социални дейности" 
ново структурно звено "Превантивно-информационен център по 
проблемите на наркотичните вещества" като правоприемник на досега 
съществуващия Общински център за превенция и с цел координиране и 
управление на дейностите по превенция в гр. Варна. За нуждите на 
центъра да се предвидят 3 /три/ щатни единици и годишен бюджет от 50 
000 лв. /петдесет хиляди лева/.  



/за - 45, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
2236-11. На основание чл. 86, ал. 1 от ЗЛЗ, изменен и допълнен с § 20 

от Указ № 231/11.06.02 г. на НС и чл. 18 от Наредба № 1/27.04.2000 г. на 
МЗ, Общински съвет - Варна взема решение за откриване на процедура за 
акредитация на "Стоматологичен център І-Варна"ЕООД.  

/за - 45, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
2237-11. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна дава съгласие да бъде отпусната персонална пенсия на Йорданка 
Страхилова Божкова от гр. Варна, ул. "Д-р Селимински" № 63.  

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

  



Препис-извлечение! 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ   -   ВАРНА 

 
ПРОТОКОЛ 

№ 40/06.11.2002 г. 
по точка дванадесета от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за освобождаване и избор 

на контрольори на лечебни заведения в Община Варна.  
 

РЕШЕНИЯ: 
 

2238-12. На основание чл. 62, ал. 3 от ЗЛЗ, Общински съвет - Варна 
решава контрольорите в лечебните заведения общинска собственост да 
бъдат лица, които отговарят на изискванията на чл. 64, ал. 3 от ЗЛЗ и не са 
общински съветници.  

/резултати от поименно явно гласуване:  
за - 26, против - 18, въздържали се - 0, отсъстват - 6/ 
  
2239-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 62, ал. 3 от 

ЗЛЗ, Общински съвет - Варна освобождава от длъжността контрольор на 
"Специализирана болница по очни болести за активно лечение - Варна"-
ЕООД д-р Костадин КАШЛОВ.  

/за - 26, против - 21, въздържали се - 0/ 
  
2240-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 62, ал. 3 от 

ЗЛЗ, Общински съвет - Варна избира за контрольор на "Специализирана 
болница по очни болести за активно лечение - Варна"-ЕООД г-н Кольо 
Славов СЛАВОВ.  

/за - 26, против - 1, въздържали се - 17/ 
  
2241-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 62, ал. 3 от 

ЗЛЗ, Общински съвет - Варна освобождава от длъжността контрольор на 
"Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно 
лечение - Варна"-ЕООД общинския съветник д-р Стоян КАЛОЯНОВ.  

/за - 28, против - 12, въздържали се - 9/ 
  
2242-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 62, ал. 3 от 

ЗЛЗ, Общински съвет - Варна избира за контрольор на "Специализирана 
болница по акушерство и гинекология за активно лечение - Варна"-ЕООД 
д-р Катя Стоева КАЗАКОВА.  

/за - 26, против - 0, въздържали се - 20/ 
  



2243-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 62, ал. 3 от 
ЗЛЗ, Общински съвет - Варна освобождава от длъжността контрольор на 
"Многопрофилна болница за долекуване и продължително лечение "Св. 
Иван Рилски" - Аспарухово, Варна"-ЕООД д-р Руслан НАЗАРОВ.  

/за - 26, против - 16, въздържали се - 2/ 
  
2244-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 62, ал. 3 от 

ЗЛЗ, Общински съвет - Варна избира за контрольор на "Многопрофилна 
болница за долекуване и продължително лечение "Св. Иван Рилски" - 
Аспарухово, Варна"-ЕООД г-н Сашко Динев ДИМИТРОВ.  

/за - 27, против - 0, въздържали се - 16/ 
  
2245-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 62, ал. 3 от 

ЗЛЗ, Общински съвет - Варна освобождава от длъжността контрольор на 
"Медицински център за рехабилитация и спортна медицина І-Варна" д-р 
Новко НОВАКОВ.  

/за - 26, против - 3, въздържали се - 14/ 
  
2246-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 62, ал. 3 от 

ЗЛЗ, Общински съвет - Варна избира за контрольор на "Медицински 
център за рехабилитация и спортна медицина І-Варна" г-жа Бистра 
Денчева КАЛУДОВА.  

/за - 26, против - 0, въздържали се – 16/ 
  
2247-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 62, ал. 3 от 

ЗЛЗ, Общински съвет - Варна освобождава от длъжността контрольор на 
"Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар "Д-
р Марко Антонов Марков"-Варна"-ЕООД общинската съветничка 
Димитричка ГОСПОДИНОВА.  

/за - 28, против - 6, въздържали се - 9/ 
  
2248-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 62, ал. 3 от 

ЗЛЗ, Общински съвет - Варна избира за контрольор на "Междуобластен 
диспансер за онкологични заболявания със стационар "Д-р Марко Антонов 
Марков"-Варна"-ЕООД г-н Димо Добрев НИКОЛОВ.  

/за - 26, против - 0, въздържали се - 16/ 
  
2249-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 62, ал. 3 от 

ЗЛЗ, Общински съвет - Варна освобождава от длъжността контрольор на 
"Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар - 
Варна"-ЕООД д-р Стела ЛАЗАРОВА.  

/за - 26, против - 6, въздържали се - 10/ 



 2250-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 62, ал. 3 от 
ЗЛЗ, Общински съвет - Варна избира за контрольор на "Областен 
диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар - Варна"-
ЕООД д-р Галина Видолова БАЛАБАНОВА.  

/за - 28, против - 0, въздържали се - 16/ 
  

2251-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 62, ал. 3 от ЗЛЗ, 
Общински съвет - Варна освобождава от длъжността контрольор на "ДКЦ 
І - Варна"-ЕООД общинския съветник Славейко КОНДОВ.  

/за - 26, против - 2, въздържали се - 16/ 
  

 
2252-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 62, ал. 3 от 

ЗЛЗ, Общински съвет - Варна избира за контрольор на "ДКЦ І - Варна"-
ЕООД д-р Ивайло Симеонов БОЯДЖИЕВ.  

/за - 26, против - 0, въздържали се - 16/ 
  
2253-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 62, ал. 3 от 

ЗЛЗ, Общински съвет - Варна освобождава от длъжността контрольор на 
"ДКЦ ІІ - Варна"-ЕООД общинската съветничка Магдалена 
КАТРАНДЖИЕВА. 

 /за - 28, против - 17, въздържали се - 1/ 
  
2254-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 62, ал. 3 от 

ЗЛЗ, Общински съвет - Варна избира за контрольор на "ДКЦ ІІ - Варна"-
ЕООД д-р Веселина Желева КОЛЕВА.  

/за - 28, против - 0, въздържали се - 16/ 
  
2255-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 62, ал. 3 от 

ЗЛЗ, Общински съвет - Варна освобождава от длъжността контрольор на 
"ДКЦ ІІІ - Варна"-ЕООД доц. Надежда ДЕЛЕВА.  

/за - 26, против - 19, въздържали се - 1/ 
  
2256-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 62, ал. 3 от 

ЗЛЗ, Общински съвет - Варна избира за контрольор на "ДКЦ ІІІ - Варна"-
ЕООД д-р Венцислав Цветков ВЕЛИКОВ.  

/за - 27, против - 3, въздържали се - 16/ 
  
2257-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 62, ал. 3 от 

ЗЛЗ, Общински съвет - Варна освобождава от длъжността контрольор на 
"ДКЦ ІV - Варна"-ЕООД общинската съветничка Емилия ХРИСТОВА.  

/за - 26, против - 17, въздържали се - 1/ 
  



2258-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 62, ал. 3 от 
ЗЛЗ, Общински съвет - Варна избира за контрольор на "ДКЦ ІV - Варна"-
ЕООД г-жа Милена Иванова БАЛАБАНОВА.  

/за - 26, против - 0, въздържали се - 19/ 
  
2259-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 62, ал. 3 от 

ЗЛЗ, Общински съвет - Варна освобождава от длъжността контрольор на 
"ДКЦ V - Варна"-ЕООД доц. Златко ЗЛАТКОВ.  

/за - 26, против - 6, въздържали се - 10/ 
  

2260-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 62, ал. 3 от 
ЗЛЗ, Общински съвет - Варна избира за контрольор на "ДКЦ V - Варна"-
ЕООД д-р Огнян Иванов МЛАДЕНОВ. 

/за - 26, против - 0, въздържали се - 17/  
 
2261-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 62, ал. 3 от 

ЗЛЗ, Общински съвет - Варна освобождава от длъжността контрольор на 
"ДКЦ - Чайка"-ЕООД общинския съветник Благовест ТОДОРОВ.  

/за - 28, против - 20, въздържали се - 0/ 
  
2262-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 62, ал. 3 от 

ЗЛЗ, Общински съвет - Варна избира за контрольор на "ДКЦ - Чайка"-
ЕООД д-р Свилен Стойчев АНДОНОВ.  

/за - 26, против - 0, въздържали се - 15/ 
  
2263-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 62, ал. 3 от 

ЗЛЗ, Общински съвет - Варна освобождава от длъжността контрольор на 
"Медицински център І - Варна"-ЕООД д-р Венцислав ЕЛИСЕЕВ.  

/за - 26, против - 8, въздържали се - 13/ 
  
2264-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 62, ал. 3 от 

ЗЛЗ, Общински съвет - Варна избира за контрольор на "Медицински 
център І - Варна"-ЕООД д-р Красен Колев МАТЕВ.  

/за - 26, против - 0, въздържали се - 13/ 
  
2265-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 62, ал. 3 от 

ЗЛЗ, Общински съвет - Варна избира за контрольор на "Стоматологичен 
център І - Варна"-ЕООД д-р Петър Николаев ЛИПЧЕВ.  

/за - 26, против - 0, въздържали се - 17/  
 
2266-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 62, ал. 3 от 

ЗЛЗ, Общински съвет - Варна освобождава от длъжността контрольор на 



"Медико-техническа лаборатория І - Варна"-ЕООД общинския съветник д-
р Константин ПУВКОВ.  

/за - 27, против - 16, въздържали се - 0/ 
  
2267-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 62, ал. 3 от 

ЗЛЗ, Общински съвет - Варна избира за контрольор на "Медико-
техническа лаборатория І - Варна"-ЕООД доц.д.и.н. Донка Михайлова 
ИВАНОВА.  

/за - 26, против - 0, въздържали се - 17/  
 


