
Препис-извлечение! 
ОБЩИНСКИ     СЪВЕТ - ВАРНА 

  
ПРОТОКОЛ 

№ 42/05.02.2003 г. 
по точка първа от дневния ред 

 
 
ОТНОСНО: Питания и отговори на питания.  

 
Веселина САВОВА - независим общински съветник 

В комисията по собственост и стопанство постъпи една справка от 
Директора на Дирекция "Собственост и стопанство" по отношение на 
замените и получените срещу тези общински имоти жилища, като бройки 
обаче.  

Обръщам се към Кмета с настояването да ми бъде предоставена 
информация за това каква е оценката на посочените общински имоти в 
тази справка, броя жилища, които са получени - къде са, оценката на тези 
жилища - да имаме поглед върху това какви имоти дава Общината и срещу 
какво ги заменя.  

(Екземпляр от питането, с вх. № РД-3-94.В(22)/06.02.03 г. чрез 
деловодството на Община Варна, е изпратено до г-н Кмета.)  

 
Панайот ПАНАЙОТОВ - БЗНС "Н. Петков" 
 Имам питане към /настоявам да ми бъде отговорено в писмена 

форма/ Председателя на ОбС и към Кмета на Варна. Когато един общински 
съветник поиска в писмена форма писмен отговор по даден въпрос, те 
задължени ли са да му го дадат? Задължен ли сте, г-н Симов, да ми дадете 
писмен отговор със заверка "Вярно с оригинала", печат, подпис и т.н. И 
Кметът задължен ли е? 

 Към Председателя на ОбС /отново настоявам да ми бъде 
отговорено в писмена форма/ - Може ли един Председател на ОбС да 
разпространява разни декларации на други партии и да намесва ОбС в 
политическо отношение, в неговите прерогативи ли е да се намесва в 
чужди политически сили?  

 
Красимир СИМОВ - Председател ОбС 
 Г-н Панайотов, аз Ви поканих да разговаряме точно по тези 

въпроси и действително Вие получихте всички материали. Всичко 
останало за технологията на получаване, заверките "Вярно с оригинала" и 
т.н. - почива на Правилника и на ЗМСМА, които спазваме.  
Ще Ви отговорим писмено.  

 



Д-р Стоян КАЛОЯНОВ - Съюз Радикали 
Имам питане към Кмета на Община Варна, на което желая да ми 

бъде отговорено писмено на следващото заседание на ОбС: По 
информация във варненските медии от 31.01.03 г. на 30.01. пред 
централата на СДС се е състоял грандиозен митинг срещу престъпността и 
мафията, както се казва, от 30 човека с 3 плаката. Според информацията 
пак от медиите, на този митинг са присъствали в работно време служители 
на км. "Владиславово" и по-лошото което е, участниците в митинга са 
заявили, че са били принудени силово да присъстват на този митинг, под 
заплаха да не получат социалните си помощи. 

Моля Кметът да направи проверка и ако това отговаря на истината, 
какви мерки ще вземе?  

 
Благовест ТОДОРОВ – СДС 
 Моля да ми се отговори на основание на отговор на питане № 1 

Община Варна № АБ-2-94.Б(15)/30.07.02 г. Вие приемате и обещавате, г-н 
Йорданов, както и в изпълнение на Ваша заповед № 1741/24.06.02 г., че 
няма да бъдат издадени разрешения за ползване на общински терени за 
осъществяване на търговска дейност през 2003 г. Нищо от това не е 
изпълнено. Г-н Йорданов, ще изпълните ли Вашата заповед № 
1741/24.06.2002 г.? 

 Второ, моля да ми отговорите на следните въпроси, г-н Йорданов: 
Общинският съветник Красимир Симов от коя година е ползвал търговска 
площ в Двореца на културата и спорта? Колко квадратни метра е била 
търговската площ и какви месечни наеми е плащал през годините на 
ползване на търговската площ? Всичко да бъде изброено по години, и 
наемите, естествено.  

Трето, в Двореца на културата и спорта има клуб за художествена 
гимнастика, ръководен от почетната гражданка на гр. Варна Мария 
Чеприянова. В този клуб - ковачница на млади надежди и две национални 
състезателки в ансамбъла, работят още 10 специалисти по художествена 
гимнастика. От м. януари наема на г-жа Чеприянова е увеличен двойно. 
Кое наложи увеличаването на наема, финансовата тежест, която е 
наложена от Борда на директорите ще доведе до отказване на голяма част 
от младите състезателки и оттам - загуба на таланти. 

 Вие, г-н Йорданов, съгласен ли сте с горепосочените констатации и 
ще употребите ли Вашия авторитет за оставане стойността на стария наем?  

 
Валентин ПАНТЕЛЕЕВ - Федерация Царство България 
 В тази връзка, след като съм Председател на комисията по спорт, 

имах среща с г-жа Чеприянова - Борда не е запознат с това, че се 
увеличават наемите. Моля ви, защото наистина от 350 на 700 лв. наем - 
знаете, че тези пари идват от джобовете на родителите. Моля най-



колегиално да проверите как стои този въпрос и дали това е решение на 
Борда или е решение на някой друг.  

 
Гето МАРИНОВ – БСП 
 На територията на землището на гр. Варна има два известни 

курортни комплекса - Златни пясъци и "Св.Св.Константин и Елена". 
Притежава ли Община Варна собственост в района на двата комплекса и в 
какво се изразява тя? В тази връзка - какво е взаимоотношението на 
Община Варна с комплексите и какво е влиянието и връзката на тези 
комплекси към бюджета на гр. Варна? Тъй като от пресата научаваме, че 
там върви процеса на приватизация, а може би и да е завършил, бих желал 
да знам приключила ли е приватизацията в комплексите и какви приходи 
държавата е придобила от този процес? Ако е възможно, да се каже 
собствеността на земята в комплексите на варненски фирми и бизнесмени, 
или на извънварненски такива е тя? 

 Моля Кметът или Областният управител да информират 
гражданството на следващата сесия по тези въпроси.  

 
Тодорка ПАВЛОВА – БСП 
 На предната сесия поставих въпрос питане от представители на 100 

Галенски семейства. Получих отговор за битовата канализация - той е че се 
води дело от 2001 г., но знаем, че това не топли галенци, тъй като има 
опасност галенски къщи да отидат в морето. 

 По въпроса за чистотата искам да благодаря на кмета на км. 
Аспарухово, тъй като сигнала има чувствителни подобрения в това 
отношение - увеличил се е броя на съдовете, премахнати са 
микросметищата в района, появили са се вече и жени с метли и галенци са 
доволни от това. 

 Нямам отговор за осветлението - Галата продължава да е тъмна, 
осветителни стълбове има, осветителните тела са начупени. От средствата 
за масова информация прочетох, че между 100 и 180 хиляди са заделени 
средства от облигационния заем. Реално има ли ги тези средства и кога ще 
отпочне ремонта на осветлението в района?  

 
Стелиян СЕВАСТИЯНОВ – СДС 
 В по-долу изброените точки в дневния ред виждам, че има проект 

за отпускане средства за строеж и ремонт на настилката на площада. 
Въпроса ми към Кмета е следния: Понеже ОбС не беше запознат с 
параметрите на обществената поръчка за ремонт на обществения площад, 
да бъде така добър да ни представи конкурса - фирмата, която е спечелила; 
за какво е спечелила; средствата, които е усвоила и които не й стигат; защо 
се е появила необходимост от близо 600 хил.лв. да не стигнат и сега да се 
гласуват още нови 400-500 хил.лв? 



 Второ, срещу р-т "Почивка" се появи една бензиностанция, според 
мен, с цветовете на "Лукойл". Не споря за това, но на нея никаква фирма не 
е удостоверила чия собственост е. На рекламното табло с цените на 
бензините се мъдри емблемата на Община Варна. Не ми се вярва тази 
бензиностанция да е на Кмета, но не ми се вярва и да е на Община Варна. 
Нека пред ОбС Кметът да изясни собствеността на тази бензиностанция, 
по какъв начин се оказа там, чия е и т.н. 

 Ще си позволя да дам само един отговор на уважаемата г-жа 
Павлова - много добре, че 100 галенски семейства питат за канализацията; 
още повече, че по време на миналите две години и половина Кметът върна 
в националния бюджет над 750 хил.лв., които бяха отпуснати от там точно 
за тази канализация поради една-единствена причина - че фирмата беше 
сключила договора преди неговия мандат и той, по някаква причина, не я 
хареса. Това е общо-взето отговора на 1/3 от питането Ви, г-жо Павлова. 

  
Д-р Янко СТАНЕВ – СДС 
 (въпроса е зададен по време на разглеждане на следния проект за 

решение от ВрК "Структури и общинска администрация": 
 ІV. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 19, 

19а и 19б от ЗДВФК, Общински съвет - Варна дава съгласието си към 
дирекция "Финанси и бюджет" да се открият две щатни бройки на 
длъжност "Финансов контрольор на Община Варна" и "Финансов 
контрольор на разпоредителите с бюджетни кредити от по-ниска степен 
към Община Варна". 

 Общински съвет-Варна задължава Кмета на Община Варна да 
възложи изготвянето на характеристика на длъжността, гарантираща 
изпълнението на законовите изисквания към "Системите на финансов 
контрол", гарантираща: 

 - осъществяване на строг предварителен финансов контрол; 
 - осигуряване на икономично, ефикасно и ефективно постигане на 

целите на Община Варна 
- осигуряване на съответствие на дейността на общината със 

законодателството и вътрешните актове. 
 За избор на заемащите длъжността да се проведе конкурс при 

спазване на всички изисквания, поставени в ЗДВФК и ППЗДВФК. )  
Въпрос: Става въпрос за това, че тъй като още не сме приели бюджета и 
разпоредителите в по-долна от първа степен биха могли да бъдат с по-
високи правомощия от тези, които са предвидени тук, питам - има ли се 
предвид, че се децентрилизира бюджета? До каква степен тази 
децентрализация ще обхване и средствата на разпореждане от втора 
степен? Каква совалка надолу ще се направи? Установявам, че тези 
неясноти пречат на работата на определени общински съветници да правят 
разликата между социалнослаб и служител в администрация. Служителят в 



администрацията не може да бъде такъв и да получава и помощи за 
социалнослаби. Въпроса ми е конкретен - има ли се предвид, че ще има 
децентрализация?  

 

 

 

  



Препис-извлечение! 
ОБЩИНСКИ     СЪВЕТ - ВАРНА 

  
 

ПРОТОКОЛ 
№ 42/05.02.2003 г. 

по точка втора от дневния ред 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложение за решение от ПК 
"Култура" относно поставяне на паметна плоча на дома на Ярослав 
Романчук.  

 
РЕШЕНИЕ: 

2385-2. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна решава да бъде поставена паметна плоча на Ярослав Романчук на 
фасадата на дома, в който е живял - ул. "Братя Миладинови" № 8 със 
следния текст:  

 
"Тук живя Ярослав Романчук /1860 - 1937 г./  

Общественик, учител, публицист.  
Директор на Варненската библиотека от 1910 г. до 1928 г." 

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

 

 

  



Препис-извлечение! 
ОБЩИНСКИ     СЪВЕТ - ВАРНА 

  
ПРОТОКОЛ 

№ 42/05.02.2003 г. 
по точка трета от дневния ред 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
"Собственост и стопанство" относно: промяна на "НРПУРОИ"; търг за 
продажба на дълготрайни активи на "Жилфонд"-ЕООД; продажба на ДМА 
от капитала на "ДКЦ-ІІІ-Варна"-ЕООД; ликвидиране на съсобственост на 
общински имоти на ул. "Злати Бръчков" № 12 и ул. "Никола Михайловски" 
№ 2; продажба на ид.част от недвижим имот в ж.к. "Вл.Варненчик" І м.р., 
кв. 16; възмездно ползване на гараж на ул. "Никола Козлев" № 19; 
ликвидиране на съсобственост върху имот пл.№ 424 м. "Пчелина"; 
ликвидиране на съсобственост върху имот пл. № 11, кв. 545; замяна на 
недвижим имот на ул. "Христо Попович" № 2а; замяна на недвижим 
поземлен имот на бул. "Цар Освободител"; създаване на акционерно 
дружество за стопанисване на стадион "Варна" и прилежащите терени; 
замяна на дълг срещу собственост на Община Варна с ЖСК "ДСК"; замяна 
на общински терен на ул. "Никола Козлев" 5; замяна на общински имот в 
кв. "Аспарухово", ул. "Тунджа" 28-ми п.р.; предоставяне за безвъзмездно 
ползване на имоти в полза на Регионален исторически музей - Варна; 
учредяване безвъзмездно право на ползване за образователни нужди на 
имоти в полза на ОУ "Иван Рилски"; отчуждаване на части от недвижими 
имоти в кв. 50 ж.к. "Бриз"; освобождаване от внасяне на дивидент за 2001 
г. на "Медицински център за рехабилитация и спортна медицина"-ЕООД - 
Варна; продажба на частен общински имот апартамент в ж.к. "Дружба", кв. 
"Аспарухово"; разглеждане на предложение от Борда на директорите на 
"Градски транспорт"-ЕАД за одобряване параметрите на кредит на 
дружеството.  

 
Р Е Ш Е Н И Я : 

2386-3. На основание чл. 22, ал. 1, изр. 1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 
8, ал. 2 от ЗОС, Общински съвет - Варна изменя "Наредба за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество", както 
следва:  

 
1. В чл. 115 се създава нова ал. 2 със следния текст: 

"За имоти, които не са жилищни или административни сгради, както 
и във всички случаи на ползване на имоти за здравни, културни, спортни, 
образователни цели, правото на ползване се учредява със заповед на Кмета 
на Община Варна без решение на Общинския съвет, при спазване 
изискванията на предходната алинея. 



  
Ал. 2, 3 и 4 стават съответно 3, 4 и 5.  

/за - 26, против - 0, въздържали се - 6/ 
  

2387-3. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 1 от 
Наредбата за реда за уреждане правата на собственост върху частта на 
Община Варна от капитала на търговските дружества и чл. 13 от Договор 
№ Д-2-9200/574/19.08.02 г. за възлагане управлението на ЕООД с 
общинско имущество "Жилфонд", Общински съвет - Варна възлага на 
управителя на "Жилфонд" ЕООД да проведе търг за продажба на 
дълготрайни активи на дружеството, по реда на Наредбата по чл. 8, ал. 2 от 
ЗОС. 

 Определянето на стартовата тръжна цена да се извърши от 
независим лицензиран оценител. 

 Списък на дълготрайните активи, предложени за продажба на търг:  
1. "ГАЗ 53" - товарен бордови с ДК № В 18-43 ТВ 
2. "ГАЗ 53" - товарен бордови с ДК № В 06-43 АС 
3. "ГАЗ 53" - товарен бордови с ДК № В 20-48 ТВ 
4. "ГАЗ 353" - товарен самосвал с ДК № В 15-60 ТВ 
5. "УАЗ" - товарен бордови с ДК № В 84-93 ТВ 
6. "ЖУК АМ" - товарен бордови с ДК № В 15-60 ТВ 
7. Мултикар "ИФА" - товарен с ДК № В 27-90 ТВ 
8. Багер "БОЛГАР" С ДК № В 06-99 ТВ 
9. Автокран "МАЗ 500 АК" 12 тона с ДК № В 33-86 ТВ 
10. Мотокар 
11. Фургони - 5 броя  
12. Резервни части по опис  

/за - 35, против - 0, въздържали се - 1/  
 
2388-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 13 от 

договора за възлагане на управлението на ЕООД с общинско имущество, 
Общински съвет - Варна дава съгласие за продажба на ДМА, 
представляващи три броя леки автомобили - "Лада" 21213 В 75-40 АВ, 
"Лада" 21213 В 55-03 АВ и "Москвич" 412 В 01-16 Т, включени в капитала 
на "ДКЦ-ІІІ-Варна" ЕООД. 

 /за - 40, против - 0, въздържали се - 1/ 
  
2388-3-2. Продажбата да бъде извършена след провеждане на търг 

при условията и реда на наредбата по чл. 8, ал. 2 от ЗОС. Първоначалната 
тръжна цена да бъде определена от независим лицензиран оценител. 

 /за - 40, против - 0, въздържали се - 1/ 
  



2388-3-3. Съгласно чл. 105, ал. 2 от Закона за лечебните заведения, 
паричните постъпления от продажбата да се използват за финансиране на 
лечебната дейност и за инвестиции, пряко свързани с предмета на дейност 
на лечебното заведение. 

 /за - 40, против - 0, въздържали се - 1/ 
  
2389-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 35, ал. 5 от 

ЗОС и чл. 36 от ЗС, Общински съвет - Варна дава съгласие да се извърши 
ликвидиране на съсобственост чрез изкупуване на частта на Община Варна 
от общински имот на ул. "Злати Бръчков" № 12, пл. № 7, кв.271, ХV-ти п.р. 
по плана на гр.Варна, представляващ ? ид.част от сгради с обща застроена 
площ 49,34 кв.м. и дворно място, цялото с площ 270 кв.м., актуван като 
частна общинска собственост с АОС № 1320/03.08.1999 г. на 
съсобственика Пламен Лечев Йорданов.  
Пазарната стойност на идеалната част от недвижимия общински имот, 
предмет на сделката, да се определи от лицензиран експерт оценител. 

 /за - 36, против - 0, въздържали се - 4/ 
  
2390-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 35, ал. 5 от 

ЗОС, във връзка с чл. 36 от ЗС и чл. 108, ал. 1, т. 5 от НРПУРОИ, 
Общински съвет - Варна дава съгласие да се прекрати съсобствеността с 
Община Варна върху недвижим имот, актуван с АОС № 1945/2001 г. на ул. 
"Никола Михайловски" № 2 гр.Варна, представляващ: 1/10 ид.ч. от І-ви 
надпартерен етаж със застроена площ от 125 кв.м., състоящ се от три стаи, 
хол, коридор, стъклена веранда, антре, кухня, баня, тоалет, външно 
стълбище, открита тераса със застроена площ 45 кв.м., таванска стая в 
югоизточния ъгъл на тавана със застроена площ от 9 кв.м. и избено 
помещение-килер под откритата тераса на равнището на партера, ведно с 
1/10 ид.ч. от общите части на сградата и дворното място, цялото с площ от 
283 кв.м., представляващо ПИ № 10, кв. 742, по плана на 18 подрайон на 
гр.Варна, като същият се изкупи по пазарни цени от съсобствениците - 
Вилма Крумова Йорданова и Юлия Крумова Страшимирова.  
Пазарната цена на общинската част да бъде определена от лицензиран 
експерт-оценител.  

/за - 37, против - 0, въздържали се - 2/ 
  
2391-3. Общински съвет - Варна дава съгласие на основание чл. 21, 

ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 35, ал. 1 от ЗОС, във връзка с § 3 от ПРЗ на 
ПМС № 235/19.09.96 г. и чл. 120 от НРПУРОИ, да се извърши продажба на 
ид.част от недвижим имот, частна общинска собственост - земя, част от 
568 кв.м. съответстваща на придаващото се право на строеж на 
съсобствениците на част от сградата построена върху тази земя: Минка 



Тодорова Кръстева и Слави Атанасов Кръстев, находяща се в ж.к. 
"Вл.Варненчик" І м.р., парцел І-406, кв. 16. 

 Пазарната цена на имота, респективно частта от него, да се определи 
от независим лицензиран оценител, като заплащането на оценката да бъде 
за сметка на молителите. 

 /за - 38, против - 0, въздържали се - 1/  
 
2392-3. 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 пл. № 424 м. "Пчелина", земя общо 1360 кв.м. 
по АОС № 1148/1999 г., чрез продажба дела на Община Варна - ? от 1360 
кв.м. или 680 кв.м. по пазарни цени, на молителите Тома и Дияна Томови.  
Пазарната цена на имота да се определи от независим лицензиран 
оценител, като заплащането на оценката да бъде за сметка на молителите. 

 /за - 39, против - 0, въздържали се - 1/  
 
2393-3. 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, находящ се на ул. "Дунавски лебед" № 9, 
пл.№ 11, кв.545, по плана на 14 п.р. земя 51,10 % от 255 кв.м. и жилищна 
сграда 14 кв.м. частна общинска собственост, чрез продажба дела на 
Община Варна на Радослав Великов Костов.  
Пазарните цени на имотите да се определят от независим лицензиран 
оценител, като заплащането на оценките да бъде за сметка на молителите. 

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

2394-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 35, ал. 2 от 
ЗОС, Общински съвет - Варна дава съгласие да бъде извършена замяна на 
недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в гр.Варна, ул. 
"Христо Попович" № 2а, представляващ: масивна жилищна сграда на изба 
със застроена площ 49 кв.м., строена през 1950 г. и масивна жилищна 
пристройка на изба със застроена площ 16 кв.м., строена през 1966 г., 
входно дървено антре, както и 129 кв.м. ид.ч. от земя, съставляваща 
урегулиран поземлен имот VІ-3,6,12 целия с площ 493 кв.м., кв. 400 по 
плана на 10 п.р. на гр.Варна, актуван с АОС № 536/1998 г. и АОС № 
2510/2002 г., като в замяна на Община Варна бъде предоставен равностоен 
недвижим жилищен имот, в същия район, собственост на Живко Киров 
Желев. 

Пазарните цени на имотите да бъдат определени от лицензиран 
експерт-оценител.  

/за - 33, против - 0, въздържали се - 6/ 
 



  2395-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 35, ал. 2 от 
ЗОС, Общински съвет - Варна дава съгласие да бъде извършена замяна на 
недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в гр.Варна, 
бул. "Цар Освободител", представляващ поземлен имот с площ 3350 кв.м., 
съставляващ ПИ пл.№ 511 по плана на 26 п.р. на гр.Варна, актуван с АОС 
№ 2499/2002 г., като в замяна на Община Варна бъде предоставен 
равностойни недвижими жилищни имоти, собственост на ЕТ "Огнян 
Йончев - Омега" в р-н Младост. 
  Придобитите имоти да се включат във фонд "Настаняване 
наематели" и се предадат на р-н Младост за крайнонуждаещи се граждани. 
  Пазарните цени на имотите да бъдат определени от лицензиран 
експерт-оценител, като оценката бъде за сметка на молителя. 
  /за - 27, против - 3, въздържали се - 8/ 
 

2396-3-1. Общински съвет - Варна изразява положително становище 
по писмо за намерение вх. № РД-2-9200/155/26.08.02 г. до Кмета на 
Община Варна и Председателя на Общински съвет и на основание чл. 21, 
ал. 1, т. 9 от ЗМСМА дава съгласие за започване на преговори за създаване 
на акционерно дружество по смисъла на Търговския закон, между "МГ 
Хотелс енд Ризортс" АД, представлявано от Недялка Стоева Сандалска, 
Христо Стоичков Стоичков и Община Варна, с цел възстановяване и 
ползване по предназначение на стадион "Варна" и футболно игрище, 
заедно с прилежащи обслужващи площи-частна общинска собственост, 
разположени в територията на ж.к. "Бриз-юг" по плана на 21 п.р. на 
гр.Варна. 

 /за - 43, против - 1, въздържали се - 2/ 
  
2396-3-2. Общински съвет - Варна възлага на Кмета на Община 

Варна да подготви и внесе за обсъждане в Общинския съвет необходимите 
документи за учредяване на акционерното дружеството и решава при 
провеждане на преговорите и подготовката на учредителните документи 
да участват по един представител на всяка група общински съветници в 
ОбС.  

/за - 43, против - 1, въздържали се - 2/ 
  
2397-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 

65 от ЗЗД, Общински съвет - Варна дава съгласие да се извърши замяна на 
дълг на Община Варна за изграждането на магазинна част в партерния 
етаж на ЖСК "ДСК" на ул. "Ген.Колев" № 85, съгласно договор за 
отстъпено право на строеж от 11.10.1997 срещу прехвърляне правото на 
собственост върху апартамент № 12 разположен на трети жилищен етаж 
със застроена площ 64,20 кв.м., състоящ се от спалня, кухня-трапезария, 
дневна, баня-тоалет, коридор и тераса, при граници: изток-ап.11, север-ул. 



"Баучер", запад-зелени площи, юг-стълбище, ведно с избено помещение 
№ 12 от 4,90 кв.м., както и 2,571305% ид.част от общите части на сградата 
и от отстъпеното право на строеж и апартамент № 22, разположен на 
шести жилищен етаж, със застроена площ от 55,40 кв.м., състоящ се от: 
спалня, кухня-трапезария, баня-тоалет, коридор и тераса, при граници: 
изток-ул. "Ген.Колев", север-ап. 23, запад-коридор, юг-ап. 21, ведно с 
избено помещение № 22 от 4,10 кв.м., както и 2,350140% идеална част от 
общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж.  
ЖСК "ДСК" няма да имат претенции по отношение на пропуснатите 
ползи и лихви, съгласно раздел ІІІ от Договора за отстъпено право на 
строеж.  

/за - 35, против - 0, въздържали се - 1/  
 
2398-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 

35, ал. 2 от ЗОС, общински съвет - Варна дава съгласие да се извърши 
замяна на имот частна общинска собственост съгласно АОС № 
1010/10.03.1999 г., представляващ дворно място с площ 437 кв.м. находящ 
се на ул. Н.Козлев № 5, ъгъла с ул. "Феликс Дзерджински" № 19 срещу 
равностойни жилищни имоти в 24 п.р. собственост на Димитър Петков от 
гр.Варна, ул. "Подп.Калитин" № 28, ет. 2, ап. 45. Придобитите имоти да се 
включат във фонд "Настаняване наематели". 

 Оценката на имотите, предмет на замяната, да се извърши от 
лицензиран оценител за сметка на молителя. 

 /за - 36, против - 1, въздържали се - 0/ 
  
2399-3. 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 в кв. "Аспарухово", ул. "Тунджа", 28 
п.р., кв. 56 пл. № 1228, представляващ дворно място с площ 759 кв.м., 
срещу равностоен жилищен имот, собственост на Иван Дамянов.  
Придобития имот да се включи във фонд "Настаняване наематели" и се 
предаде на р-н "Аспарухово" за крайнонуждаещи се граждани.  
Оценката на имотите, предмет на замяната, да се извърши от лицензиран 
оценител за сметка на молителя. 

 /за - 27, против - 9, въздържали се - 5/ 
  
2400-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.7, ал.4 от 

НРПУРОИ и във връзка с чл.12, ал.2 от ЗОС, Общински съвет - Варна дава 
съгласие да бъдат предоставени за безвъзмездно ползване в полза на 
"Регионален исторически музей - Варна" следните имоти:  
1. Бул."Мария Луиза" № 41, имот пл.№ 139, 4-ти п.р. на гр.Варна с АОС 
№ 1775/24.04.2000. 



  Имотът представлява сграда със ЗП = 2725кв.м. и земя с площ 
13486кв.м. Използва се за нуждите на отдел "Археология". 

 2. Бул."Приморски" № 19, имот пл.№ 4, кв.70, 8-ми п.р. на гр.Варна 
с АОС № 1773/24.04.2000г. Имотът представлява помещения със ЗП = 
16,17кв.м., заедно със 7,787 % ид.ч. от общите части на сградата и от 
правото на строеж. Помещенията са разположени на първи етаж на четири 
етажна сграда. Използва се за нуждите на отдел "Връзки с обществеността 
и реклама". 

 3. Ул."Панагюрище" № 22, парцел ІІІ-за музей, кв.91, на 7-ми п.р. на 
гр.Варна с АОС № 1769/21.04.2000г. Имотът представлява две сгради и 
земя с площ 820 кв.м. Използва се за нуждите на отдел "Етнография". 

 4. Имот в парк "Приморски" на гр.Варна с АОС № 1770/21.04.2000г. 
Имотът представлява сграда от сутерен, два етажа и обитаемо 
подпокривно пространство. ЗП=119кв.м. Използва се за нуждите на отдел 
"Природа".  

5. Имот в местност "Салтанат", вила № 32, парк "Приморски" на 
гр.Варна с АОС № 1772/21.04.2000г. Имотът представлява сграда на 
сутерен и два етажа. ЗП = 100 кв.м. Използва се за нуждите на отдел 
"Научен архив".  

6. Ул."Ген. Радко Димитриев" № 8, парцел Х-15, кв.409, 4-ти п.р. на 
гр.Варна с АОС № 1774/24.04.2000г. Имотът представлява една основна 
едноетажна сграда с използваемо подпокривно пространство, три 
пристройки и земя с площ 528кв.м. Използва се за нуждите на отдел 
"Художествен": Къща-музей "Георги Велчев". 

 7. Ул."Осми ноември" № 3, парцел ІХ-5, кв.71, 8-ми п.р. на гр.Варна 
с АОС № 1771/21.04.2000г. Имотът представлява сграда на сутерен и два 
етажа със ЗП = 263кв.м. и земя с площ 494кв.м. Използва се за нуждите на 
отдел "Нова история".  

8. Комплекс "Аладжа манастир" по плана на "Крайбрежието" на 
гр.Варна с АОС № 1962/18.12.2000г.Имотът се състои от три сгради. 
Използва се за нуждите на "РИМ - Варна". 

 9. Ул."Славянска" № 21, имот пл.№ 21, кв.722, 3-ти п.р. на гр.Варна 
с АОС № 604/19.02.1998г. "РИМ - Варна" ползва част от имота, а именно: 
17/24 ид.ч. от първи етаж, целия със ЗП = 204,90 кв.м. Останалите 7/24 
ид.ч. от първи етаж на сградата са държавна собственост. Използва се за 
нуждите на отдел "Български земи ХV - ХІХ век"(бивш "Музей на 
Възраждането").  

Възлага на Кмета на Община Варна сключването на договор за 
безвъзмездно ползване с Директора на "Регионален исторически музей - 
Варна".  

/за - 29, против - 0, въздържали се - 1/ 
  



2401-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 39 
от ЗОС, Общински съвет - Варна учредява безвъзмездно право на 
ползване за образователни нужди в полза на ОУ "Иван Рилски" върху 
следните имоти частна общинска собственост: 

 - бул. "Вл. Варненчик" бл. 25, ет. 1 представляващ детска занималня 
със застроена площ от 138.16 кв.м, разположена на първия етаж от 8-
етажен жилищен блок, състояща се от входно антре, предверие със 
съблекални, две учебни стаи, два санитарни възела и стая за учителя - 
предмет на АОС № 592/30.04.1998 г.; 

 - бул. "Вл. Варненчик" бл. 24, вх. А, представляващ занималня със 
застроена площ 138.19 кв.м, разположена в подблоковото пространство на 
вх. А от 8-етажен жилищен блок, състояща се от входно антре, гардероб, 
стая за учителя, сервизни помещения, занималня, игрална - предмет на 
АОС № 2055/23.04.2001 г.; 

 - бул. "Вл. Варненчик" бл. 29, ет. 1, представляващ детска занималня 
със застроена площ 142.64 кв.м, разположена на първи етаж от 8-етажен 
жилищен блок, състояща се от входно антре, предверие със съблекални, 
кабинет по дървообработване, кабинет по металообработване, два 
санитарни възела и стая за учителя - предмет на АОС № 593/04.05.1998 г.; 

 - бул. "Вл. Варненчик" бл. 54, вх. Б, ет. 2 представляващ занималня 
със застроена площ 91.33 кв.м, разположена на втори етаж от 10-етажен 
жилищен блок, състояща се от три стаи, килер, умивалня, два тоалета, 
коридор и два балкона, както и изба с площ 1.85 кв.м - предмет на АОС № 
2245/17.12.2001г. за срок от 5 /пет/ години. 

 Възлага на Кмета на Община Варна издаването на заповед и 
сключването на договор за безвъзмездно право на ползване върху 
описаните имоти за срок от 5 /пет/ години.  

/за - 33, против - 0, въздържали се - 1/ 
  
2402-3-1.Общински съвет - Варна, на основание чл. 21, ал. 1 и чл. 23 

от ЗОС, във връзка с чл. 205 и 206 от ЗУТ, дава съгласие за отчуждаване 
на части от недвижими имоти пл.№№ 2106, 2107, 2097, 2096, 2108, 2109 в 
кв. 50 по плана на 21-ви подрайон - ж.к. "Бриз" - гр. Варна, за 
предвиденото по ЗРП мероприятие: "Обслужваща улица с ширина 4.50 м в 
кв. 50 на 21-ви подрайон". 

 2402-3-2. Възлага на Кмета на Община Варна на основание чл. 26 от 
ЗОС да проведе преговори със собствениците за покупко-продажба на 
частите от горните имоти и за резултата да уведоми Общински съвет - 
Варна в седемдневен срок. 

 /за - 33, против - 0, въздържали се - 1/ 
  
2403-3. На основание чл. 137, ал. 1, т. 3 от ТЗ, Общински съвет - 

Варна освобождава "Медицински център за рехабилитация и спортна 



медицина І - Варна" ЕООД от внасяне на дължим дивидент за 2001 г. 
Средствата да бъдат включени за покриване на загуби от предходни 
години.  

/за - 30, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
2404-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 42, ал. 2 от 

ЗОС, Общински съвет -Варна прехвърля от фонд "Жилища за отдаване 
под наем" във фонд "Жилища за продажба", жилище с административен 
адрес: гр. Варна, кв. "Аспарухово", ж.к. "Дружба" бл. 18, вх. Б, ет. 1, ап. 
11а.  

/за - 31, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
2405-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет 

- Варна одобрява параметрите на кредита представени в офертата на 
"Общинска банка"-АД - Варна по предложение на Съвета на директорите 
на "Градски транспорт"-ЕАД - Варна, както следва:  

Размер на Кредита: 1 000 000 лв. (един милион лева)  
Срок на кредита: 48 месеца  
Лихва: ОЛП + 5.85 пункта надбавка = 8.35 пункта 
 Усвояване на кредита: 9 мес., на траншове, целево за покупката на 

автобуси, след представяне на договор за покупката им, предварително 
съгласуван с банката 

 Гратисен период за погасяване на главницата: до 9 месеца, по 
желание на Дружеството 

 Погасяване на кредита: Допълнително договорен погасителен план, 
по изискване на Дружеството 

 Обезпечение: залог на новозакупените автобуси  
Такси и комисионни - 1000 лв. (хиляда лева) еднократно и 0.5% от размера 
на кредита - 5000 лв. (пет хиляди лева), еднократно, без такса ангажимент  

/за - 27, против - 1, въздържали се - 19/  
 
2405-3-2. Общински съвет - Варна възлага на Съвета на директорите 

на "Градски транспорт"-ЕАД - Варна да сключи договор за банков кредит 
с "Общинска банка"-АД - клон Варна, за закупуване на автобуси. 

 /за - 27, против - 1, въздържали се - 19/ 
 
 

  



Препис-извлечение! 
ОБЩИНСКИ     СЪВЕТ - ВАРНА 

  
ПРОТОКОЛ 

№ 42/05.02.2003 г. 
по точка четвърта от дневния ред 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
"Здравеопазване и социални дейности" относно: приемане "Наредба за 
общодостъпна среда в гр. Варна"; коригиране на решение № 2340-
7(41)/17.12.02 г.; задължаване на общинската администрация за финансово 
издължаване на МБАЛ "Св.Анна"-АД към "Стопанска и спомагателна 
дейност"-ЕАД.  

 
Р Е Ш Е Н И Я: 

 
2406-4. На основание чл. 22, ал. 1, изр. 1 и чл. 11, т. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет - Варна приема "Наредба за общодостъпна среда в гр. 
Варна", съгласно приложение. 

Общински съвет - Варна задължава компетентните органи да се 
съобразяват с Наредбата при приемане на съответните архитектурни 
решения.  

/за - 42, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2407-4. Общински съвет - Варна изменя свое решение № 234-

7()/17.12.2002 г., като имената на децата да се четат, както следва:  
"Яница Николаева Проданова и Васил Николаев Проданов" 

 /за - 40, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2408-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна задължава общинската администрация да направи необходимите 
постъпки за финансово издължаване на МБАЛ "Св. Анна"-АД - Варна към 
"Стопанска и спомагателна дейност"-ЕАД, съгласно сключено 
споразумение от 13.11.2002 г. 

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

 

  



Препис-извлечение! 
ОБЩИНСКИ     СЪВЕТ - ВАРНА 

  
 

ПРОТОКОЛ 
№ 42/05.02.2003 г. 

по точка пета от дневния ред 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
"Младежки дейности и спорт" относно приемане на Отчет за дейността и 
финансов отчет за "Младежки дейности, спорт и социален туризъм" за 
2002 г.  

 
Р Е Ш Е Н И Е: 

 
2409-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и т. VІ-5 от 

Програмата за развитие и насърчаване на физическото възпитание, спорта 
и социалния туризъм в Община Варна 2000-2003 г., Общински съвет - 
Варна приема Отчет за дейността и финансов отчет за "Младежки 
дейности, спорт и социален туризъм" за 2002 г. - отдел "Младежки 
дейности и спорт" към "Дирекция "Образование, младежки дейности и 
спорт", съгласно приложение.  

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

 

  



Препис-извлечение! 
ОБЩИНСКИ     СЪВЕТ - ВАРНА 

  
ПРОТОКОЛ 

№ 42/05.02.2003 г. 
по точка шеста от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от комисия по 
приватизация и следприватизационен контрол относно приемане на 
годишен план на Фонд "Приватизация" за 2003 г.  

 
Р Е Ш Е Н И Я: 

 
2410-6. В изпълнение на чл. 6, ал. 2 от ЗППДОбП, Общински съвет - 

Варна приема приходната и разходната част на приложения Годишен план 
на Фонд "Приватизация" за 2003 г.  

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

2411-6. На основание чл. 4, ал. 2 от ЗПСК и решение № 2410-
6(42)/05.02.03 г., Общински съвет - Варна упълномощава КПСКОС като 
свой помощен в приватизационния процес орган да подготви и приеме 
план-сметки на отделните партиди по реда на чл. 10, ал. 1, т. 1 и т. 3 от 
ЗПСК.  

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

 

 

 

 

  



Препис-извлечение! 
ОБЩИНСКИ     СЪВЕТ - ВАРНА 

  
ПРОТОКОЛ 

№ 42/05.02.2003 г. 
по точка седма от дневния ред 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
"Образование" относно: преобразуване на Хуманитарна гимназия "К. 
Преславски" в Национална гимназия за хуманитарни науки и изкуства; 
промени в статута за награда "Варна" в системата на народната просвета.  

 
Р Е Ш Е Н И Я: 

2412-7. Общински съвет - Варна дава съгласие Хуманитарна 
гимназия "К. Преславски" да се преобразува в Национална гимназия за 
хуманитарни науки и изкуства, с финансиране от Община Варна и 
ползване на сграда публична общинска собственост.  

/за - 35, против - 0, въздържали се - 3/  

2413-7. Общински съвет - Варна променя "Статут за награда "Варна" 
в системата на народната просвета", приет с решение 1740-9(33)/15, 
24.04.02 г., както следва: 

 Към "Критерии за номиниране за постижения през изминалия 
едногодишен период" т.3 става: "Техни възпитаници да имат успешни 
изяви на регионално, национално или международно равнище през 
изминалия едногодишен период, аргументирани чрез различни 
информационни източници." 

 Към "Процедура за определяне на наградите"  
т.1 става: "Аргументирани предложения за награждаване, придружени с 
документи /награди, грамоти, отличия, препоръки, анкети, независими 
оценки и други/ се правят писмено до Общински съвет-Варна в срок до 10 
април. Депозират се в деловодството на дирекция "ОМДС". 
т.2 става: "Предложенията могат да се изготвят от: 
2.1 Педагогическите съвети; 
2.2 Училищни настоятелства; 
2.3 РИ на МОН-Варна; 
2.4 Дирекция "ОМДС"-Община Варна;  
2.5 Граждански и професионални сдружения.  



 
т.3 става: В срок до 1 април ПК "Образование" съставя предложение за 
експертна комисия, която прави селекция на номинациите. 
т.4 става: Експертната комисия се състои от седем членове, предложени от:  
4.1 ПК "Образование" – 3 
4.2 Дирекция "ОМДС" – 3 
4.3 РИ на МОН - Варна –1  
т.5 става: Съставът на Експертната комисия се утвърждава със заповед на 
Кмета на Община Варна в срок до 10 април. 
т.6 става: В срок до 30 април експертната комисия изготвя своето 
предложение до ПК "Образование", което включва до три номинации във 
всяко направление, подредени от първо до трето място. 
  /за - 35, против - 0, въздържали се - 3/  
 
 
 
 
 
 
  



Препис-извлечение! 
ОБЩИНСКИ     СЪВЕТ - ВАРНА 

  
ПРОТОКОЛ 

№ 42/05.02.2003 г. 
по точка осма от дневния ред 

ОТНОСНО: Разглеждани на предложения за решения от ВрК 
"Структури и общинска администрация" относно: разкриване на бройки в 
"Младежки дом"; трансформиране на длъжност в Общински приемник в 
безстопанствени кучета; увеличаване щата на "Други дейности по 
култура"; разкриване на щатни бройки към Дирекция "Финанси и 
бюджет"; увеличаване щата на р-н "Вл. Варненчик"; утвърждаване на 
бройка за младши счетоводител "Контрол на СФУК" за всички райони; 
увеличаване щата на отдел "Архитектура и благоустройство" в р-н 
"Приморски"; разкриване на щатни бройки в км. Тополи; трансформиране 
на длъжност в р-н "Одесос".  

 
Р Е Ш Е Н И Я: 

2414-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна разкрива две щатни бройки към щата на Младежки дом в "Други 
дейности по икономика" както следва:  
1. Главен специалист "Информационно обслужване" - 2 бр. 

 /за - 40, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2415-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна трансформира длъжността "изпълнител-ветеринарен лекар" в 
длъжност "ловец-домакин" в ОПБК.  

/за - 40, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2416-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна увеличава щата с една бройка към "Други дейности по култура" 
както следва:  
- старши експерт "Етноси"  

/за - 27, против - 0, въздържали се - 10/  

2417-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 
19, 19а и 19б от ЗДВФК, Общински съвет - Варна дава съгласието си да се 
открият две щатни бройки на длъжност "Финансов контрольор на Община 
Варна" и "Финансов контрольор на разпоредителите с бюджетни кредити 
от по-ниска степен към Община Варна".  



Общински съвет-Варна задължава Кмета на Община Варна да 
възложи изготвянето на характеристика на длъжността, гарантираща 
изпълнението на законовите изисквания към "Системите на финансов 
контрол", гарантираща:  

- осъществяване на строг предварителен финансов контрол; 
- осигуряване на икономично, ефикасно и ефективно постигане на 

целите на Община Варна  
- осигуряване на съответствие на дейността на общината със 

законодателството и вътрешните актове.  
За избор на заемащите длъжността да се проведе конкурс при 

спазване на всички изисквания, поставени в ЗДВФК и ППЗДВФК. 
 /за - 35, против - 0, въздържали се - 0/ 
 
 2418-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна увеличава щата на р-н "Вл.Варненчик" с две щатни бройки:  
- младши експерт "Геодезист"  
- младши специалист "Поземлена реформа" със срок до приключване 

на мероприятието.  
/за - 42, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2419-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна утвърждава за районите при Община Варна /р-н Приморски, р-н 
Одесос, р-н Младост, р-н Вл.Варненчик, р-н Аспарухово/ по една 
допълнителна щатна длъжност - Младши счетоводител "Контрол на 
СФУК".  

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

2420-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна определя към щатното разписание на р-н Приморски, в рамките на 
отдел "Архитектура и благоустройство", 1 щатна бройка "Участъков 
архитект" и 1 щатна бройка Младши специалист "Геодезист". 

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

 

 2421-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна разкрива в км. Тополи две щатни бройки 

 1. "Изпълнител - дежурен по кметство"  
2. "Специалист поземлена реформа" със срок до приключване на 

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



2422-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна трансформира в р-н "Одесос" длъжността "Старши експерт Етноси" 
в "Младши експерт Етноси".  

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

 

 

 

  



Препис-извлечение! 
ОБЩИНСКИ     СЪВЕТ - ВАРНА 

  
ПРОТОКОЛ 

№ 42/05.02.2003 г. 
по точка девета от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

"Архитектура и строителство" относно: промяна предназначение на УПИ 
ХІ за озеленяване в кв. 9 ж.к. "Вл. Варненчик"; изработване на проект за 
изменение на ОУП /ОГП/ за територия североизточно от кв. Галата; 
изменение на ПУП-ПРЗ на кв. 11, по плана на к.к. "Златни пясъци".  

 
Р Е Ш Е Н И Я: 

2423-9. На основание чл. 9, ал. 3 от ЗУТ, Общински съвет - Варна 
дава разрешение за промяна предназначението на УПИ ХІ 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, в частта му, 
касаеща временните търговски обекти, ползващи правата по §50А от ПЗР 
на ЗИД на ЗТСУ и § 17 от ЗУТ.  

/за - 41, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2424-9. На основание чл. 134, ал. 1 от ЗУТ и чл. 124, ал. 1 от ЗУТ, 

Общински съвет - Варна разрешава възлагане изработване на проект за 
изменение на ОУП /ОГП/ за територията североизточно от кв. Галата 
обозначена като "територия без промяна на предназначение до одобряване 
на нов ОУП /ОГП/" съгласно устройственото зониране и действащите 
"Специфични правила и нормативи за устройство и застрояване 
територията на гр.Варна", одобрени със Заповед № РД-02-14-
1734/21.09.1999 г.  

/за - 40, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2425-9. На основание чл. 9, ал. 3 от ЗУТ, Общински съвет - Варна 

дава съгласие за изменение на ПУП-ПРЗ на кв.11, по плана на к.к. "Златни 
пясъци", за урегулирани поземлени имоти - УПИ І - "за озеленяване" и ІІ - 
"за трафопост и търговски обект", така както е описано в изложението на 
докладна записка вх.№ АБ-2-2600/1039/24.01.03 г. при запазване размера 
на предвидената застроена площ по действащия ПУП /ЗРП/ на Златни 
пясъци.  

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



Препис-извлечение! 
ОБЩИНСКИ     СЪВЕТ - ВАРНА 

  
ПРОТОКОЛ 

№ 42/05.02.2003 г. 
по точка десета от дневния ред 

ОТНОСНО: Разглеждане на заявления от общински съветници за 
попълване съставите на постоянните и временни комисии към ОбС.  

 
РЕШЕНИЯ: 

2426-10. Общински съвет - Варна решава общинският съветник 
Аврам Тодоров да бъде член на ВрК "Структури и общинска 
администрация".  

/за - 40, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2427-10. Общински съвет - Варна решава общинският съветник 

Тошко Грудев да бъде член на ВрК "Структури и общинска 
администрация". 
  /за - 40, против - 0, въздържали се - 0/  
 

2428-10. Общински съвет - Варна решава общинският съветник 
Живко Ников да бъде член на ВрК "Структури и общинска 
администрация".  
/за - 40, против - 0, въздържали се - 0/  

 
2429-10. Общински съвет - Варна решава общинският съветник 

Красен Железов да бъде член на ВрК "Структури и общинска 
администрация".  

/за - 40, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2430-10. Общински съвет - Варна решава общинската съветничка 

Димитричка Господинова да бъде член на ВрК "Структури и общинска 
администрация".  

/за - 40, против - 1, въздържали се - 0/  
 
2431-10. Общински съвет - Варна освобождава общинския съветник 

Борислав Гуцанов от състава на ПК "Финанси и бюджет".  
/за - 41, против - 0, въздържали се - 0/  
 



2432-10. Общински съвет - Варна решава общинският съветник 
Борислав Гуцанов да бъде член на ПК "Транспорт".  

/за - 40, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2433-10. Общински съвет - Варна решава общинският съветник 

Константин Войнов да бъде член на ПК "Архитектура и строителство". 
 /за - 41, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2434-10. Общински съвет - Варна решава общинската съветничка 

Веселина Савова да бъде член на ПК "Младежки дейности и спорт" и на 
ПК "Финанси и бюджет".  

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

  



Препис-извлечение! 
ОБЩИНСКИ     СЪВЕТ - ВАРНА 

  
ПРОТОКОЛ 

№ 42/05.02.2003 г. 
по точка единадесета от дневния ред 

ОТНОСНО: Създаване на наблюдателна комисия по чл. 94 от ЗИН.  

 
РЕШЕНИЕ: 

2435-11. На основание чл. 94, ал. 4 от ЗИН Общински съвет - Варна 
създава Наблюдателна комисия и утвърждава следния й състав:  
Председател:  
1. Красимир Симов - Председател ОбС – Варна 

  
Членове:  
2. Румен Вълчев - Н-к отдел "КОР" Дирекция "ОРК" при Община Варна 
3. Любослава Дашева - ст. Юрисконсулт при Дирекция "ПНО" при 
Община Варна 
4. Пенка Живкова - Н-к отдел при Дирекция "Култура" при Община Варна 
5. Валентин Денев - Гл. експерт "Социални проблеми" при Дирекция 
"Здравеопазване" при Община Варна  
6. Ивелина Кръстева - Гл. експерт при Дирекция "Образование и младежки 
дейности" при Община Варна  
7. Иван Давидов - Гл. експерт на Младежки дом – Варна 
8. Апостол Димитров - общински съветник ОбС – Варна 
9. Красимир Маринов - общински съветник ОбС – Варна 

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

 


