
Препис-извлечение! 
ОБЩИНСКИ     СЪВЕТ  -  ВАРНА  

 
ПРОТОКОЛ 

№ 41/17.12.2002 г. 
по точка първа от дневния ред 

ОТНОСНО: Питания и отговори на питания. 

  
Тодорка ПАВЛОВА - БСП  

Въпроса ми е към Кмета на Община Варна г-н Кирил Йорданов.  
Отправям питане от 94 семейства от кв. "Галата". Въпроса им е до кога 
"Галата" ще бъде тъмна, потънала в боклуци, мръсотия и кога ще 
продължи изграждането на битовата канализация?  

Д-р Ивайло МИТКОВСКИ - СДС  
Уважаеми г-н Кмете, 
В анотацията на проектите разработени и предвидени за реализиране 

през 2002-2003 година на Община Варна под № 1 фигурира проект 
"Поликлиника", незавършено строителство на социално ориентирано 
болнично заведение, предвидено да обслужва квартал "Младост". Обекта 
представлява земя общинска собственост 8 800 кв.м и незавършена 
масивна сграда с площ 3 303 кв.м. Актуван е с акт № 596/05.05.1998 г. и № 
597 и № 598 от същата дата. По актове образец № 19, издадени през 
периода 1982-1994 г., поликлиниката находяща се в ж.к. "Младост", бул. 
"България", съгласно документация за изпълнени до момента строително-
монтажни работи е на стойност 1,9 млн.лв. 

 Поводът да се обърна към Вас с това питане е не толкова взетото 
решение за разпореждане с този имот, а последващите действия и 
контрола, който трябва да се упражни от общината след сключване на 
сделката по точното й изпълнение. В местните медии бяха направени 
смущаващи изявления във връзка с това, а именно: 

 1. От страна на медиен магнат беше направено изявление, че 
сделката е сключена с "подставени" от него лица. Ако това е така, всички 
знаем, че и стария ЗППДОбП, а и новия Закон за приватизация поставя 
забрана за участие в приватизационния процес по този начин. 

 2. Доколкото разбрах цената на която е подаден имота е три пъти по-
ниска от първоначално обявената 1,9 млн.лв. 

 3. От реално платената цена на имота - около 600 000 лева в момента 
е платена около ? - незначителна част. 

 4. Въпреки че не е изпълнена сделката, купувачът продава така да се 
каже на "зелено" кабинети от тази сграда на общо практикуващи лекари, 



без необходими документи, без индивидуализация на обектите, в които 
действия общината може да бъде въвлечена, защото приличат на нова 
форма на строителна пирамида и може да стане обект на разследване на 
Прокуратурата.  

5. По изявление на Председателя на ОбС - Варна, продължава 
подписването на сделки със същия този съконтрахент /купувач/ или 
неговите подставени лица, на терени общинска собственост, граничещи 
или находящи се в близост до този обект. 

 Всичко това - три пъти по-ниската цена, на която е продаден, 
изявленията в медиите за подставени лица, частично изпълнение на 
задължението за заплащане и на без това ниската цена и пълно 
неизпълнение /неизпълнение в срок/ на останалата част от тази цена, 
обществения интерес породен от неправилно оформяне на сделки за 
продажба на "зелено" с общопрактикуващи лекари, които според мен не са 
ползвали консултации с юристи по сключването на предварителните 
договори за продажба и заплащане на суми по тях, последващите 
продажби, сключвани от Председателя на ОбС - Варна, които ни вкарват в 
допълнителни облигационни задължения без да сме приключили първото 
ме кара в настоящото питане да Ви помоля да отговорите на следните 
въпроси:  

1. Каква е цената по сделка на първоначално обявения за продажба 
имот с цена 1,9 млн.лв.?  

2. Каква част от нея е платена и какви са сроковете за заплащане на 
останалата част?  

3. Обезпечено ли е това вземане на Община Варна, налице ли е точно 
изпълнение от страна на купувача и Община Варна в лицето на продавач 
контролира ли го и по какъв начин?  

4. Ще предприеме ли Община Варна действия по сезиране на 
компетентните органи - Районна прокуратура, с оглед изявленията за 
подставени лица, участващи в процедурата и сключване на договори с 
общопрактикуващи лекари за продажба на неопределен и невъзможен 
предмет - кабинети и ще предприеме ли при евентуално констатирани 
нарушения, действия по разваляне на сделката?  

5. Какви сделки се сключват за имоти общинска собственост на 
терени, прилежащи или в непосредствена близост до този имот и какво е 
изпълнението по тях?  

Бих желал да ми отговорите в писмен вид и при възможност преди 
следващата сесия на Общински съвет - Варна.  

Прилагам доказателства анотация на проекта и договор, който се 
сключва с общопрактикуващите лекари.  

/Екземпляр от питането и приложенията са изпратени до Кмета 
на Община Варна чрез деловодството/.  

 



Благовест ТОДОРОВ – СДС 
В част от въпросите и отговорите от Вас, г-н Кмете, има срокове, 

които текат от началото на годината. На сесията ни през месец януари ще 
Ви ги припомня. Обещали сте ми да изпълните в части моите питания.  
Въпроса ми към г-н Симов е защо не се дават питанията и отговорите на 
журналистите от медиите, както веднъж това се случи? Така ще бъдат 
добре запознати и ще се увеличи гласността.  
Г-н Йорданов, на миналата сесия Ви зададох един въпрос - малко е 
щекотлив, но един кмет трябва да умее да отговаря и на такива въпроси - 
относно разрешителните за МПС, които са издадени, видовете 
разрешителни, каква стойност се заплаща, къде са отишли тези суми, каква 
е стойността, какви са критериите за издаване на разрешителните на МПС 
- в голяма част от Морската градина има много МПС, има ли надежда да се 
ограничат…  

Надявам се, че след Нова година ще ми отговорите!  
 
Красимир СИМОВ - Председател ОбС 
Приемам забележката на г-н Тодоров. Знаете, че практиката ни беше 

да не размножаваме питанията от общинските съветници и техните 
отговори. Веднъж аз го бях направил. Щом това е улеснение за 
журналистите, към за всяка сесия ще бъдат размножавани и прилагани и 
материалите по т. 1 от дневния ред.  

 

 

 

  



Препис-извлечение! 
ОБЩИНСКИ     СЪВЕТ  -  ВАРНА  

 
ПРОТОКОЛ 

№ 41/17.12.2002 г. 
по точка втора от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

"Младежки дейности и спорт" относно удостояване на г-н Марин Василев - 
заслужил треньор по лека атлетика и г-н Петър Господинов - заслужил 
треньор по бокс със звание "Почетен гражданин на гр. Варна".  
 

РЕШЕНИЕ: 
 

2268-2. Общински съвет - Варна, на основание чл. 21, ал. 1, т. 22 от 
ЗМСМА, удостоява със званието "Почетен гражданин на гр. Варна" г-н 
Марин Димитров Василев - заслужил треньор по лека атлетика за принос в 
развитието на леката атлетика и утвърждаване спортната слава на нашата 
черноморска столица.  

/за - 45, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
2269-2. Общински съвет - Варна, на основание чл. 21, ал. 1, т. 22 от 

ЗМСМА, удостоява със званието "Почетен гражданин на гр. Варна" на г-н 
Петър Петков Господинов - заслужил треньор по бокс за принос в 
развитието на бокса и утвърждаване спортната слава на нашата 
черноморска столица.  

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

  



Препис-извлечение! 
ОБЩИНСКИ     СЪВЕТ  -  ВАРНА  

 
ПРОТОКОЛ 

№ 41/17.12.2002 г. 
по точка трета от дневния ред 

ОТНОСНО: Разглеждане на оспорване от Кмета на Община Варна 
на решение на Общинския съвет № 2233-11(40)/06.11.02 г.  

 
П Р О Е К Т О - Р Е Ш Е Н И Е : 

2270-3. На основание чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна потвърждава свое решение № 2233-11(40)/06.11.2002 г. 

  
/за - 0, против - 11, въздържали се - 33/ 
/Решение № 2233-11(40)/06.11.2002 г. не се потвърждава./  

 

 

 

  



Препис-извлечение! 
ОБЩИНСКИ     СЪВЕТ  -  ВАРНА  

 
ПРОТОКОЛ 

№ 41/17.12.2002 г. 
по точка четвърта от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

"Собственост и стопанство" относно: откриване на производство по 
отчуждаване на поземлени имоти, собственост на "Боляри" ООД; 
допълване на решение на ОбС № 812-3/29.03.01 г.; прехвърляне на жилища 
от фонд "Отдаване под наем" във фонд "Продажби"; провеждане на търг за 
учредяване на възмездно право на ползване върху имоти частна общинска 
собственост в ж.к."Младост" ІІ м.р.; ликвидиране на съсобственост; 
отстъпване на безвъзмездно право на строеж върху парцел ІХ за гаражи; 
замяна на имот частна общинска собственост в ж.к. "Младост" бл. 153; 
учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот частна общинска 
собственост АОС № 2124/01 г.; упълномощаване на представителя в 
Общото събрание на "Търговски дом"АД за предстоящи гласувания; 
продажба на енергийни обекти частна общинска собственост на 
"Електроразпределение Варна-ЕАД"; сключване на договор за банков 
кредит от "Градски транспорт"-ЕАД; учредяване безвъзмездно право на 
ползване върху имот в м. "Планова" в полза на "ССД"-ЕАД; разглеждане 
на устави на лечебни заведения; потвърждаване на решение на ОбС № 
1730-8(33)/15, 24, 29.04.02 г.; провеждане на търг за продажба на имот 
частна общинска собственост кв. 49 по плана на 28 п.р. на гр. Варна; 
одобряване на договор за консултантски услуги; предоставяне за ползване 
на общински имот на Окръжна прокуратура - Варна; замяна на общински 
недвижим имот на ул. "Дж.Баучер"; премахване на сграда на 
ул."Дим.Полянов" №5а; поправка на решение № 538-4(17)/24.10.2000 г.; 
предоставяне безвъзмездно на рекламни позиции на РТЦ-Варна и на 
Център за съвременно изкуство; промяна на решение на ОбС № 
1474/21.12.01 г.; включване на жилище във фонд "Продажби"; промяна в 
НРПУРОИ.  

 
Р Е Ш Е Н И Я: 

 
2271-4-1. На основание чл. 23 и във връзка с чл. 24 от ЗОС, 

Общински съвет - Варна открива производство по отчуждаване на 
поземлени имоти пл. № 6 с площ 359 кв.м. и поземлен имот пл. № 7 с площ 
1079 км.м., кв. 601 по плана на 5-ти м.р., собственост на "Боляри" ООД, 
съгласно н.а. № 12/18.10.02 г. и на н.а. № 120/11.11.02 г., върху които е 



предвидено изграждането на второ платно на улиците "Битоля" и "Дойран" 
с влязъл в сила ПУП, утвърден със З-д № Г-1/30.01.94 г. 

 /за - 43, против - 0, въздържали се - 0/ 
 2271-4-2. На основание чл. 28, ал. 2 от ЗОС срещу отчуждените 

имоти пл. № 6 и пл. № 7, кв. 601, 5-ти м.р., "Боляри" ООД да бъде 
обезщетено с равностоен недвижим имот общинска собственост, като 
отчуждените и отстъпеният в обезщетение имот се оценяват по пазарни 
цени.  

/за - 43, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
2272-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна допълва свое решение № 812-3/29.03.01 г., както следва: 
 1. Общински съвет - Варна, съгласно изискванията на чл. 71, ал. 2 от 

ЗОС, възлага на Кмета на Община Варна да изготви правен, финансово-
икономически, социален и екологичен анализ на концесията и да внесе в 
Общински съвет-Варна мотивирано предложение и проекто-договор за 
предоставяне на концесия за добив на кариерни материали от кариера в м-
ст "Малтеница", землище на кв.Виница. Всички разходи по изготвяне на 
анализите, предложението и проекто-договора са за сметка на 
концесионера.  

2. Изчислената сума, дължима за добитите количества пясък от 
момента на приемането на решение № 812-3/29.03.2001 г. на Общински 
съвет - Варна до подписване на договора, да бъде включена към 
дължимото еднократно концесионно възнаграждение при подписване на 
договора за предоставяне на концесия.  

/резултати от поименно явно гласуване:  
за - 26, против - 2, въздържали се - 16, отсъстват - 6/ 
  
2273-4. На основание чл. 42, ал. 2 от ЗОС, Общински съвет - Варна 

прехвърля от фонд "Отдаване под наем" във фонд "Продажби" жилища с 
административни адреси, както следва: 

1. ул. "Радко Димитриев" № 60, ет. 1, ап. 1 - АОС № 1160/99 г. 
2. ул. "Радко Димитриев" № 60, ет. 3, ап. 6 - АОС № 1164/99 г.  
/за - 42, против - 0, въздържали се - 1/ 
  
2274-4. На основание чл. 42, ал. 2 от ЗОС, Общински съвет - Варна 

прехвърля от фонд "Ведомствен" във фонд "Продажби" жилище с 
административен адрес гр.Варна, ж.к. Възраждане бл. 7, вх. 2, ап. 33.  

/за - 44, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
2275-4. На основание чл. 39, ал. 1 и 3 от ЗОС, чл. 115, ал. 1 от 

НРПУРОИ, Общински съвет - Варна решава да бъде проведен търг за 
учредяване на възмездно право на ползване върху имоти-частна общинска 



собственост, находящи се в гр.Варна, ж.к. Младост - ІІ м.р., актувани с 
АОС № 1466/99 г. и № 1468/99 г. с предмет: благоустрояване, озеленяване, 
изграждане на детска спортна площадка и детски комплекс, поставяне 
временни съоръжения за търговия на основание приетата от Общински 
съвет "Наредба за поставяне на преместваеми съоръжения" след изготвяне 
на схема, одобрена от гл.архитект на Община Варна.  
Началната тръжна цена да се определи от лицензиран оценител.  
Възлага на Кмета на Община Варна организирането и провеждането на 
търга, издаването на заповед и сключването на договор за възмездно право 
на ползване върху описаните имоти за срок от 10 години с участника, 
спечелил търга.  

/за - 26, против - 0, въздържали се - 20/ 
  
2276-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 

35, ал. 5 от ЗОС и чл. 36 от ЗС, Общински съвет - Варна дава съгласие да се 
ликвидира съсобствеността между Община Варна и наследниците на 
Иванка Попова - Лилия Попова ЕГН *** и Меглена Алексиева ЕГН *** по 
отношение на имот на ул. "Ал. Рачински" № 33, район 4, кв. 422, пл. № 
180, актуван като частна общинска собственост с АОС № 2274/18.01.02 г. 

 Ликвидирането на съсобствеността да се извърши чрез предоставяне 
на равностоен жилищен имот от съсобствениците в същия подрайон.  
Цената на имотите предмет на сделката да бъдат определени от 
лицензиран експерт-оценител.  

/за - 43, против - 0, въздържали се - 1/ 
  
2277-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 35, ал. 2 и чл. 

37 от ЗОС, Общински съвет - Варна дава съгласие за отстъпване 
безвъзмездно право на строеж върху парцел ІХ за гаражи в кв.513, 13 
подрайон на ул. "Тракия", като собствениците обезщетява със земя за 
изграждане на 5 броя гаражи х 21 кв.м. = 105 кв.м. застроена площ.  

/за - 45, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
2278-4. На основание чл. 35, ал. 2 от ЗОС и чл. 107, ал. 1 от 

НРПУРОИ, Общински съвет - Варна дава съгласие да бъде извършена 
замяна на имот частна общинска собственост по АОС № 2020/05.02.2001 
г., находящ се ж.к. "Младост" бл. 153, ет. 7, ап. 57 гр.Варна , 
представляващ апартамент със застроена площ 43,21 кв.м., 1,3049 % ид.ч. 
от общите части на сградата и правото на строеж, състоящ се от стая, 
кухня, баня, тоалет, входно антре и балкон с прилежащото избено 
помещение със светла площ 2 кв.м., срещу жилище собственост на Калина 
Станева Пейчева, находящо се в ж.к. Младост бл. 118, ап. 1, вх. 1 гр.Варна, 
състоящо се от стая, кухненска ниша, сервизни помещения със застроена 
площ от 31,93 кв.м. и 1,2636 % ид.ч. от общите части на сградата и 



отстъпеното право на строеж, както и прилежащото избено помещение със 
светла площ 1,80 кв.м. с документ за собственост Договор № 27221 от 
11.08.92 г. за продажба на държавен недвижим имот по реда на НДИ.  
Пазарните оценки на имотите предмет на замяната да се определят от 
независим лицензиран оценител. 

 Жилището получено от Община Варна след замяната да бъде 
включено във фонд Резервен.  

/за - 44, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
2279-4. На основание чл. 116 от НРПУРОИ, във връзка с чл. 39 от 

ЗОС, Общински съвет - Варна учредява безвъзмездно право на ползване 
върху част от имот - частна общинска собственост, находящ се в гр.Варна, 
ул. "Селиолу" № 15, спортен комплекс "Простор" към спортен комплекс 
"Спартак", актуван с АОС № 2124/28.09.01 г., представляващ част от ІІ 
етаж на административната сграда, а именно 10 стаи, коридор и сервизно 
помещение с обща площ 230,86 кв.м., в полза на "Медицински център за 
рехабилитация и спортна медицина І - Варна" ЕООД 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/ 
  
2280-4. На основание чл. 221, т. 1 от ТЗ, във връзка с чл. 7 от 

НРПСЧОВКТД и във връзка с предложение на "Лазур" АД за промени в 
Устава на Търговски дом АД, Общински съвет - Варна упълномощава 
представителя на Община Варна в Общото събрание на Търговски дом АД 
да гласува при провеждане на Общо събрание, както следва: 

 1. Да гласува "За" промяната на чл. 2  
Чл. 2 Седалището на дружеството е град Варна. Дружеството има 

адрес на управление гр.Варна, ул. "Арх. Филарет" № 7, ет. І и ІІ.  
/за - 26, против - 8, въздържали се - 10/  
2. Да гласува "Против" промяната на чл. 10  
/за - 28, против - 0, въздържали се - 17/ 
 3. Да гласува "Против" промяната на чл. 11. Да направи 

предложение за деноминиране на капитала и да гласува "За" деномирането 
на капитала на дружеството.  

/за - 41, против - 1, въздържали се - 1/ 
 4. Да гласува "Против" промяната на чл. 12  
/за - 30, против - 0, въздържали се - 9/ 
 5. Да гласува "Против" промяната на чл. 15  
/за - 29, против - 0, въздържали се - 7/ 



 6. Да гласува "За" оставане текста на чл. 29 в съществуващия устав. 
Да предложи предложението за изменение на чл. 29 да стане нов чл. 29а 
със следния текст и гласува "За", както следва:  

Нов Чл. 29а Обратно изкупуване на акции  
/1/ Дружеството може да изкупи собствени акции въз основа на решение на 
общото събрание на акционерите, което определя:  
1. максималния брой акции, подлежащи на обратно изкупуване;  
2. условията и реда, при които съветът на директорите организира 
изкупуването от страна на дружеството в определен срок не по-дълъг от 18 
месеца;  
3. минималния и максималния размер на цената на изкупуване.  
/2/ Решението по ал. 1 се взема с мнозинство 2/3 от представения капитал, 
а ако обратното изкупуване не е изрично предвидено в устава - с 
мнозинство две трети от представените акции. Решението се вписва в 
търговския регистър и съобщение за него се обнародва в "Държавен 
вестник".  
/3/ Изкупуването се извършва при съответно прилагане на чл. 247а, ал. 1 и 
2 от ТЗ. /за - 28, против - 0, въздържали се - 16/  
7.Да гласува "За" промяната на текста на чл. 31, както следва:  
Чл. 31 Дружеството се управлява и представлява от Съвета на директорите.  
Съветът на директорите може да възлага управлението и 
представителството на дружеството на един или няколко от своите 
членове-изпълнителни директори, както и да упълномощава и прокурист. 

 /за - 26, против - 1, въздържали се - 18/ 
8.Да гласува "За" промяната на чл. 34, т. 5, както следва:  

Чл. 34, т. 5 Свикването се извършва чрез покана, обнародвана в "Държавен 
вестник" или с писмена покана отправена до всеки от акционерите. 
/резултати от поименно явно гласуване:  

/за - 28, против - 3, въздържали се - 16, отсъстват - 3/ 
  

9.Да гласува "Против" промяната на чл. 40  
/за - 39, против - 0, въздържали се - 6/ 

10. Да гласува "За" промяната на чл. 41, както следва:  
Чл. 41 При липса на кворум се насрочва и провежда ново общо събрание в 
срок до един месец и то е законно независимо от представения от него 
капитал. Датата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата 
за първото заседание.  

/за - 29, против - 0, въздържали се - 10/ 
11. Да гласува "За" промяната на чл. 45, както следва:  
Чл. 45 Решенията на общото събрание влизат в сила незабавно освен ако 
действието им не бъде отложено. 

  
/2/ Решенията относно изменение и допълнение на устава, увеличаване и 



намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на дружеството, 
избор и освобождаване на членовете на съветите, както и назначаване на 
ликвидатори влизат в сила след вписването им в търговския регистър.  

/за - 30, против - 0, въздържали се - 13/ 
  

12. Да гласува "За" отмяната на чл. 54, както следва:  
Чл. 54 - се отменя  

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

13. Да гласува "За" промяната на чл. 59, както следва:  
Чл. 59 Членовете на Съвета на директорите дават гаранции за своето 
управление в размер на 3 месечното си брутно възнаграждение. Членовете 
на съвета отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на 
дружеството. Всеки от членовете на съвета може да бъде освободен от 
отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.  

/за - 42, против - 0, въздържали се - 2/ 
  
2281-4. Общински съвет - Варна възлага на Кмета на Община Варна, 

в срок до 30.03.2003 г., да проучи възможността за ползване на средства от 
предприсъединителните фондове във връзка с екологизацията на градския 
транспорт в гр. Варна.  

/за - 44, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
2282-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна дава съгласие Съвета на директорите на ЕАД "Градски транспорт" 
да води преговори за сключване на договор за банков кредит в размер до 1 
000 000 лв. /един милион лева/, с цел обновяване автобусния парк на 
дружеството, като възлага на Съвета на директорите да договори всички 
останали условия по договора за кредит.  
Кредитът да бъде обезпечен с новозакупените автобуси.  
Параметрите на кредита да бъдат одобрени на следващото заседание на 
Общински съвет - Варна.  

/резултати от поименно явно гласуване:  
за - 27, против - 5, въздържали се - 14, отсъстват - 4/ 
  
2283-4-1. На основание чл. 116 от НРПРУОИ, във връзка с чл. 39, ал. 

3 от ЗОС, Общински съвет - Варна учредява безвъзмездно право на 
ползване върху имот-частна общинска собственост, находящ се в гр.Варна, 
м."Планова", актуван с АОС № 671/1998 г., представляващ част от 
едноетажна панелна сграда /т.1 от АОС № 671/1998 г./, а именно - 12 броя 
складови клетки с обща площ 213 кв.м. /съгласно приложената схема/, в 
полза на "Стопанска и спомагателна дейност" ЕАД-Варна за срок до 
изграждане базата на "ССД" ЕАД съгласно решение № 1586-12 от 



Протокол № 32/11.02.02 г. на Общински съвет - Варна.  
Възлага на Кмета на Община Варна издаването на заповед и сключването 
на договор за безвъзмездно право на ползване върху описания имот. 

 /за - 39, против - 0, въздържали се - 1/  
2283-4-2. Средствата от продажбата на сградите от складовата база 

на "ССД" ЕАД да бъдат използвани за реконструкция и модернизация на 
помещенията, предоставени за временно ползване по т.1  

/за - 39, против - 0, въздържали се - 1/ 
 2283-4-3. Кметът на Община Варна да предприеме необходимите 

мерки за осигуряване на терен и средства за строителство за изпълнение на 
решение № 1586-12 от Протокол № 32/11.02.02 г. в срок до 31.03.03 г.  

/за - 39, против - 0, въздържали се - 1/ 
  
2284-4. На основание § 66, ал. 2 от ПЗР на Закона за енергетиката и 

енергийната ефективност и чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна дава съгласие всички енергийни обекти /трафопостове, бетонови 
комплексни трансформаторни посотве и др./ частна общинска собственост, 
да бъдат продадени по пазарни цени на "Електроразпределение Варна" 
ЕАД - "Предприятие Варна". 

 Пазарните цени да бъдат определени от независим експерт 
оценител.  
Отменя свои решения №№ 111-3/8/23.02.2000 г., 947/25/18, 21.05.01 г., 
1434/31/21.12.01 г.  

/за - 41, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
2285-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 9 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 

137, ал. 1, т. 1 от ТЗ, Общински съвет - Варна приема следната корекция в 
устава на "ДКЦ І Света Клементина" ЕООД:  

А/ Чл. 11 от устава придобива следната редакция:  
Чл.11. Общинският съвет - Варна:  

- Изменя и допълва учредителния акт на дружеството; 
- Преобразува и прекратява дружеството; 
- Приема годишния отчет и баланс; 
- Взема решение за намаляване или увеличаване на капитала;  
- Избира контрольор и проверители на дружеството или възлага на Кмета 
на Общината да определи длъжностно лице от общинската администрация, 
което да упражнява функциите на контрольор;  
- Освобождава от отговорност управителя и контрольора;  
- Взема решение за придобиване или разпореждане с дялове, собственост 
на дружеството, в други дружества и за участие в други дружества;  
- Взема решение за предявяване искове на дружеството срещу управителя 
или контрольора и назначава представител за водене на процес срещу тях.  



 
Б/Създава се нов чл. 11А със следния текст:  

"Чл.11А. Кметът на Общината:  
- Назначава Управителя в съответствие с резултатите от проведен конкурс;  
- Взема решение за откриване или закриване на клонове;  
- Взема решение за придобиване или отчуждаване на недвижими имоти и  
вещни права върху тях, собственост на дружеството, както и за 
обременяването им с тежести;  
- Взема решение за допълнителни парични вноски;  
- Назначава ликвидаторите при прекратяването на дружеството, освен в 
случай на несъстоятелност."  
Възлага на управителя на дружеството да предприеме всички необходими 
действия за вписване на приетите от ОбС промени в устава на дружеството 
в Търговския регистър на ВОС.  

/резултати от поименно явно гласуване:  
за - 26, против - 10, въздържали се - 10, отсъстват - 4/ 

  
2286-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 9 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 

137, ал. 1, т. 1 от ТЗ, Общински съвет - Варна приема следната корекция в 
устава на "ДКЦ ІІ-Варна" ЕООД: 

 А/ Чл. 11 от устава придобива следната редакция:  
Чл.11. Общинският съвет - Варна: 
- Изменя и допълва учредителния акт на дружеството;  
- Преобразува и прекратява дружеството;  
- Приема годишния отчет и баланс;  
- Взема решение за намаляване или увеличаване на капитала;  
- Избира контрольор и проверители на дружеството или възлага на Кмета 
на Общината да определи длъжностно лице от общинската администрация, 
което да упражнява функциите на контрольор;  
- Освобождава от отговорност управителя и контрольора;  
- Взема решение за придобиване или разпореждане с дялове, собственост 
на дружеството, в други дружества и за участие в други дружества;  
- Взема решение за предявяване искове на дружеството срещу управителя 
или контрольора и назначава представител за водене на процес срещу тях.  

 
Б/Създава се нов чл. 11А със следния текст:  

"Чл.11А. Кметът на Общината:  
- Назначава Управителя в съответствие с резултатите от проведен конкурс;  
- Взема решение за откриване или закриване на клонове;  
- Взема решение за придобиване или отчуждаване на недвижими имоти и 
вещни права върху тях, собственост на дружеството, както и за 
обременяването им с тежести;  
- Взема решение за допълнителни парични вноски;  



- Назначава ликвидаторите при прекратяването на дружеството, освен в 
случай на несъстоятелност."  

Възлага на управителя на дружеството да предприеме всички 
необходими действия за вписване на приетите от ОбС промени в устава на 
дружеството в Търговския регистър на ВОС.  

/за - 26, против - 0, въздържали се - 19/ 
  
2287-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 9 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 

137, ал. 1, т. 1 от ТЗ, Общински съвет - Варна приема следната корекция в 
устава на "ДКЦ ІІІ-Варна" ЕООД:  

А/ Чл. 11 от устава придобива следната редакция: 
Чл.11. Общинският съвет - Варна:  
- Изменя и допълва учредителния акт на дружеството;  
- Преобразува и прекратява дружеството;  
- Приема годишния отчет и баланс;  
- Взема решение за намаляване или увеличаване на капитала;  
- Избира контрольор и проверители на дружеството или възлага на Кмета 
на Общината да определи длъжностно лице от общинската администрация, 
което да упражнява функциите на контрольор;  
- Освобождава от отговорност управителя и контрольора;  
- Взема решение за придобиване или разпореждане с дялове, собственост 
на дружеството, в други дружества и за участие в други дружества;  
- Взема решение за предявяване искове на дружеството срещу управителя 
или контрольора и назначава представител за водене на процес срещу тях.  

Б/Създава се нов чл. 11А със следния текст:  
"Чл.11А. Кметът на Общината:  
- Назначава Управителя в съответствие с резултатите от проведен конкурс;  
- Взема решение за откриване или закриване на клонове;  
- Взема решение за придобиване или отчуждаване на недвижими имоти и 
вещни права върху тях, собственост на дружеството, както и за 
обременяването им с тежести;  
- Взема решение за допълнителни парични вноски;  
- Назначава ликвидаторите при прекратяването на дружеството, освен в 
случай на несъстоятелност."  

Възлага на управителя на дружеството да предприеме всички 
необходими действия за вписване на приетите от ОбС промени в устава на 
дружеството в Търговския регистър на ВОС.  

/за - 26, против - 0, въздържали се - 20/ 
  
2288-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 9 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 

137, ал. 1, т. 1 от ТЗ, Общински съвет - Варна приема следната корекция в 
устава на "ДКЦ ІV-Варна" ЕООД:  

А/ Чл. 11 от устава придобива следната редакция:  



Чл.11. Общинският съвет - Варна:  
- Изменя и допълва учредителния акт на дружеството; 
- Преобразува и прекратява дружеството;  
- Приема годишния отчет и баланс;  
- Взема решение за намаляване или увеличаване на капитала;  
- Избира контрольор и проверители на дружеството или възлага на Кмета 
на Общината да определи длъжностно лице от общинската администрация, 
което да упражнява функциите на контрольор;  
- Освобождава от отговорност управителя и контрольора;  
- Взема решение за придобиване или разпореждане с дялове, собственост 
на дружеството, в други дружества и за участие в други дружества;  
- Взема решение за предявяване искове на дружеството срещу управителя 
или контрольора и назначава представител за водене на процес срещу тях.  

Б/Създава се нов чл. 11А със следния текст:  
"Чл.11А. Кметът на Общината:  
- Назначава Управителя в съответствие с резултатите от проведен конкурс;  
- Взема решение за откриване или закриване на клонове;  
- Взема решение за придобиване или отчуждаване на недвижими имоти и 
вещни права върху тях, собственост на дружеството, както и за 
обременяването им с тежести;  
- Взема решение за допълнителни парични вноски;  
- Назначава ликвидаторите при прекратяването на дружеството, освен в 
случай на несъстоятелност."  

Възлага на управителя на дружеството да предприеме всички 
необходими действия за вписване на приетите от ОбС промени в устава на 
дружеството в Търговския регистър на ВОС.  

/за - 26, против - 0, въздържали се - 19/  
 
2289-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 9 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 

137, ал. 1, т. 1 от ТЗ, Общински съвет - Варна приема следната корекция в 
устава на "ДКЦ Чайка" ЕООД:  

А/ Чл. 11 от уставите придобива следната редакция:  
Чл.11. Общинският съвет - Варна:  
- Изменя и допълва учредителния акт на дружеството;  
- Преобразува и прекратява дружеството;  
- Приема годишния отчет и баланс;  
- Взема решение за намаляване или увеличаване на капитала;  
- Избира контрольор и проверители на дружеството или възлага на Кмета 
на Общината да определи длъжностно лице от общинската администрация, 
което да упражнява функциите на контрольор;  
- Освобождава от отговорност управителя и контрольора;  
- Взема решение за придобиване или разпореждане с дялове, собственост 
на дружеството, в други дружества и за участие в други дружества;  



- Взема решение за предявяване искове на дружеството срещу управителя 
или контрольора и назначава представител за водене на процес срещу тях.  

Б/Създава се нов чл. 11А със следния текст:  
"Чл.11А. Кметът на Общината:  
- Назначава Управителя в съответствие с резултатите от проведен конкурс;  
- Взема решение за откриване или закриване на клонове;  
- Взема решение за придобиване или отчуждаване на недвижими имоти и 
вещни права върху тях, собственост на дружеството, както и за 
обременяването им с тежести;  
- Взема решение за допълнителни парични вноски;  
- Назначава ликвидаторите при прекратяването на дружеството, освен в 
случай на несъстоятелност."  

Възлага на управителя на дружеството да предприеме всички 
необходими действия за вписване на приетите от ОбС промени в устава на 
дружеството в Търговския регистър на ВОС.  

/за - 26, против - 0, въздържали се - 19/  
 
2290-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 9 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 

137, ал. 1, т. 1 от ТЗ, Общински съвет - Варна приема следната корекция в 
устава на "Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със 
стационар-Варна" ЕООД:  

А/ Чл. 11 от устава придобива следната редакция:  
Чл.11. Общинският съвет - Варна:  
- Изменя и допълва учредителния акт на дружеството;  
- Преобразува и прекратява дружеството;  
- Приема годишния отчет и баланс;  
- Взема решение за намаляване или увеличаване на капитала;  
- Избира контрольор и проверители на дружеството или възлага на Кмета 
на Общината да определи длъжностно лице от общинската администрация, 
което да упражнява функциите на контрольор;  
- Освобождава от отговорност управителя и контрольора;  
- Взема решение за придобиване или разпореждане с дялове, собственост 
на дружеството, в други дружества и за участие в други дружества;  
- Взема решение за предявяване искове на дружеството срещу управителя 
или контрольора и назначава представител за водене на процес срещу тях.  

Б/Създава се нов чл. 11А със следния текст:  
"Чл.11А. Кметът на Общината:  
- Назначава Управителя в съответствие с резултатите от проведен конкурс;  
- Взема решение за откриване или закриване на клонове;  
- Взема решение за придобиване или отчуждаване на недвижими имоти и 
вещни права върху тях, собственост на дружеството, както и за 
обременяването им с тежести;  
- Взема решение за допълнителни парични вноски;  



- Назначава ликвидаторите при прекратяването на дружеството, освен в 
случай на несъстоятелност."  

Възлага на управителя на дружеството да предприеме всички 
необходими действия за вписване на приетите от ОбС промени в устава на 
дружеството в Търговския регистър на ВОС.  

/за - 26, против - 0, въздържали се - 20/  
 
2291-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 9 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 

137, ал. 1, т. 1 от ТЗ, Общински съвет - Варна приема устав на 
"Стоматологичен център І-Варна" ЕООД, съгласно приложение 1.  

/за - 29, против - 0, въздържали се - 13/ 
  
2292-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 9 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 

137, ал. 1, т. 1 от ТЗ, Общински съвет - Варна приема устава на 
"Медицински център І-Варна" ЕООД, съгласно приложение 2.  

/за - 27, против - 0, въздържали се – 12/ 
  
2293-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 9 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 

137, ал. 1, т. 1 от ТЗ, Общински съвет - Варна приема устава на "Медико-
техническа лаборатория І-Варна" ЕООД, съгласно приложение 3.  

/за - 28, против - 0, въздържали се - 12/ 
  
2294-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 9 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 

137, ал. 1, т. 1 от ТЗ, Общински съвет - Варна приема устава на "ДКЦ V-
Варна" ЕООД, съгласно приложение 4.  

/за - 26, против - 0, въздържали се - 15/ 
  
2295-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. и 9 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 137, 

ал. 1, т. 1 от ТЗ, Общински съвет - Варна отменя учледителния акт на 
"Междуобластен диспансер по онкологични заболявания със стационар - 
д-р Марко Антонов Марков - Варна" ЕООД, приет с решение 798-3/28, 
29.03.2001 г. и приема нов устав на дружеството, съгласно приложение 5. 

 /за - 26, против - 0, въздържали се - 17/ 
  
2296-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна отменя свои решения №№ 2260-12, 2264-12, 2265-12 и 2267-
12(40)/06.11.02 г.  

/за - 26, против - 0, въздържали се - 20/ 
  
2297-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна потвърждава свои решения №№ 2239-12, 2240-12, 2241-12, 2242-12, 
2243-12, 2244-12, 2245-12, 2246-12, 2247-12, 2248-12, 2249-12, 2250-12, 
2251-12, 2252-12, 2253-12, 2254-12, 2255-12, 2256-12, 2257-12, 2258-12, 



2259-12, 2261-12, 2262-12, 2263-12 и 2266-12(40)/06.11.02 г., като на 
основание чл. 16 от Закона за административното производството допуска 
на предварително изпълнение на същите.  

/за - 26, против - 0, въздържали се - 19/ 
  
2298-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 62 и чл. 63 от 

ЗЛЗ, Общински съвет - Варна избира за контрольор на "Диагностично-
консултативен център V Варна"ЕООД д-р Огнян Иванов Младенов и на 
основание чл. 16 от ЗАП допуска предварително изпълнение на решението. 

 /за - 26, против - 1, въздържали се - 19/ 
  
2299-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 62 и чл. 63 от 

ЗЛЗ, Общински съвет - Варна избира за контрольор на "Медицински 
център І Варна"ЕООД д-р Красен Колев Матев и на основание чл. 16 от 
ЗАП допуска предварително изпълнение на решението.  

/за - 26, против - 0, въздържали се - 17/ 
  
2300-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 62 и чл. 63 от 

ЗЛЗ, Общински съвет - Варна избира за контрольор на "Стоматологичен 
център І Варна"ЕООД д-р Петър Николаев Липчев и на основание чл. 16 от 
ЗАП допуска предварително изпълнение на решението.  

/за - 26, против -1, въздържали се - 19/ 
  
2301-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 62 и чл. 63 от 

ЗЛЗ, Общински съвет - Варна избира за контрольор на "Медико-
техническа лаборатория І Варна"ЕООД доц.д.и.н. Донка Михайлова 
Иванова и на основание чл. 16 от ЗАП допуска предварително изпълнение 
на решението. 

 /за - 27, против - 0, въздържали се - 18/ 
  
2302-4. Общински съвет - Варна потвърждава свое решение № 1730-

8/33/15, 24, 29.04.02 г. за включване във фонд "Продажби" жилището, 
находящо се на ул. "Цар Калоян" № 10, актувано с АОС № 2529/10.12.02 г. 

 /за - 28, против - 0, въздържали се - 7/  
 
2303-4. На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 106 от 

НРПУРОИ при условията на чл. 104 от същата Наредба и чл. 21, ал.1, т. 8 
от ЗМСМА, Общински съвет - Варна дава съгласие, имотът-частна 
общинска собственост, представляващ УПИ ХVІ-общ, кв. 49 по плана на 
28 подрайон на гр.Варна, с площ 220 кв.м. в едно с изградената през 1961-
1964 г. в него жилищна сграда, състояща се от четири стаи, кухня и антре 
със застроена площ 75,98 кв.м. и АОС № 1185/99 г., да бъде продаден след 



проведен търг, при условията на действащите към настоящия момент 
нормативни актове.  

/за - 46, против - 0, въздържали се - 1/ 
  
2304-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна одобрява Договор за консултански услуги от 05.11.02 г., във връзка 
с реализиране на процедури по програма "САПАРД" на МЗГ-ДФК, 
сключен между "Пазари" ЕООД и "Виа Монеда" ООД.  

/за - 27, против - 1, въздържали се - 11/ 
  
2305-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 1 и 3 от 

ЗОС и чл. 116 от НРПУРОИ, Общински съвет - Варна учредява 
безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години на Окръжна 
прокуратура - Варна върху общински имот - жилище - апартамент № 25, 
находящ се в гр.Варна, ул. "Гладстон" бл. 1, вх. А, ет. 7 със застроена площ 
85,80 кв.м.  

/за - 30, против - 1, въздържали се - 8/  
 
2306-4. На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, 

ал. 2 от ЗОС, Общински съвет - Варна дава съгласие да се извърши замяна 
на общински недвижим имот, представляващ парцел ХІІІ - отреден за 
жилищно строителство, находящ се на ул. "Джеймс Баучер" кв.634А по 
плана на 6 п.р. с площ 850 кв.м. срещу равностойни жилищни имоти в 
същия подрайон, собственост на Николай Караджов, живущ в гр.Варна, 
бул. "Царевец", бл. 9, вх. В, ап. 71. 
  Пазарните оценки на имотите предмет на замяната да се определят от 
независим лицензиран оценител за сметка на молителя.  

/за - 28, против - 1, въздържали се - 2/ 
  
2307-4. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл. 197, ал. 1 от 

ЗУТ, Общински съвет - Варна дава съгласие за започване на процедура по 
премахване на сграда, находяща се на ул. "Димитър Полянов" № 5а, кв. 
813 по плана на 16 м.р.-юг, с АОС № 2412/05.09.02 г.  

/за - 36, против - 1, въздържали се - 0/ 
  
2308-4. На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна поправя свое решение № 538-4/17/24.10.2000 г. за продажба на 
обособен парцел в ж.к. "Вл.Варненчик" І м.р., кв. 12 на собственика на 
постройката, вместо парцел VІ да се чете: парцел ІХ, съгласно Заповед № 
Г-76/11.09.01 г. и АОС № 2267/18.01.2002 г.  

/за - 36, против - 0, въздържали се - 1/ 
  



2309-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 2 от 
ЗОС и чл. 7 от НРПУРОИ, Общински съвет - Варна предоставя на 
Регионален телевизионен център - Варна за безвъзмездно ползване 
рекламната позиция на булевард "Княз Борис І", в разделителната тревна 
площ след сп. "Отдих и култура", посока Златни пясъци, монтиран 
билборд с размери 3 м х 4 м, единствено и само за целите на РТЦ - Варна.  

/за - 36, против - 0, въздържали се - 1/ 
  
2310-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 2 от 

ЗОС и чл. 7 от НРПУРОИ, Общински съвет - Варна предоставя на "Център 
за съвременно изкуство" за безвъзмездно ползване рекламната позиция на 
булевард "Княз Борис І" № 65 за разполагане на транспарант, единствено и 
само за целите на ЦСИ.  

/за - 36, против - 0, въздържали се - 1/ 
  
2311-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна изменя свое решение № 1474/21.12.2001 г., като изключва от 
имотите, предоставени на ПК - Варна за обезщетяване имот № 013001 по 
плана за земеразделяне на землище Аспарухово и имот № 047021 по плана 
за земеразделяне на землище Тополи. С площта на тези имоти - общо 5.883 
дка се увеличава частта от имот № 011002 /от 16 дка на 21.883 дка/, която 
се предоставя на ПК - Варна за обезщетяване.  

/за - 37, против - 0, въздържали се – 0/  
 
2312-4. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и чл. 42, ал. 2 от 

ЗОС, Общински съвет - Варна изключва долуизброените жилища от фонд 
"Отдаване под наем" и ги включва във фонд "Продажби":  
жк   бл. вх. ет. ап. АОС 
1. ул."Карамфил" 36 А 4 11 2209/01 г. 
2. ул. "Дж.Баучер" 4 В 1 25 1150/99 г. 
3. ж.к. Младост 20 Б 4 40 2531/02 г. 

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

2313-4. На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 2 от ЗОС, 
Общински съвет - Варна изменя "Наредба за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество", както следва:  
- Чл. 105, ал. 2 от НРПУРОИ се изменя и придобива следната редакция:  
"Предложенията по ал. 1 се внасят в Общински съвет при спазване 
изискванията на чл. 104, ал. 1 и следва да съдържат данните по чл. 104, ал. 
2. Директорите на дирекции са задължени да дават исканите от тях 
становища по чл. 104, ал. 1 в седемдневен срок от датата на поискването 
им."  

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



 
 

  



Препис-извлечение! 
ОБЩИНСКИ     СЪВЕТ  -  ВАРНА  

 
ПРОТОКОЛ 

№ 41/17.12.2002 г. 
по точка пета от дневния ред 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от комисия по 
приватизация и следприватизационен контрол относно: насрочване, 
откриване и отмяна на приватизационни процедури; определяне на 
спечелил конкурса участник за общински имоти находящи се на ул. 
"Ал.Дякович" № 4, Южна промишлена зона пл.№ 70 и ул. "Даме Груев" № 
3.  

 
Р Е Ш Е Н И Я: 

 
2314-5. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.4, ал.2 от 

ЗПСК, Общински съвет - Варна отменя свои решения № 1954-6-
1/35/02,03,10,11.07.2002г. и № 2110-8-1/39/02.10.2002г., касаещи откриване 
и провеждане на приватизационна процедура за общински нежилищен 
имот, находящ се в гр.Варна, ул."Пирин", кв.471, парцел І.  

/за - 32, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
2315-5. 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 № 1403/14.09.1999г. и свое решение № 
2106-8-1/39 от 02 октомври 2002г., Общински съвет - Варна реши: 
1. Да се проведе публично оповестен конкурс за продажба на имот 
общинска собственост в гр.Варна, ул."Родопи" №8 и бул."Цар 
Освободител" №111, представляващ сгради и земя с площ 275.00кв.м. на 
18 февруари 2003г. 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 17.02.2003г. 
2. При неявяване на кандидати се насрочва повторна процедура на 
25.02.2003г. от 10.00ч. на посоченото място, като срокът за закупуване на 
документацията и на депозиране на офертите се удължава до 15.00ч. на 
24.02.2003г.  
3. Утвърдената конкурсна документация се получава в стая 905 на ІХ етаж 
на Община Варна, срещу представен документ за платени 200щ.д. /двеста 
щатски долара/ в левова равностойност, по фиксинга на БНБ в деня на 
превода по сметка № 3010310020, БИН 7444560000 при ТБ "Общинска 
банка" АД, клон Варна - банков код 13071183.  



4. Определя депозит в размер на 5 000лв. /пет хиляди лева/, платими по 
сметка № 5010310039 при ТБ "Общинска банка", клон Варна - банков код 
13071183.  
5. Определя срок за разясняване на процедурата и за оглед на имота в 
рамките на всеки работен ден след представяне на документ за закупуване 
на конкурсна документация до 15.00ч. на 17.02.2003г. 
6. Приема условие за не по-малка от 30% първоначална вноска и 
разплащане изцяло в левове - без използване на други законни платежни 
средства.  
7. Възлага на Кмета на Община Варна да подготви провеждането на 
процедурата.  
8. Определя комисия за провеждане на конкурса в състав: председател - 
доц.д-р Стоян Стоянов; членове - Росица Георгиева; Росен Златанов; Доля 
Пчелинска и Владимир Новаков; резервни членове - Живко Асенов и 
Георги Ташков.  
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 - 33, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
2316-5. 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 № 1441/25.11.1999г. и свое решение № 
2104-8-1/39 от 02 октомври 2002г., Общински съвет - Варна реши: 
1. Да се проведе публично оповестен конкурс за продажба на имот 
общинска собственост в гр.Варна, ул."Козлодуй" №34, представляващ 
дворно място с площ 280.00кв.м. на 18 февруари 2003г. 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 
17.02.2003г.  
2. При неявяване на кандидати се насрочва повторна процедура на 
25.02.2003г. от 10.30ч. на посоченото място, като срокът за закупуване на 
документацията и на депозиране на офертите се удължава до 15.00ч. на 
24.02.2003г.  
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 17.02.2003г.  
6. Приема условие за не по-малка от 30% първоначална вноска и 
разплащане изцяло в левове - без използване на други законни платежни 
средства.  
7. Възлага на Кмета на Община Варна да подготви провеждането на 
процедурата.  
8. Определя комисия за провеждане на конкурса в състав: председател - 
доц.д-р Стоян Стоянов; членове - Росица Георгиева; Росен Златанов; Доля 
Пчелинска и Владимир Новаков; резервни членове - Живко Асенов и 
Георги Ташков.  
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 - 34, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2317-5. 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 № 372/05.10.1997г. и свое решение № 2105-
8-1/39 от 02 октомври 2002г., Общински съвет - Варна реши: 
1. Да се проведе публично оповестен конкурс за продажба на имот 
общинска собственост в гр.Варна, ул."Фантазия" до бл.77 и бл.78 и 
представляващ магазин със застроена площ 140.00кв.м. на 18 февруари 
2003г. от 11.00ч. 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 17.02.2003г. 
2. При неявяване на кандидати се насрочва повторна процедура на 
25.02.2003г. от 11.00ч. на посоченото място, като срокът за закупуване на 
документацията и на депозиране на офертите се удължава до 15.00ч. на 
24.02.2003г.  
3. Утвърдената конкурсна документация се получава в стая 905 на ІХ етаж 
на Община Варна, срещу представен документ за платени 200щ.д. /двеста 
щатски долара/ в левова равностойност, по фиксинга на БНБ в деня на 
превода по сметка № 3010310020, БИН 7444560000 при ТБ "Общинска 
банка" АД, клон Варна - банков код 13071183.  
4. Определя депозит в размер на 3 000лв. /три хиляди лева/, платими по 
сметка № 5010310039 при ТБ "Общинска банка", клон Варна - банков код 
13071183.  
5. Определя срок за разясняване на процедурата и за оглед на имота в 
рамките на всеки работен ден след представяне на документ за закупуване 
на конкурсна документация до 15.00ч. на 17.02.2003г. 



6. Приема условие за не по-малка от 30% първоначална вноска и 
разплащане изцяло в левове - без използване на други законни платежни 
средства.  
7. Възлага на Кмета на Община Варна да подготви провеждането на 
процедурата.  
8. Определя комисия за провеждане на конкурса в състав: председател - 
доц.д-р Стоян Стоянов; членове - Росица Георгиева; Росен Златанов; Доля 
Пчелинска и Владимир Новаков; резервни членове - Живко Асенов и 
Георги Ташков.  
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 - 34, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2318-5. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.4, ал.2 от 

ЗПСК, Общински съвет - Варна отмененя свое решение № 2102-8-
1/39/02.10.2002г., касаещо откриване на приватизационна процедура за 
общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, кв."Трошево", 
ул."Младежка" до бл.31.  

/за - 34, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2319-5-1. 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 № 
2109-8/39 от 02.10.2002г. и изготвени мотивирани доклади от 04.12.2002г. 
и 12.12.2002г., касаещи проведена приватизационна процедура чрез 
публично оповестен конкурс за продажба на общински нежилищен имот в 
гр.Варна, ул."Даме Груев" №3 - район 14, кв.538 - по АОС № 
1476/21.12.1999г., Общински съвет - Варна в качеството си на орган по 
чл.3, ал.3, т.2 от ЗПСК, определя за спечелил конкурса участникът 
Димитринка Иванова Сапунджиева - ЕГН: *** и л.к. № *** издадена на 
12.12.2001г. от МВР - Варна.  

2319-5-2. На основание чл.4, ал.2 от ЗПСК Общински съвет - Варна 
упълномощава своя Председател да подпише в срок до 25 /двадесет и пет/ 
работни дни от приемане на настоящото решение, утвърденият договор за 
покупко-продажба - част от конкурсната документация - на общински 
нежилищен имот в гр.Варна, ул."Даме Груев" №3 - район 14, кв.538 - по 
АОС № 1476/21.12.1999г. с Димитринка Иванова Сапунджиева - ЕГН: *** 
и л.к. № *** издадена на 12.12.2001г. от МВР - Варна. - при заплащане на 
цена в размер на 47 000.00лв. /четиридесет и седем хиляди лева/, без 
използване на други законни платежни средства, по следната схема: 
- 30% от цената или 14 100.00лв. /четиринадесет хиляди и сто лева / преди 
подписване на договора; 



- 70% от цената или 32 900.00лв. /тридесет и две хиляди и деветстотин 
лева/ в деня на сключването на договора.  

/за - 35, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
2320-5-1. 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 № 
2108-8/39 от 02.10.2002г. и изготвени мотивирани доклади от 03.12.2002г. 
и 12.12.2002г., касаещи проведена приватизационна процедура чрез 
публично оповестен конкурс за продажба на общински нежилищен имот в 
гр.Варна, Южна промишлена зона с пл.№ 70 - по АОС № 
1856/27.07.2000г., Общински съвет - Варна в качеството си на орган по 
чл.3, ал.3, т.2 от ЗПСК, определя за спечелил конкурса участникът 
"СЕВЕР-ЕКСПОРТ" ООД, вписано в Регистъра за търговски дружества на 
ВОС под №42, том/стр. 70/186 по ф.д. № 2955/1995г. 

 2320-5-2. На основание чл.4, ал.2 от ЗПСК Общински съвет - Варна 
упълномощава своя Председател да подпише в срок до 25 /двадесет и пет/ 
работни дни от приемане на настоящото решение, утвърденият договор за 
покупко-продажба - част от конкурсната документация - на общински 
нежилищен имот в гр.Варна, Южна промишлена зона с пл.№ 70 - по АОС 
№ 1856/27.07.2000г. с "СЕВЕР-ЕКСПОРТ" ООД, вписано в Регистъра за 
търговски дружества на ВОС под №42, том/стр. 70/186 по ф.д. № 
2955/1995г. при заплащане на цена в размер на 113 900.00лв. /сто и 
тринадесет хиляди и деветстотин лева/, без използване на други законни 
платежни средства, по следната схема: 
- 30% от цената или 34 170.00лв. /тридесет и четири хиляди сто и 
седемдесет лева/ преди подписване на договора;  
- 70% от цената или 79 730.00лв. /седемдесет и девет хиляди седемстотин и 
тридесет лева/ в деня на сключването на договора.  

/за - 35, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
2321-5-1. 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 № 
2107-8/39 от 02.10.2002г. и изготвени мотивирани доклади от 03.12.2002г. 
и 12.12.2002г., касаещи проведена приватизационна процедура чрез 
публично оповестен конкурс за продажба на общински нежилищен имот в 
гр.Варна, ул."Ал.Дякович" №4 - 7-ми подрайон 14, кв.127 - по АОС № 
75/24.03.1997г., Общински съвет - Варна в качеството си на орган по чл.3, 
ал.3, т.2 от ЗПСК, определя за спечелил конкурса участникът "ИДЕЯ-
СОФТ" ООД, вписано в Регистъра за търговски дружества на ВОС под 
№38, том/стр. 175/178 по ф.д. № 1318/1999г. 

 2321-5-2. На основание чл.4, ал.2 от ЗПСК Общински съвет - Варна 
упълномощава своя Председател да подпише в срок до 25 /двадесет и пет/ 
работни дни от приемане на настоящото решение, утвърденият договор за 



покупко-продажба - част от конкурсната документация - на общински 
нежилищен имот в гр.Варна, ул."Ал.Дякович" №4 - 7-ми подрайон 14, 
кв.127 - по АОС № 75/24.03.1997г. с "ИДЕЯ-СОФТ" ООД, вписано в 
Регистъра за търговски дружества на ВОС под №38, том/стр. 175/178 по 
ф.д. № 1318/1999г. при заплащане на цена в размер на 33 500.00лв. 
/тридесет и три хиляди и петстотин лева/, без използване на други законни 
платежни средства, по следната схема: 
- 30% от цената или 10 050.00лв. /десет хиляди и петдесет лева/ преди 
подписване на договора; 
 - 70% от цената или 23 450.00лв. /двадесет и три хиляди четиристотин и 
петдесет лева/ в деня на сключването на договора.  

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

2322-5-1. 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."Панагюрище" №5 по АОС № 1884/15.09.2000г. 
и представляващ място с площ от 1813.00кв.м.  

2322-5-2. 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 № 1884/15.09.2000г., 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 03.01.2003г. в стая 905 на ІХ етаж в Община 
Варна и критерии за оценка - цена, срок, методика и квалификация на 
участника.  

/за - 36, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
2333-5-1. 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 между ул."Йосиф Брадати", ул."Глаголица" и 
ул."Добрин Василев" по АОС №№ 396, 397, 398, 399, 400, 401/08.10.1997г. 
и представляващ място с площ от 1754.00кв.м.  

2333-5-2. 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 №№ 396, 397, 398, 399, 400, 
401/08.10.1997г., 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 03.01.2003г. в стая 
905 на ІХ етаж в Община Варна и критерии за оценка - цена, срок, 
методика и квалификация на участника.  

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

  



Препис-извлечение! 
ОБЩИНСКИ     СЪВЕТ  -  ВАРНА  

 
ПРОТОКОЛ 

№ 41/17.12.2002 г. 
по точка шеста от дневния ред 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
"Архитектура и строителство" относно: предложение за решение в 
резултат от обсъждането на състоянията на планираните разработки за 
устройствени планове на община Варна за 2002 г.; промяна на 
предназначение на УПИ-2, кв. 9, І м.р. Вл.Варненчик; проект за изменение 
на "Специфичните норми и правила към устройствена зона 
"Св.св.Константин и Елена" и структурната схема към тях; проучвателни 
работи за изменение ОГП и ГКТП на ул. "Шипка"; промяна на ПУП-ПРЗ 
на кв. 38; проект за план за регулация и застрояване - план-извадка за 
крайбрежна зона /съставна зона 5 и 6/ от приетия предварителен проект за 
приморска зона и специфични правила и нормативи към него. 

 
Р Е Ш Е Н И Я: 

 
2334-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 9, ал. 3 от 

ЗУТ дава разрешение за промяна предназначението на УПИ ІІ-за 
озеленяване в кв. 9 по плана на І м.р., ж.к."Вл.Варненчик" от поземлен 
имот за озеленяване в поземлен имот за обществено обслужване.  

/за - 38, против - 0, въздържали се - 1/  
 
2335-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 13, ал. 3 от 

ЗУТ, Общински съвет - Варна съгласува представения проект за изменение 
на "Специфичните норми и правила към устройствена зона КК 
"Св.св.Константин и Елена" и структурната схема към тях, предвиждащ 
увеличаване площта на терена за комунално стопанство около сондаж № Р 
6Х в рамките на ПИ пл. № 133 и го предлага за приемане от Националния 
експертен съвет по устройство на територията и регионалната 
политика/НЕСУТРП/ - 2,5 дка.  

/за - 38, против - 0, въздържали се - 1/ 
  
2336-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, Общински съвет 

- Варна допуска извършване на проучвателни работи за доказване на 
възможността за изменение на ОГП и ГКТП за частта, засягаща 
транспортните проблеми на ул. "Шипка".  

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



2337-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 9, ал. 3 от 
ЗУТ, Общински съвет - Варна дава съгласие за изменение на ПУП-ПРЗ на 
кв.38, по плана на КК "Златни пясъци", за урегулирани поземлени имоти - 
УПИ І-за хотел, ІІ-за озеленяване и увеселителен парк, V-за озеленяване и 
басейн, VІ-за хотел и VІІ-за озеленяване и басейн, така както е описано в 
изложението на докладната записка с вх. № АБ-2-9100(440)/09.12.02 г., при 
предвиждане на минимум 60% зелени площи.  

/за - 40, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
2338-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл. 

129, ал. 1 от ЗУТ и чл. 3, ал. 3 от Наредба 5 за ПНУТ, Общински съвет - 
Варна приема и одобрява План за регулация и застрояване - план извадка 
за Крайбрежна зона - Съставна зона 5 и Съставна зона 6 от приетия 
предварителен проект за "Приморска зона" и Специфични правила и 
нормативи към него.  

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

  



Препис-извлечение! 
ОБЩИНСКИ     СЪВЕТ  -  ВАРНА  

 
ПРОТОКОЛ 

№ 41/17.12.2002 г. 
по точка седма от дневния ред 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
"Здравеопазване и социални дейности" относно: отмяна на решение № 
2100-7(39)/02.10.02 г.; отпускане на персонални пенсии на нуждаещи се 
граждани; отпускане на парични помощи за лечение на нуждаещи се 
граждани.  

 
Р Е Ш Е Н И Я: 

 
 2339-7. Общински съвет - Варна отменя свое решение № 2100-

7(39)/02.10.02 г.  
/за - 36, против - 0, въздържали се - 1/ 
  
2340-7. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна дава съгласие да бъде отпусната персонална пенсия на децата Яница 
Николова Проданова и Васил Николов Проданов от гр. Варна, кв. 
"Младост", ул. "Радост", бл. 1.  

/за - 38, против - 0, въздържали се – 0/ 
  
2341-7. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна дава съгласие да бъде отпусната персонална пенсия на Силвия 
Руменова Чакърова - с. Каменар, ул. "Липа" № 32, Община Варна, на 
основание чл. 92 от КЗОО.  

/за - 38, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
2342-7. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна дава съгласие да бъде отпусната персонална пенсия на Веселин 
Атанасов Антонов - гр. Варна, ул. "В. Друмев" № 59, ет. 4, ап. 38, Община 
Варна, на основание чл. 92 от КЗОО.  

/за - 38, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
2343-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна дава съгласие да бъде отпусната парична помощ за възстановяване 
на част от имуществото в размер на 1500 лв. на Диянчо Петров Данаилов 
от гр. Варна, ул. "Неофит Бозвели" № 48.  

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



2344-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна дава съгласие да бъде отпусната парична помощ в размер на 500 лв. 
на Лили Маринчева Георгиева от гр. Варна, у. "Хан Маламир" № 41.  

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

2345-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна дава съгласие да бъде отпусната парична помощ в размер на 200 лв. 
на Борислав Йорданов Пеев от гр. Варна, кв. Трошево, бл. 78Б, ет. 6, ап. 42. 
  /за - 38, против - 0, въздържали се - 0/ 

  
2346-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна дава съгласие да бъде отпусната парична помощ в размер на 600 лв. 
на Димка Георгиева Митева от гр. Варна, ТЕЦ "Янко Костов", бл. 1, ет. 2, 
Аспарухов мост.  

/за - 38, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
2347-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна дава съгласие да бъде отпусната парична помощ в размер на 200 лв. 
на Живко Шопов за оперативно лечение.  

/за - 38, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
2348-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна дава съгласие да бъде отпусната парична помощ в размер на 500 лв. 
на Петър Ганчев за лечение, който е 100 % инвалид.  

/за - 38, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
2349-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна дава съгласие да бъде отпусната парична помощ в размер на 500 лв. 
на Фатма Мехмед Реджеб за изследвания за предстоящата бъбречна 
трансплантация.  

/за - 38, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
2350-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна дава съгласие да бъде отпусната парична помощ в размер на 500 лв. 
на Ивелина Стоянова Банчева за оперативно лечение ортопедично - ДЦП.  

/за - 38, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
2351-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна парична помощ в 
размер на 200 лв. на Боянка Ангелова Милчева.  

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



2352-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна дава съгласие да бъде отпусната парична помощ в размер на 2000 
лв. на Валя Дочева Николаева Гюрова за неврохирургично, ортопедично 
/хирургично/ лечение.  

/за - 38, против - 0, въздържали се - 1/ 
  
2353-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна дава съгласие да бъде отпусната парична помощ в размер на 2000 
лв. на Жана Матеева Великова за закупуване на медикамента 
"Имуновенин" за лечение на заболяването й - Дерматомиозит.  

/за - 38, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
2354-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна дава съгласие да бъде отпусната парична помощ в размер на 300 лв. 
на Доню Драганов Донев за оперативно лечение на катаракта.  

/за - 38, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
2355-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна дава съгласие да бъде отпусната парична помощ в размер на 2000 
лв. на Ганчо Димитров Рашев за закупуване на титанова стабилизираща 
система за ортопедична операция /гръбначен стълб/.  

/за - 38, против - 0, въздържали се – 0/ 
  
2356-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна дава съгласие да бъде отпусната парична помощ в размер на 500 лв. 
на Добромир Стоянов Димитров за изследване коронарография в МБАЛ 
"Св. Марина" - Варна.  

/за - 38, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
2357-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна дава съгласие да бъде отпусната парична помощ в размер на 1000 
лв. на Венета Кръстева Аврамова за лечение.  

/за - 37, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
2358-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна дава съгласие да бъде отпусната парична помощ в размер на 1000 
лв. на Мария Петрова Атанасова за оперативно лечение в София - УБ "Св. 
Екатерина" - аорто-коронарен байпас.  

/за - 38, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
2359-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна дава съгласие да бъде отпусната парична помощ в размер на 500 лв. 
на Калиопа Костова Николова за лечение.  



/за - 38, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
2360-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна дава съгласие да се отпусне финансова помощ в размер на 1000 лв. 
на Георги Ненчев Стоянов за консумативи за коронарография на съпругата 
му Иванка Куцарова Ненчева.  

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

  



Препис-извлечение! 
ОБЩИНСКИ     СЪВЕТ  -  ВАРНА  

 
ПРОТОКОЛ 

№ 41/17.12.2002 г. 
по точка осма от дневния ред 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
"Култура" относно: създаване на в-к "Варненски вестник"; промяна на 
Статут за присъждане на награда Варна за литература и изкуство.  

 
Р Е Ш Е Н И Я: 

 
2361-8-1. На основание чл. 22, т. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна решава:  
1. Създава се седмичен вестник "Варненски вестник" като издание на 

Община Варна във формат А4, първоначален тираж 5000 бр. и в обем от 
16, 24 или 32 страници според обема на включената в него информация. 
Вестникът да публикува само документи на общинската администрация, 
общинските търговски дружества и на Общинския съвет и неговите 
работни органи, както и друга информация, свързана с административното 
обслужване на населението.  

2. Задължава Кметът на Общината да осигури необходимите 
финансови средства от бюджета на общината за 2003 г. и кадрово 
обезпечаване до 3 /три/ щатни бройки.  

/резултати от поименно явно гласуване:  
за - 26, против - 10, въздържали се - 6, отсъстват - 8/ 
  
2361-8-2. Общински съвет - Варна решава "Варненски вестник" да се 

издава експериментално за срок от 6 /шест/ месеца, след което да бъде 
представен икономически, тематичен и потребителски анализ във връзка с 
по-нататъшното му издаване. /за - 32, против - 0, въздържали се - 0/  
2362-8. На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 
променя т. 7 от "Статут за присъждане на награда Варна за литература и 
изкуство", приет с решение на ОбС № 861-7(24)/28, 29.03.01 г., както 
следва:  

- чл. 7(1) Предложение за удостояване с награда "Варна" пред ПК по 
култура се прави от седемчленно жури, съставено от значими и 
авторитетни творци от различни изкуства, дейци на културата, 
представители на дирекция "Култура" в Община Варна и на Общинския 
съвет. Съставът на журито се избира най-късно до 31 януари от ПК 
"култура", като негов председател е председателят на постоянната 
комисия.  



- чл. 7(2) Преди да направи окончателното си предложение, журито 
номинира кандидатите за награда по съответните раздели. Номинациите се 
публикуват поне в един от варненските ежедневници за публично 
обсъждане. Решението за номинациите журито взима с тайно гласуване и с 
обикновено мнозинство. 

 - чл. 7(3) Журито приема предложенията си пред ПК "Култура" с 
тайно гласуване и с квалифицирано мнозинство от две трети от членовете.  

/резултати от поименно явно гласуване:  
за - 26, против - 8, въздържали се - 5, отсъстват - 11/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Препис-извлечение! 
ОБЩИНСКИ     СЪВЕТ  -  ВАРНА  

 
ПРОТОКОЛ 

№ 41/17.12.2002 г. 
по точка девета от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
"Благоустройство и комунални дейности" относно освобождаване от 
плащане на такса "Смет" на "Дворец на културата и спорта" за 2002 г.  

 
Р Е Ш Е Н И Е: 

 
2363-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна освобождава "Дворец на културата и спорта" ЕАД от плащане на 
такса за битови отпадъци за 2003 г.  

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

  



Препис-извлечение! 
ОБЩИНСКИ     СЪВЕТ  -  ВАРНА  

 
ПРОТОКОЛ 

№ 41/17.12.2002 г. 
по точка десета от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

"Финанси и бюджет" относно: актуализиране на бюджета на Община 
Варна; възстановяване на сума за извършване на ремонтно-строителни 
работи; карти за транспорт на ученици от с. Звездица; предложения за 
опрощаване на финансови задължения на нуждаещи се граждани.  

 
РЕШЕНИЕ: 

 
2364-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 44, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА 

и писма на МФ №№ ФО-13/18.04.02 г.; ФО-15/10.04.02 г.; ФО-18/09.05.02 
г.; ФО-22/13.05.02 г.; ФО-26/16.05.02 г.; ФО-32/03.07.02 г.; ФО-30/05.08.02 
г.; ФО-46/15.08.02 г.; ФО-48/12.09.02 г.; ФО-34/08.07.02 г.; ФО-36/08.07.02 
г.; ФО-51/10.10.02 г.; ФО-61/06.11.02 г.; ФО-63/20.11.02 г.; ФО-74/29.11.02 
г.; ФО-71/27.11.02 г.; ФО-68/29.11.02 г. за промяна във взаимоотношенията 
между Републиканския бюджет и Община Варна, преизпълнение на 
приходите, Общински съвет - Варна актуализира бюджета на Община 
Варна за 2002 г., както следва: 
Приходи 74 810 000 лв.  
Разходи по функции и дейности по бюджетни сметки 74 810 000 лв.  

/за - 32, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
2365-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 9 б от 

договора за наем, Общински съвет - Варна дава съгласие Община Варна да 
възстанови сумата от 1529.23 лв. на Генералното консулство на Република 
Полша за извършените ремонтно-строителни работи в сградата на ул. 
"Славянска" № 18.  

/за - 35, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
2366-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет 

- Варна дава съгласие да бъдат осигурени финансови средства от бюджета 
на функция "Образование" за безплатни карти на 95 ученика от І до VІІІ 
клас включително от с.Звездица до края на учебната 2002/2003 г.  

/за - 38, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
2367-10. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна предлага на Президента на Република България да не опрости 



задължението на Йордан Георгиев Михайлов от гр.Варна, к.к. "Св.св. 
Константин и Елена", сп. Марек, ул. 25 № 17.  

/за - 40, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
2368-10. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна предлага на Президента на Република България да опрости 
задължението на Нина Григориевна Капинарова от гр.Варна, кв. Галата, 
ул. "Граф Воронцов" № 4.  

/за - 40, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
2369-10. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна предлага на Президента на Република България да опрости 
задължението на Янка Тодорова Колева от гр.Варна, ж.к. "Възраждане" бл. 
73, вх. А, ет. 5, ап. 13.  

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

  



Препис-извлечение! 
ОБЩИНСКИ     СЪВЕТ  -  ВАРНА  

 
ПРОТОКОЛ 

№ 41/17.12.2002 г. 
по точка единадесета от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

"Образование" относно: допълване на решение на ОбС № 1739-9(33)/15, 
24, 29.04.02 г.; допълване на "Рамков договор за постигане на 
образователни цели в учебни и детски заведения". 

 
РЕШЕНИЯ: 

 
2370-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет 

- Варна допълва свое решение № 1739-9/33/15, 24, 29.04.02 г. със следния 
текст:  

Общински съвет - Варна дава съгласие за финансиране на гимназия 
"Николай Лилиев" след преобразуването й.  

/за - 28, против - 5, въздържали се - 1/ 
  
2371-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет 

- Варна променя и допълва "Рамков договор за постигане на образователни 
цели в учебни и детски заведения", приет с решение № 11802-2/22.12.1998 
г., както следва: 

  
Раздел 3, т. 5 - от "Фирма ……. с не по-малко от 20 % от събраните 
приходи, съгласувано с директора на учебното/детското/ заведение, но не 
по-късно от 20.05 на учебната година закупува материални активи за 
учебното/детското/ заведение" 

  
става "Фирма ……. с не по-малко от 20 % от събраните приходи, 
съгласувано с директора на учебното/детското/ заведение, но не по-късно 
от 30.06 на учебната година закупува: ДМА, материали и/или услуги за 
учебното/детското/ заведение, с цел-подобряване на материалната база на 
същото"  

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

  



Препис-извлечение! 
ОБЩИНСКИ     СЪВЕТ  -  ВАРНА  

 
ПРОТОКОЛ 

№ 41/17.12.2002 г. 
по точка дванадесета от дневния ред 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ВрК 
"Наименования" относно именуване на Дневен дом за деца и младежи с 
умствена изостаналост; именуване на обслужваща улица между кв.25 и 
кв.26; именуване на улица в м/ст. "Планова".  

 
РЕШЕНИЯ: 

 
2372-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА, Общински 

съвет - Варна именува Дневен дом за деца и младежи с умствена 
изостаналост гр.Варна, както следва:  
Дневен дом за деца и младежи с умствена изостаналост "Свети Йоан 
Златоуст"  

/за - 36, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2373-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА, Общински 

съвет - Варна именува обслужваща улица с осови точки 175-А между 
квартали 25 и 26 с ширина 8 метра по плана на 23 м.р., както следва:  
ул. "Копенхаген"  

/за - 36, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
2374-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА, Общински 

съвет - Варна именува улица, пресечка на улица "Ян Хуниади" в 
промишлена зона - местност "Планова", както следва: ул. "Брюксел"  

/за - 36, против - 1, въздържали се - 1/  
 
 
 

  



Препис-извлечение! 
ОБЩИНСКИ     СЪВЕТ  -  ВАРНА  

 
ПРОТОКОЛ 

№ 41/17.12.2002 г. 
по точка тринадесета от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ВрК 
"Структури и общинска администрация" относно: завишаване към "Други 
дейности по културата" с една щатна бройка; трансформиране на длъжност 
в Дирекция "Администрация и човешки ресурси"; разкриване на щатна 
бройка към Дирекция "Архитектура и благоустройство"; разкриване на 
щатни бройки към дирекция "Информационно обслужване и технологии"; 
трансформиране на длъжност към дейност "Почивно дело"; разриване на 
щатна бройка Началник отдел "АБ" в р-н "Одесос"; трансформиране на 
бройки в р-н "Младост"; допълнителна бройка към щатно разписание на р-
н "Приморски". 

 
РЕШЕНИЯ: 

 
 2375-13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, Общински съвет 
- Варна завишава с една щатна бройка към "Други дейности по културата", 
както следва: 

 1. Главен експерт "Нови културни форми" - 1 бр.  
/за - 33, против - 1, въздържали се - 0/ 
  
2376-13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, Общински съвет 

- Варна трансформира длъжността Изпълнител "Машинопис" в Дирекция 
"Администрация и човешки ресурси" в длъжност Технически сътрудник 
"Секретар" в същата дирекция.  

/за - 33, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
2377-13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, Общински съвет 

- Варна разкрива една щатна бройка към Дирекция "Архитектура и 
благоустройство", отдел "Кадастър и регулация", както следва:  
1. Старши експерт "Кадастър и регулация" - среднотехническо 
образование - ГФК-1 бр.  

/за - 37, против - 0, въздържали се – 0/ 
  
2378-13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, Общински съвет 

- Варна разкрива 5 /пет/ щатни бройки Старши експерт "Системен 
администратор" към Дирекция "Информационно обслужване и 



технологии" считано от 01.01.03 г. /за - 37, против - 0, въздържали се - 0/  
2379-13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна считано от 01.01.03 г. трансформира длъжността Изпълнител 
"Управител-снабдител" в длъжност "Ръководител" в обслужващо звено 
към дейност "Почивно дело".  

/за - 37, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
2380-13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, Общински съвет 

- Варна разкрива една щатна бройка "Началник отдел "Архитектура и 
благоустройство" в район "Одесос".  

/за - 38, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
2381-13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, Общински съвет 

- Варна трансформира в район Младост една щатна бройка младши 
експерт "Търговска дейност"-отдел "Собственост и жилищно настаняване" 
и една щатна бройка "Изпълнител чистачка" -отдел "Административно 
обслужване и управление на собствеността" в две щатни бройки 
"Специалист-еколог" в сектор "Екология", считано от 01.01.03 г.  

/за - 37, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
2382-13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, Общински съвет 

- Варна определя към щатното разписание на район "Приморски" към 
отдел "Архитектура и благоустройство" една допълнителна щатна бройка 
Младши инспектор "Еколог".  

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

  



Препис-извлечение! 
ОБЩИНСКИ     СЪВЕТ  -  ВАРНА  

 
ПРОТОКОЛ 

№ 41/17.12.2002 г. 
по точка четиринадесета от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
"Транспорт" относно: съгласуване на начална спирка на международните 
автобусни линии; финансово осигуряване стойността на абонаментни 
карти на пенсионери над 70 години.  

 
РЕШЕНИЯ: 

 
2383-14. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 35, т. 4 и 5 от 

Наредба № 11/31.10.02 г. на МТС за международен автомобилен превоз на 
пътници и товари, Общински съвет - Варна дава съгласие Автогара - Варна 
да бъде начална спирка на международни автобусни линии.  

/за - 36, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2384-14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет 

- Варна дава съгласие Община Варна да заплаща 30 % от стойността на 
абонаментните карти за две линии на гражданите на гр. Варна над 70 
годишна възраст за календарната 2003 г.  

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


