
Препис-извлечение! 
О Б Щ И Н С К И     С Ъ В Е Т  -  В А Р Н А 

 
П Р О Т О К О Л  

№ 44/05,06.03.2003 г. 
по точка първа от дневния ред 

 
ОТНОСНО:Питания и отговори на питания.  
 
Емилия ХРИСТОВА - СДС  
Уважаеми г-н Йорданов, получих информация, че лимита на единия 

от Вашите мобилни телефони, който ползвате за служебни разговори 
надхвърля сумата от 1400 лв. Разбрах също, че лимита на мобилните 
телефони на директорите на дирекции също са доста крупни суми - 
например на г-н Павлов единият мобилен е с лимит 900 лв., г-н Цонев - 500 
лв. единия…  Молбата ми е да потвърдите или да отречете това, което аз 
съм научила, да ми предоставите писмен отговор на въпроса какъв е 
лимита определен с Ваша заповед на Вашите мобилни телефони и на 
мобилните телефони на директорите на дирекции и каква е общата сума 
изразходвана за миналата година за мобилни разговори?  

 
Гето МАРИНОВ - БСП  
По същество нямам ново питане, но въпроса който поставих на 

предната сесия и отговора, който имам - всъщност не се отговаря на 
въпроса като цяло. Ще припомня само, че питах дали в бисерите на 
Варненското черноморие - "Златни пясъци" и "Св.св. Константин и Елена" 
Общината има собственост; приватизирани ли са дружествата и в каква 
степен и ако са приватизирани - кои са собствениците - варненски или 
други фирми. В тази част, изключая собствеността, т.е. че общината няма 
собственост, в другата част нямам отговор. Или тази информация е 
секретна, или общината не разполага с нея, тъй като приватизацията не е 
приоритет на държавната собственост, но все пак мисля че ОбС би 
следвало да е запознат с този отговор. Не са малко дружествата, които са 
на територията на гр. Варна.  

 
Анна-Мария ЙОРДАНОВА - Федерация Царство България  
Въпроса ми е към доц. Стоянов. На миналата сесия дадохме 

предложение за създаване на АД отнасящо се за стадион "Варна". Докъде е 
стигнала подготовката на документите и кога ще ни бъдат предоставени за 
разглеждане в комисията?  

 
 



Благовест ТОДОРОВ - СДС  
Уважаеми г-н Йорданов, за пръв път не съм удовлетворен на 

отговора на питането ми за общинския съветник Красимир Симов дали е 
ползвал търговски маси, павилиони, офиси в Двореца на културата и 
спорта. Въпроса ми беше пределно ясен и си остава пределно ясен. От коя 
година общинският съветник Красимир Симов ползва търговска площ в 
ДКС, колко квадрата е, колко лева е наема, наема актуализиран ли е или не 
е и т.н. "ДКС"-АД е общинско дружество и мисля, че общинските 
съветници и гражданите на Варна имат нужда и право да бъдат осветлени 
по това мое питане. Знам, че въпроса за г-жа Чеприянова е уреден, за което 
благодаря! 

 
Кирил ЙОРДАНОВ - Кмет на Община Варна  
В отговорите на питане 2 и 3 за Двореца на културата и спорта, 

мисля че съвсем изчерпателно и коректно Ви е отговорено, че в предмета 
на дейност на дружеството е включено предоставяне на материална база и 
територии под наем. Така че от компетентност на ДКС е определянето на 
наемателя, ползвателите на рекламни търговски площи на територията на 
Двореца и актуализирането на наемната цена. Можете да упражните тези 
си права. По отношение на Вашето питане за телефонните разходи. Още 
днес, с риск да попреча на провеждането на дневния ред, разпоредил съм 
се веднага да се донесе справка да получите информация относно цените 
на телефонните разговори. Никога не съм си позволявал да водя за такава 
стойност разговори в рамките на един месец, вероятно в случая става дума 
за един много дълъг период от време, с натрупване в месеците. Принципа, 
който сме спазвали е, че при надвишаване на лимита, съответният 
директор внася от собствения си джоб разликата ,на която той е говорил. 
Моля за търпение, ще се изготви справката и тя ще бъде предоставена на 
общинските съветници, включително и разходите на моите телефони - 
говоря за сумата от 1400 лв. - за какъв период от време е натрупана тази 
сметка. Разбрах, че председателят на ОбС, съгласно решението на ОбС, е 
определил лицата представителството на ОбС в комисията за стадион 
"Варна". Може да започнат разговорите по отношение основните 
положения на устава.  
  



 
Препис-извлечение! 

О Б Щ И Н С К И     С Ъ В Е Т  -  В А Р Н А 
 

П Р О Т О К О Л  
№ 44/05,06.03.2003 г. 

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

"Финанси и бюджет" относно: приемане Отчет за изпълнение на бюджета 
на Община Варна за 2002 г.; приемане на бюджет на Община Варна за 
2003 г.; разглеждане на "Наредба за определяне и администриране на 
местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна"; 
разработване на програма за подобряване на приходите от общинска 
собственост; финансово подпомагане на проекти по превенция и 
рехабилитация на наркомании; финансово осигуряване от бюджета на 
Община Варна разликата между цената на билета за транспортно 
обслужване на трудноподвижни лица по програма "ФАР" за 2003 г.; 
безплатно пътуване по една автобусна линия на учащите се с определена 
група инвалидност и решение на ЛКК; безплатни карти на учениците от І 
до VІІІ клас от с. Казашко до края на учебната 2002/03 г.; ученически 
карти до с. Звездица; предложения до Президента на Република България 
за опрощаване на финансови задължения на нуждаещи се граждани.  

 
РЕШЕНИЯ:  
2441-2. На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.52, ал.1 от ЗМСМА, чл.12 и 

чл.18 от Закона за общинските бюджети и във връзка с разпоредбите на 
ЗДБРБ за 2003 г., § 29 от преходните и заключителни разпоредби, ПМС № 
16/30.01.2003 г. и писмо № ФО-4/10.02.2003 г. на Министерство на 
финансите, Общински съвет Варна реши:  

1.Утвърждава окончателния годишен план на бюджета на община 
Варна за 2002 г., съгласно приложение Отчет 2002:  
По прихода 79 511 200 лв. /за - 27, против - 8, въздържали се - 12/  

2.Приема отчета на бюджета на община Варна за 2002 г., съгласно 
приложение Отчет 2002:  
По разхода 75 514 885 лв. /за - 27, против - 8, въздържали се - 12/  

3.Приема бюджета на община Варна за 2003 г., както следва:  
3.1.ПО ПРИХОДА съгласно приложение № 1 76 600 000 лв.  

В това число:  
3.1.1.приходи с държавен характер 35 118 701 лв.  

В това число:  
- трансфер на преотстъпения данък  

по ЗОДФЛ съгласно чл.8, ал.1 от ЗДБРБ за 2003 г. 34 146 701 лв.  



- целева субсидия за капиталови  
разходи за финансиране на държавни дейности 972 000 лв.  

3.1.2. приходи с общински характер 41 481 299 лв.  
В това число:  
- данъчни приходи 13 417 000 лв.  
- неданъчни приходи 17 593 225 лв.  
- целева субсидия за капиталови разходи  

за финансиране на общински дейности 454 000 лв.  
- трансфери от извънбюджетни сметки  

към бюджет 108 488 лв.  
- финансиране на дефицита - 9 908 586 лв.  
3.2. ПО РАЗХОДА, съгласно приложение № 2/ 76 600 000 лв.  
В това число:  
Държавни дейности 35 118 701 лв.  
Общински дейности 45 181 299 лв.  
- разпределен по функции и групи разходи - съгласно приложение.  
- инвестиционна програма - съгласно приложение № 6.  
/резултати от поименно явно гласуване:  
за - 26, против - 4, въздържали се - 16, отсъстващи - 4/  
 
4.Утвърждава дефицита в общинския бюджет за 2003 г. в размер на 6 

500 000 лв.  
/за - 28, против - 0, въздържали се - 10/  
 
5.Приема следните лимити за разходи:  
5.1.Социално-битови разходи на персонала, определени в размер на 3 

на сто на база начислените трудови разходи;  
5.2. Лимит за представителни разходи за ИЗО и ръководители и 

директори на заведения, съгласно приложение № 5.  
5.3. Размер на поевтиняване на храната:  
- Общообразователни училища и ПГИ  
закуска - 0.05лв  
обяд - 0.35лв.  
вечеря - 0.15лв.  
- спортно училище  
закуска - 0.15лв  
обяд - 1.10лв  
вечеря - 0.60лв  
5.4. Режийните разноски :  
- целодневни детски градини:  
закуска - 0.24лв.  
обяд - 0.48лв.  
- седмични детски заведения:  



закуска - 0.24лв.  
обяд - 0.48лв  
вечеря - 0.36лв.  
- детски ясли:  
закуска - 0.30лв.  
обяд - 0.50лв  
вечеря - 0.40лв.  
- детски млечни кухни:  
обяд - 0.50лв.  
5.5.Определя дневен оклад на едно дете :  
- за дневни групи в ЦДГ и детски ясли - 1,32 лв.  
- за нощуващи групи в ЦДГ и детски ясли - 1,70 лв.  
/за - 30, против - 0, въздържали се - 1/  
6.Приема разчет за целеви разходи:  
6.1 Помощи по решения на ОС - 70 000 лв.  
6.2 Разходи за издръжка на ОС - 150 000 лв.  
6.3 Разходи за погребения - 8 000 лв.  
6.4 Разходи за приемник за безстопанствени кучета - 65 000 лв.  
6.5 Разходи за обезпечаване програмата на Община Варна, свързана с 

обявяването на 2003 година - Европейска година на хората  
с увреждания - 100 000 лв.  

6.6 Разходи за финансиране на проекти за превенции и 
рехабилитация по наркомания - 20 000 лв.  

6.7 Разходи за издръжка на Спортния диспансер - 60 000 лв.  
6.8 Разходи за закупуване медикаменти за онкоболни до осигуряване 

на същите от Министерство на здравеопазването.  
/за - 32, против - 0, въздържали се - 2/  
7.Утвърждава списък на длъжностите, които имат право на 

транспортни разходи, съгласно приложение № 9.  
7.1. Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък 

на лицата по т.7 и размера на средствата в рамките на действителните 
разходи.  

/за - 28, против - 0, въздържали се - 8/  
8.Утвърждава разчета за субсидии на организации с нестопанска цел 

както следва:  
- за театри,филхармонии и опери - 100 000 лв.  
- за читалища, съгласно стандарти по Решение Nо 612 на 

МС/12.09.2002 год.  
8.1. Упълномощава кмета на общината да договори условията за 

използване на средствата по т.8. /за - 37, против - 0, въздържали се - 1/  
 

9.Определя численост на персонала и диференцирани средни брутни 
работни заплати по функции и дейности - съгласно приложение № 14.  



/за - 37, против - 0, въздържали се - 4/  
10. При спазване на общия размер по бюджета и разделението му на 

държавни и общински дейности, предоставя следните правомощия на 
кмета на общината за бюджетната 2003 година (чл.27 от ЗОБ).  

10.1. Да изменя размера на бюджетните кредити за различните 
видове разходи в обема на общите разходи за една бюджетна дейност.  

10.2 Да прехвърля бюджетни кредити за различните видове разходи 
от дейност в дейност в рамките на една бюджетна група без да изменя 
общия й размер и без да се прехвърлят кредити от държавни дейности, в 
общински дейности, без ИЗО.  

10.3 Да разработи бюджета на общината по пълна бюджетна 
класификация.  

/за - 28, против - 5, въздържали се - 5/  
11.Задължава кмета на общината:  
11.1. Да определя конкретните правомощия и отговорности на 

второстепенните и третостепенните разпоредители с бюджетни кредити.  
11.2. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни 

организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова 
дисциплина и при неспазване на приетите приоритети.  

11.3 Задължава ръководителите на бюджетни звена, в срок до 30 
календарни дни от приемането на бюджета от ОС да разработят и 
представят конкретни мерки за изпълнение на бюджет 2003.  

/за - 27, против - 0, въздържали се - 11/  
12.Други.  
12.1 На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, Общински съвет -

Варна дава съгласие Община Варна да тегли банков заем в размер на 4 747 
300 лв. за покриване на признатия недостиг по ЗДБРБ за 2003 г., в случай 
че същият не бъде отпуснат от МФ.  

12.2. Във връзка с ползването на банковия кредит в рамките на 
бюджетната 2003 год., Общинският съвет задължава Кмета да определи 
банка кредитодател след представяне на минимум три оферти от банки, със 
съответните параметри:  

- размер на кредита - 4 747 300 лв.;  
- вид на кредита - кредитна линия  
- срок на усвояване - 30.09.2003 година;  
- срок на погасяване - 27.12.2003 година;  
- лихва на кредита - основен лихвен процент обявен от БНБ  

плюс надбавка не повече от 5 пункта;  
/за - 26, против - 10, въздържали се - 5/  
 
2442-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна дава съгласие да бъдат отпуснати 100 000 лв. (сто хиляди лева) за 
лечение на онкоболни по предложението на д-р Г. Игнатов - Управител на 



МДОЗ "М.Марков"-ЕООД, с вх. № ОС-3-9903(3)/03.02.03 г., като 
общинската администрация уточни финансирането.  

/за - 38, против - 0, въздържали се - 1/  
 
2443-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет 

- Варна приема Разчет за необходимите средства за сектор "Транспорт" за 
2003 г.  

 
2443-2-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет 

- Варна дава съгласие да бъдат отпуснати 20 000 лв. (двадесет хиляди лева) 
в рамките на приетия бюджет за 2003 г. на Община Варна, за безплатен 
транспорт на трудноподвижни лица, след представяне на списък от 
"Национален център за социална рехабилитация" - Варна.  

/за - 40, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2444-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет 

- Варна определя целево сумата от 20 000 /двадесет хиляди лева/ за 
финансово подпомагане на проекти по превенция и рехабилитация на 
наркомании, осъществявани от Асоциацията на варненските организации 
за превенция на наркомании и Общински съвет по наркотични вещества 
към Община Варна.  

/за - 41, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2444-2-2. Средствата да бъдат заложени по бюджета на Община 

Варна за 2003 г. - функция "Здравеопазване", дейност 469 "Други дейности 
по здравеопазване".  

/за - 41, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2445-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и наредба № 

6/12.12.97 г. на Министерството на транспорта, Общински съвет - Варна 
дава съгласие за финансово осигуряване от бюджета на Община Варна за 
покриване на разликата между цената на билета и фактическите разходи, 
за транспортното обслужване на трудноподвижни лица по програма "ФАР" 
за 2003 г.  

/за - 41, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2446-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна дава съгласие, учащите се с определена група инвалидност и 
Решение на ЛКК, да пътуват безплатно по една автобусна линия до 
съответното учебно заведение през 2003 г., като броя на правоимащите се 
за един месец се удостоверява с приложен списък от Общинска служба за 
социално подпомагане, средствата да бъдат осигурени от бюджета на 
Община Варна за 2003 г.  



/за - 42, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2447-2. 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 учениците от І до VІІІ 
клас включително от с.Казашко до края на учебната 2002/2003 г., съгласно 
приложен списък.  

/за - 43, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2448-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна решава разходите по изравняване на цените на ученическите карти 
до с.Звездица с цените на ученическите карти по градските линии да се 
поемат от общинския бюджет, дейност "Транспорт" до края на учебната 
2002/2003 г.  

/за - 42, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2449-2. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна предлага на Президента на Република България да не опрости 
задължението на Риза Хюсеин Муса от гр.Варна, кв."Виница", ул. 
"Петрич" № 3.  

/за - 29, против - 1, въздържали се - 2/  
 
2450-2. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна предлага на Президента на Република България да опрости 
задължението на Тодора Митева Минева от гр.Варна, ул. "Тодор 
Икономов" бл.24, ет. 15, ап. 89.  

/за - 36, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2451-2. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна предлага на Президента на Република България да опрости 
задължението на Тодор Маринов Тодоров от гр.Варна, ж.к. 
"Вл.Варненчик" бл. 54, вх. 2, ет. 5, ап. 42.  

/за - 36, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2452-2. На основание чл. 9 от ЗМДТ, Общински съвет - Варна 

приема "Наредба за определяне и администриране на местните такси и 
цени на услуги на територията на Община Варна", съгласно приложение,  

/за - 27, против - 1, въздържали се - 7/  
като решава таксата за ползване на гробни места за вечни времена в 

гробищен парк "Варна" да бъде завишена с 50 % спрямо досега 
действащата такса.  

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



Препис-извлечение! 
О Б Щ И Н С К И     С Ъ В Е Т  -  В А Р Н А 

 
П Р О Т О К О Л  

№ 44/05,06.03.2003 г. 
по точка трета от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложение от Кмета на Община Варна 
относно предоставяне безвъзмездно на помещение на Сдружение с 
нестопанска цел "Олимпийски клуб Варна".  

 
Р Е Ш Е Н И E : 

 
2453-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 39, ал. 3 от 

ЗОС и чл. 104, ал. 3 и чл. 116 от НРПУРОИ, Общински съвет - Варна, в 
качеството си на орган по чл. 104, ал. 3 от НРПУРОИ взема решение за 
учредяване безвъзмездно право на ползване без провеждане на търг или 
конкурс, за срок от 10 години, върху имот частна общинска собственост 
(АОС № 521/30.01.1998 г.) находящ се на адрес: гр. Варна, ул. "Славянска" 
№ 1-3-5, 3-ти м.р., кв. 715, пл. № 5, състоящ се от помещения в партера на 
5МЖБС, със застроена площ 280 кв.м; сутерен (изба), с площ от 135,40 
кв.м), в полза на Сдружение "Олимпийски клуб Варна", Ф.Д. № 402/2001 
г., със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. "Славянска" № 1-3-5, 
дан. № 1030163830, БУЛСТАТ № 103785219, представлявано от Димо 
Атанасов Стоев - ЕГН ***, срещу задължението на Сдружението да 
инвестира в преустройството на обекта сумата от 250 000 (двеста и 
петдесет хиляди) лева. 

/за - 29, против - 1, въздържали се - 13/  
  



 
Препис-извлечение! 

О Б Щ И Н С К И     С Ъ В Е Т  -  В А Р Н А 
 

П Р О Т О К О Л  
№ 44/05,06.03.2003 г. 

по точка четвърта от дневния ред 
 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложение от Кмета на Община 

Варна относно промени в "Наредба за разполагане на временни 
преместваеми обекти за търговия - маси, павилиони, кабини и други, 
съгласно чл. 56 от ЗУТ".  

 
Р Е Ш Е Н И Я : 

 
2454-4. На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна изменя "Наредба за разполагане на временни преместваеми обекти 
за търговия - маси, павилиони, кабини и други, съгласно чл. 56 ЗУТ", 
приета с решение № 2231-10(40)/06.11.2002 г. на Общински съвет - Варна, 
както следва:  

- в чл. 1, ал. 1 отпада изразът "Върху терени общинска и държавна 
собственост";  

- чл. 1, ал. 2 придобива следната редакция: "С наредбата се определят 
градоустройствените изисквания при поставяне на преместваеми обекти на 
територията на Община Варна и правомощията на административните 
органи на районните кметства и Община Варна, както и правата и 
задълженията на общинска фирма "Пазари"ЕООД относно реда за 
издаване на разрешение за поставяне на заинтересуваните лица, режима на 
ползване на обектите и заплащане на дължимата цена.";  

- в чл. 1, ал. 5: Преди "не се допуска поставяне на преместваеми 
обекти" се включва следния текст: "С изключение на заварените към 
01.01.2003 г. положения";  

- отпада т. 10 "Курортни комплекси"  
Създава се нов раздел ІІІ в гл. І, с наименование "Пазарни площадки" и със 
следното съдържание:  

- чл. 2а "Имоти, общинска собственост, които не са включени в 
капитала на общинска фирма "Пазари"ЕООД и в които, съгласно 
одобрените по чл. 3 от тази наредба схеми, се предвижда изграждането на 
преместваеми обекти, могат да бъдат определени като пазарни площадки 
по смисъла на тази наредба. Пазарните площадки се определят със заповед 
на кмета на Община Варна."  

- чл. 2б "Търговската дейност на пазарните площадки по чл. 2а се 
организира от общинска фирма "Пазари"ЕООД при спазване разпоредбите 



на Наредбата за вътрешния ред на пазарните площадки, стопанисвани от 
"Пазари"ЕООД.  

- чл. 2в Решенията за разполагане на преместваеми обекти на 
пазарните площадки се издават от управителя на общинска фирма 
"Пазари"ЕООД  

/резултати от поименно явно гласуване:  
за - 25, против - 0, въздържали се - 17, отсъстват - 8/  

- чл. 2г (1) Поставянето на обектите собственост на ползвателите се 
извършва от "Пазари"ЕООД.  

/за - 27, против - 0, въздържали се - 3/  
- чл. 2г (2) Изграждането на инфраструктурата и поддържането на 

пазарните площадки - общинска собственост е за сметка на общинска 
фирма "Пазари"ЕООД.  

- чл. 2г (3) Извършените разходи по ал. 2 са за сметка на дължимите 
от общинска фирма "Пазари"ЕООД към Община Варна суми за ползването 
на общинските имоти.  

Създава се нова ал. 4 на чл. 3: "За курортните комплекси и Морската 
градина на гр. Варна схемите се разглеждат и определят от комисия, 
назначена със заповед на кмета на Община Варна и се одобряват от гл. 
архитект на Община Варна".  

Досегашните ал. 4, 5 и 6 на чл. 3 стават съответно ал. 5, 6 и 7.  
Чл. 4, ал. 3, изр. 1 придобива следната редакция: "Ползвателите на 

преместваеми обекти, извън пазарните площадки, се определят от комисии 
по райони, назначени за целта от кмета на Общината, в състав от трима 
общински съветници, един служител от общинската администрация и един 
от районната администрация".  

Чл. 6, ал. 3 придобива следната редакция: "Разрешение за поставяне 
на преместваеми обекти за търговия и други в частни поземлени имоти, 
собственост на физически или юридически лица, различни от държавата и 
общините, се издава на името на собственика, от кмета на район, въз 
основа на скица за местоположението на обекта, с размери и одобрен 
проект, ако е необходимо".  

В чл. 6 се създава нова алинея 4 със следната редакция: 
"Разрешенията за поставяне на преместваеми обекти за търговия и други в 
курортните комплекси и Морската градина, се създават на името на 
собственика на земята, от зам. кмета на Община Варна".  
Досегашните ал. 4, 5, 6, 7 и 8 на чл. 6 стават съответно ал. 5, 6, 7, 8 и 9.  
В ПЗР се създава нов § 9, със следната редакция: "Заварените обекти, по 
смисъла на разпоредбата на чл. 1, ал. 5 от тази наредба, могат да бъдат 
премахнати след изтичане на предоставените им разрешения за поставяне".  

/резултати от поименно явно гласуване:  
за - 25, против - 0, въздържали се - 17, отсъстват - 8/  

  



Препис-извлечение! 
О Б Щ И Н С К И     С Ъ В Е Т  -  В А Р Н А 

 
П Р О Т О К О Л  

№ 44/05,06.03.2003 г. 
по точка пета от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

"Здравеопазване и социални дейности" относно: извършване на финансова 
проверка в "ДКЦ-І Св.Клементина"-ЕООД; финансова издръжка на 
"Амбулатория-групова практика за специализирана медицинска помощ - 
Център за психично здраве-Варна"-ЕООД; избор на управител на 
"АГПСМП-Център за психично здраве-Варна"; разглеждане транспортните 
нужди на инвалиди от гр. Варна с над 70-процентна инвалидност.  

 
Р Е Ш Е Н И Я : 

 
2455-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 

5, във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет - Варна избира и 
утвърждава за управител на "Амбулатория - групова практика за 
специализирана медицинска помощ - Център за психично здраве - Варна" 
ЕООД д-р Цветелина Христова Дончева - ЕГН ***, до провеждане на 
конкурс. /за - 36, против - 0, въздържали се - 1/  
2456-5. Общински съвет - Варна задължава Кмета на Община Варна да 
издаде заповед за извършване на финансова проверка в "ДКЦ І Св. 
Клементина"-ЕООД по молбата на лекари-специалисти с вх. № РД-3-
9100(64)/26.02.03 г., като се създаде комисия, в която да бъдат включени и 
представители на Дирекция "Здравеопазване и социални дейности" и 
Дирекция "Финанси и бюджет" - отдел "ФАК". За резултатите от 
проверката да се уведоми ПК "Здравеопазване и социални дейности".  

/за - 40, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2457-5-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет 

- Варна дава съгласие да бъдат отпуснати средства от бюджет на Община 
Варна 2003 г. за безплатен транспорт на инвалиди с над 70 % инвалидност. 

/за - 27, против - 2, въздържали се - 2/  
 
2457-5-2. Общински съвет - Варна възлага на Кмета на Община 

Варна да подготви списък на правоимащите лица, които да не дублират 
предоставянето на безплатни карти от други категории правоимащи.  

/за - 27, против - 2, въздържали се - 2/  
  



Препис-извлечение! 
О Б Щ И Н С К И     С Ъ В Е Т  -  В А Р Н А 

 
П Р О Т О К О Л  

№ 44/05,06.03.2003 г. 
по точка шеста от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложение за решение от ПК 

"Благоустройство и комунални дейности", ПК "Опазване и 
възпроизводство на околната среда" и ПК "Архитектура и строителство" 
относно Задание за реконструкция и доизграждане на зелената система на 
Община Варна. 

 
Р Е Ш Е Н И E : 

 
2458-6-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, Общински 

съвет - Варна приема "Задание за реконструкция и доизграждане на 
зелената система на Община Варна", съгласно приложение.  

/за - 26, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2458-6-2. Общински съвет - Варна задължава общинската 

администрация да предостави екземпляр от "Задание за реконструкция и 
доизграждане на зелената система на Община Варна" на районните 
администрации за запознаване и изпълнение при реализация на годишните 
програми за реконструкция и доизграждане на зелената система на 
Община Варна.  

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



Препис-извлечение! 
О Б Щ И Н С К И     С Ъ В Е Т  -  В А Р Н А 

 
П Р О Т О К О Л  

№ 44/05,06.03.2003 г. 
по точка седма от дневния ред 

 
 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

"Архитектура и строителство" относно: одобряване на проектите за 
частични изменения на ОУП /общ устройствен план/ на Община Варна за 
територии в административен район "Вл. Варненчик" и определянето им за 
селищни образувания; Програма за финансиране за 2003 г. на Дирекция 
"Архитектура и благоустройство"; разходване на средствата от предаваеми 
места по регулация за отчуждителни мероприятия; приемане програма за 
текущ среден ремонт, проектиране и строителство на пътната и улична 
мрежа за 2003 г.; одобряване списък на общинските пътища за включване в 
национална програма за финансиране през 2003 г.; издаване на заповеди по 
чл. 16, ал. 5 от ЗУТ.  

 
Р Е Ш Е Н И E :  
 
2459-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, Общински 

съвет - Варна одобрява проекта за частично изменение на ОУП /ТУП/ на 
Община Варна за територия с граници: Юг-бул. "Цар Освободител", запад 
- ж.к. "Вл.Варненчик" ІІІ м.р., север - ж.к. "Вл.Варненчик" І м.р., изток - 
ж.к. "Вл.Варненчик" ІІ м.р. /Кайсиева градина/, съгласно който тя се 
определя като "смесена обслужваща и производствена зона"/"СОП"/.  

/за - 32, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2459-7-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, Общински 

съвет - Варна одобрява проекта за частично изменение на ОУП/ТУП/ на 
Община Варна за територията с граници: север - бул. "Цар Освободител", 
изток - ул. "Западна обходна", юг - Земеделски земи, съгласно който тя се 
определя като "предимно производствена зона"/"ПП"/.  

/за - 32, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2459-7-3. Последващото проектиране на Подробни устройствени 

планове за териториите по Решение 1 и 2, да се извърши при спазване на 
разпоредбите на чл. 16 от ЗУТ. Настоящото решение да се смята и за 
решение по чл. 16, ал. 7 от ЗУТ.  

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



2459-7-4. На основание наличие на условия по чл. 24, т. 2 и във 
връзка с чл. 25, ал. 1 от Закона за административно-териториално 
устройство на Република България /ЗАТУРБ/ и предложение по Решение 
на НЕСУТРП от 18.10.02 г., одобрено от Министъра на РРБ, определя 
териториите по Решение 1 и 2 като "Селищни образования с местно 
значение".  

/за - 32, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2460-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна задължава общинската администрация средствата, които Община 
Варна получава от предаваеми места по регулация да се изразходват само 
за заплащане по отчуждителни мероприятия, извършвани от общината.  

/за - 32, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2461-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна одобрява Списък на Общинските пътища, предложени от Община 
Варна за включване в Националната програма за финансиране през 2003 г. 
в размер на 1 085 000 /един милион и осемдесет и пет хиляди/ лева.  

/за - 33, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2462-7. Общински съвет - Варна, на основание чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от 

ЗМСМА, във връзка с чл. 16, ал. 5 от ЗУТ се упълномощава Зам.Кмета на 
Община Варна - д-р Борис Корновски да издава заповеди, изискващи се по 
чл. 16, ал. 5 от ЗУТ.  

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



Препис-извлечение! 
О Б Щ И Н С К И     С Ъ В Е Т  -  В А Р Н А 

 
П Р О Т О К О Л  

№ 44/05,06.03.2003 г. 
по точка осма от дневния ред 

 
 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

"Благоустройство и комунални дейности" относно: актуализация на 
Програма за управление на отпадъците на Община Варна.  

 
Р Е Ш Е Н И E : 

 
2463-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, Общински съвет 

- Варна приема актуализация на "Програма за управление на отпадъците на 
Община Варна".  

/за - 33, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2464-8-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет 

- Варна приема план-сметка за дейност "Чистота" за 2003 г., както следва:  
І. Приходна част  
1. Приходи от такса за битови отпадъци 5 524 000 лв.  

в т.ч.:  
1.1. От населението 4 200 000 лв.  
1.2. От предприятията 1 324 000 лв.  
2. Нетни приходи по чл. 56 от ЗУТ 106 000 лв.  
ВСИЧКО ПРИХОДИ: 5 630 000 лв.  
ІІ. Разходна част:  
1. Осигуряване на съдове - тротоарни кошчета 30 000 лв.  
2. Събиране на БО и транспорт.до депо: 4 114 000 лв.  

в т.ч.  
2.1. Събиране на БО от населението и предприятия 4 008 000 лв.  
2.2.Събиране на БО от обектите по чл. 56 от ЗУТ 106 000 лв.  
3. Почистване на замърсявания: 60 000 лв.  
4. Поддържане и експлоатация на депо за БО 450 000 лв.  
5. Почистване на улици, площади, парковете и др. 400 000 лв.  
6. Поддържане на каналната система 24 000 лв.  
7. Неразплатени от 2002 г. 352 000 лв.  
8. Разходи по Изпълн.лист на ВОС от  

21.06.02 г./неустойка по договор с Екосервиз/ 200 000 лв.  
ВСИЧКО РАЗХОДИ: 5 630 000 лв.  
/за - 32, против - 0, въздържали се - 0/  



 
2464-8-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет 

- Варна решава планираните приходи по чл. 56 от ЗУТ/т.2 от Приходната 
част и т. 2.2. от Разходната част на план-сметката за 2003 г./, в размер на 
106 000 лв., да не се разпределят в месечни квоти на сметопочистващите 
фирми, а месечно да им се фактурират, в съответствие със средствата 
събрани в районите, които те обслужват.  

/за - 32, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2464-8-3. В едномесечен срок общинска администрация да внесе 

процентното разпределение на средствата по решение на ОбС № 2464-8-2 
по райони.  

/за - 32, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2464-8-4. Да се сформира комисия от представители на обособените 

групи общински съветници в ОбС за участие при разработването на 
предложението по решение т. 3.  

/за - 32, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2465-8-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет 

- Варна приема бюджета на дейност "Озеленяване" за поддържане на 
зелени площи в размер на 1 606 000 лв.  

/за - 32, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2465-8-2. Общински съвет - Варна приема "Благоустройствени 

мероприятия" в размер на 594 000 лв.  
/за - 32, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2465--8-3. До 15.03.03 г. ПК "Благоустройство и комунални 

дейности" да разгледа разпределението на средствата по решения №№ 
2465-8-1 и 2465-8-2.  

/за - 32, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2465-8-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, Общински 

съвет - Варна приема Строителна програма на Община Варна в размер на 2 
557 000 лв., със следните допълнения и изменения:  

І. Водоснабдяване и ІІ. Канализация  
Гласуване: за - 12, против - 1, въздържали се - 3  
ІІІ. Улично осветление  
Гласуване: за - 12, против - 1, въздържали се - 4  
ІV. Проектиране инженерна инфраструктура  
/за - 32, против - 0, въздържали се - 0/  
V. "Благоустрояване"  



т. 4 Изграждане на жилища по програма - 300 000 лв.  
Забележка: Ако до 30.06.03 г. т. 4 не се изпълни, средствата да се използват 
за канализация.  

/за - 27, против - 0, въздържали се - 4/  
 

  



Препис-извлечение! 
О Б Щ И Н С К И     С Ъ В Е Т  -  В А Р Н А 

 
П Р О Т О К О Л  

№ 44/05,06.03.2003 г. 
по точка девета от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

"Младежки дейности и спорт" относно: приемане програма за финансово 
обезпечаване на дейности "Спорт, социален туризъм и младежки 
дейности" за 2003 г.; приемане условия и критерии за финансово 
подпомагане на проекти за младежки дейности; приемане на условия за 
финансово подпомагане на спортни клубове за 2003 г.  

 
Р Е Ш Е Н И Я :  
2466-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна приема "Програма за финансово обезпечаване на дейностите Спорт, 
социален туризъм и младежки дейности за 2003 г.", съгласно приложение. 

/за - 32, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2467-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна приема "Условия и критерии за финансово подпомагане на проекти 
за младежки дейности, както и формуляр за кандидастване по програма 
"Младежки проекти - 2003" през 2003 г.", съгласно приложение.  

/за - 32, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2468-9. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна приема, съгласно приложение, "Условия и критерии за финансово 
подпомагане на спортните клубове за 2003 г." с гласуваните на заседание 
на ПК "Младежки дейности и спорт" изменения и допълнения, както 
следва:  

ІІ. Условия за финансово подпомагане /за - 30, против - 0, 
въздържали се - 1/  

ІІІ. Критерии за подпомагане дейността на спортинте клубове  
Отпада категоризацията на спортовете по групи и разпределените на 
финансовите средства по този начин.  

Добавя се нов текст: Разпределението на средствата от Програма 
спорт за 2003 по т. 4 "Спорт за високи постижения" се извършва от ПК 
"МДС" след представяне на необходимите документи съгласно приетите 
критерии. /за - 32, против - 0, въздържали се - 0/  

ІV. Допълнително финансово подпомагане  
Изменят се само следните текстове:  

- за първо място на световно първенство 2500 лв.  



- за второ място на световно първенство 2000 лв.  
- за трето място на световно първенство 1500 лв.  
- за първо място на европейско първенство 1500 лв.  
- за второ място на европейско първенство 1200 лв.  
- за трето място на европейско първенство 1000 лв.  
Финансовото подпомагане за класиране на седмо и осмо място на 

европейско първенство отпада.  
Добавя се нова точка  
- за спечелена квота за участие на предстоящите Олимпийски игри в 

Атина - 2004 500 лв.  
/за - 31, против - 0, въздържали се - 0/  
V. Указания за финансиране  
Към т. 2 се добавя нова подточка  
- други източници на финансиране  
Добавя се нова точка 7  
Средствата, които се отпускат на спортните клубове, се изплащат от 

общинската администрация по реда на одобряването им от ПК "МДС".  
/за - 32, против - 0, въздържали се - 0/  

  



Препис-извлечение! 
О Б Щ И Н С К И     С Ъ В Е Т  -  В А Р Н А 

 
П Р О Т О К О Л  

№ 44/05,06.03.2003 г. 
по точка десета от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

"Образование" относно осигуряване на средства на Камерен оркестър на 
варненските учители за участие в VІ Европейска среща на любителските 
оркестри.  

 
Р Е Ш Е Н И E : 

 
2469-10. Общински съвет - Варна дава съгласие да бъде отпусната от 

"Други дейности по образование" сумата от 1000 (хиляда) лева на Камерен 
оркестър на Варненските учители за пътуване до Лихтенщайн за участие в 
VІ-та Европейска среща на любителските оркестри.  

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



Препис-извлечение! 
О Б Щ И Н С К И     С Ъ В Е Т  -  В А Р Н А 

 
П Р О Т О К О Л  

№ 44/05,06.03.2003 г. 
по точка единадесета от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

"Култура" относно: поставяне на паметна плоча на Кр. Мирски; 
побратимяване с гр. Нинбо, Китайска Народна Република; побратимяване 
с гр. Хамбург-Аймбютел.  

 
Р Е Ш Е Н И E : 

 
2470-11. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна решава да бъде поставена паметна плоча на Кръстьо Иванов Мирски 
на фасадата на новопостроения Дом на юриста, находящ се на ул. "Кръстьо 
Мирски" № 7 - мястото, където е живял със следния текст:  
"Тук бе домът, в който живя Кръстьо Иванов Мирски /1852-1920/  
Виден общественик, културен и просветен деец, публицист и книжовник. 
Кмет на Варна в годините 1888-1890 и 1905-1906"  

/за - 30, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2471-11-1. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна решава град Варна да установи отношения на побратимяване с град 
Нинбо, Китайска Народна Република на основата на взаимополезното 
сътрудничество и за благото на жителите на двата града.  

2471--11-2. Общински съвет - Варна възлага на Кмета на Община 
Варна да подпише официално споразумение за побратимяване.  

/за - 30, против - 0, въздържали се - 1/  
 
2472-11-1. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна решава град Варна да установи отношения на побратимяване с 
Хамбург-Аймбютел на основата на взаимното сътрудничество.  

2472-11-2. Общински съвет - Варна възлага на Кмета на Община 
Варна да подпише официално споразумение за побратимяване.  

/за - 30, против - 0, въздържали се - 1/  
 
2473-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, +Общински 

съвет - Варна приема бюджета на функция "Култура", със следната 
промяна в "Справка за разпределението на средствата за издръжка 
мер.Други дейности по културата":  



- 30 000 лв. от т. 10 "Конкурс Песен за Варна" се прехвърлят към 70 
000 лв. в т. 16 "Нови форми /юбилеи и чествания, изд.книги/, като общата 
сума по т. 16 става 100 000 /сто хиляди/ лева, като т. 10 отпада, а 
последващата номерация се променя.  

/за - 31, против - 0, въздържали се - 0/  
  



Препис-извлечение! 
О Б Щ И Н С К И     С Ъ В Е Т  -  В А Р Н А 

 
П Р О Т О К О Л  

№ 44/05,06.03.2003 г. 
по точка дванадесета от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

"Собственост и стопанство" относно: списък на имоти частна държавна 
собственост отговарящи на условията на ЗОС изпратени за деактуване, за 
които няма издадена заповед за отписване от актовите книги за ДС; 
приемане на устави на "ДКЦ-1", "ДКЦ-ІІ", "ДКЦ-ІV", "Медицински 
център-1".  

 
Р Е Ш Е Н И E :  
 
2474-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет 

-Варна приема списъци на имоти, съгласно приложения описани по-долу, 
за които на основание чл. 152 от ЗДС Областният управител на област с 
административен център - Варна - следва да издаде заповеди за 
отписването им от актовите книги за държавна собственост.  
След издаването на съответните заповеди, Дирекция "Собственост и 
стопанство" да изготви актове за общинска собственост.  

1. Списък на имоти - частна държавна собственост, отговарящи на 
условията на ЗОС, изпратени за деактуване, за които няма издадени 
заповеди за отписване от актовите книги за държавна собственост.  

2. Списък на жилища, подадени за деактуване в периода 15.06.2002 г. 
- 21.11.2002 г.  

3. Списък на имоти - частна държавна собственост, отговарящи на 
условията на ЗОС, за които се подготвят искания за деактуване.  

/за - 33, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2475-12. На основание чл. 137, ал. 1, т. 1 от ТЗ, Общински съвет - 

Варна приема устав на "Медицински център І Варна"ЕООД , съгласно 
приложение.  

/за - 32, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2476-12. На основание чл. 137, ал. 1, т. 1 от ТЗ, Общински съвет - 

Варна приема устав на "ДКЦ І Света Клементина - Варна"ЕООД , съгласно 
приложение.  

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



2477-12. На основание чл. 137, ал. 1, т. 1 от ТЗ, Общински съвет - 
Варна приема устав на "ДКЦ ІІ Варна"ЕООД, съгласно приложение.  

/за - 32, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2478-12. На основание чл. 137, ал. 1, т. 1 от ТЗ, Общински съвет - 

Варна приема устав на "ДКЦ ІІІ Варна"ЕООД , съгласно приложение.  
/за - 31, против - 0, въздържали се - 1/  

  



Препис-извлечение! 
О Б Щ И Н С К И     С Ъ В Е Т  -  В А Р Н А 

 
П Р О Т О К О Л  

№ 44/05,06.03.2003 г. 
по точка тринадесета от дневния ред 

 
 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от комисия по 

приватизация и следприватизационен контрол относно: насрочване на 
приватизационнни процедури; определяне на спечелил конкурса участник 
за общински имоти, находящи се на ул. Родопи № 8 и бул. Цар 
Освободител № 111, ул. Козлодуй № 134 и ул. "Фантазия" до бл. 77 и бл. 
78.  

Р Е Ш Е Н И E : 
 
2479-13. 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 № 1913/07.11.2000г. и свое решение № 
2223-6-1/40 от 06 ноември 2002г., Общински съвет - Варна реши:  

1. Да се проведе публично оповестен конкурс за продажба на имот 
общинска собственост в гр.Варна, ул."Страхил войвода" пл.№8, 
представляващ земя с площ 2 684.00кв.м. на 9 май 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 
08.05.2003г.  

2. При неявяване на кандидати се насрочва повторна процедура на 
16.05.2003г. от 10.00ч. на посоченото място, като срокът за закупуване на 
документацията и на депозиране на офертите се удължава до 15.00ч. на 
15.05.2003г.  

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 20 000лв. /двадесет 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 08.05.2003г.  



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; Живко 
Асенов; Тодорка Павлова и Владимир Новаков; резервни членове - Пламен 
Начков и Костадинка Великова.  

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

 
2480-13. 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 № 628/19.03.1998г. и свое решение № 2224-
6-1/40 от 06 ноември 2002г., Общински съвет - Варна реши:  

1. Да се проведе публично оповестен конкурс за продажба на имот 
общинска собственост в гр.Варна, ул."Д-р Петър Берон" №25, 
представляващ два реални дяла с масивни стаи и постройки и дворно 
място с площ 371.00кв.м. на 08 май 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 07.05.2003г.  

2. При неявяване на кандидати се насрочва повторна процедура на 
15.05.2003г. от 10.00ч. на посоченото място, като срокът за закупуване на 
документацията и на депозиране на офертите се удължава до 15.00ч. на 
14.05.2003г.  

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 07.05.2003г.  

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; Георги 
Ташков; Емилия Христова и Владимир Новаков; резервни членове - 
Стефан Савов и Диан Даскалов.  

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 - 31, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2481-13. 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 № 821/11.09.1998г. и свое решение № 2103-
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, ж.к."Дружба", кв."Аспарухово", 
ул."Мара Тасева" и представляващ сграда със застроена площ 475.00кв.м. 
на 09 май 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 08.05.2003г.  

2. При неявяване на кандидати се насрочва повторна процедура на 
16.05.2003г. от 11.00ч. на посоченото място, като срокът за закупуване на 
документацията и на депозиране на офертите се удължава до 15.00ч. на 
15.05.2003г.  

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 4 000 лв. /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 08.05.2003г.  

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; Живко 
Асенов; Тодорка Павлова и Владимир Новаков; резервни членове - Пламен 
Начков и Костадинка Великова.  



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 - 31, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2482-13. 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 №№ 396/08.10.97г., 397/08.10.97г., 
398/08.10.97г., 399/08.10.97г., 400/08.10.97г., 401/08.10.97г. и свое решение 
№ 2333-5-1(41)/17 декември 2002г., Общински съвет - Варна реши:  

1. Да се проведе публично оповестен конкурс за продажба на имот 
общинска собственост в гр.Варна, между ул."Йосиф Брадати", 
ул."Глаголица" и ул."Добрин Василев", представляващ дворно място с 
площ 1 754.00кв.м. на 08 май 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 07.05.2003г.  

2. При неявяване на кандидати се насрочва повторна процедура на 
15.05.2003г. от 11.00ч. на посоченото място, като срокът за закупуване на 
документацията и на депозиране на офертите се удължава до 15.00ч. на 
14.05.2003г.  

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 8 000лв. /осем 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 07.05.2003г.  

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; Георги 
Ташков; Емилия Христова и Владимир Новаков; резервни членове - 
Стефан Савов и Диан Даскалов.  

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 - 31, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2483-13-1. 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 № 
2315-5/41 от 17.12.2002г. и изготвени мотивирани доклади от 18.02.2003г. 
и 27.02.2002г., касаещи проведена приватизационна процедура чрез 
публично оповестен конкурс за продажба на общински нежилищен имот в 
гр.Варна, бул."Цар Освободител" №111 и ул."Родопи" №8 - район 14, 
кв.594 - по АОС № 1403/14.09.99г., Общински съвет - Варна в качеството 
си на орган по чл.3, ал.3, т.2 от ЗПСК, определя за спечелил конкурса 
участникът Валентин Вълков Проданов - ЕГН: *** и л.к. № *** издадена 
на 27.06.2001г. от МВР - Варна.  

/за - 31, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2483-13-2. На основание чл.4, ал.2 от ЗПСК Общински съвет - 

Варна упълномощава своя Председател да подпише в срок до 15 
/петнадесет/ работни дни от приемане на настоящото решение, 
утвърденият договор за покупко-продажба - част от конкурсната 
документация - за общински нежилищен имот в гр.Варна, бул."Цар 
Освободител" №111 и ул."Родопи" №8 - район 14, кв.594 - по АОС № 
1403/14.09.99г. с Валентин Вълков Проданов - ЕГН: *** и л.к. № *** 
издадена на 27.06.2001г. от МВР - Варна - при заплащане на цена в размер 
на 54 100.00лв. /петдесет и четири хиляди и сто лева/, без използване на 
други законни платежни средства, по следната схема:  
-30% от цената или 16 230.00лв. /шестнадесет хиляди двеста и тридесет 
лева/ преди подписване на договора; -70% от цената или 37 870.00лв. 
/тридесет и седем хиляди осемстотин и седемдесет лева/ в деня на 
сключването на договора.  

/за - 31, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2484-13-1. 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 № 
2316-5/41 от 17.12.2002г. и изготвени мотивирани доклади от 18.02.2003г. 
и 27.02.2002г., касаещи проведена приватизационна процедура чрез 
публично оповестен конкурс за продажба на общински нежилищен имот в 
гр.Варна, ул."Козлодуй" №34 - район 7, кв.108 - по АОС № 1441/25.11.99г., 
Общински съвет - Варна в качеството си на орган по чл.3, ал.3, т.2 от 
ЗПСК, определя за спечелил конкурса участникът "Байвю" ООД - дан.№ 
1033156541 и БУЛСТАТ: 103751512 с управител Цанко Тодоров Цаков 
ЕГН: ***. /за - 31, против - 0, въздържали се - 0/  
2484-13-2. На основание чл.4, ал.2 от ЗПСК Общински съвет - Варна 
упълномощава своя Председател да подпише в срок до 15 /петнадесет/ 
работни дни от приемане на настоящото решение, утвърденият договор за 



покупко-продажба - част от конкурсната документация - за общински 
нежилищен имот в гр.Варна, ул."Козлодуй" №34 - район 7, кв.108 - по 
АОС № 1441/25.11.99г. с "Байвю" ООД - дан.№ 1033156541 и БУЛСТАТ: 
103751512 - при заплащане на цена в размер на 22 500.00лв. /двадесет и две 
хиляди и петстотин лева/, без използване на други законни платежни 
средства, по следната схема:  

-30% от цената или 6 750.00лв. /шест хиляди седемстотин и петдесет 
лева/ преди подписване на договора;  

-70% от цената или 15 750.00лв. /петнадесет хиляди седемстотин и 
петдесет лева/ в деня на сключването на договора.  

/за - 31, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2485-13-1. 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 № 
2317-5/41 от 17.12.2002г. и изготвени мотивирани доклади от 18.02.2003г. 
и 27.02.2002г., касаещи проведена приватизационна процедура чрез 
публично оповестен конкурс за продажба на общински нежилищен имот в 
гр.Варна, ул."Фантазия" до бл.77 и бл.78, 16-ти м.р. - по АОС № 
372/05.10.1997г., Общински съвет - Варна в качеството си на орган по чл.3, 
ал.3, т.2 от ЗПСК, определя за спечелил конкурса участникът ЕТ "Христо 
Петров" - дан.№ 1270549884 и БУЛСТАТ: 837062192 Е със собственик 
Христо Петров Христов ЕГН: ***.  

/за - 31, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2485-13-2. На основание чл.4, ал.2 от ЗПСК Общински съвет - Варна 

упълномощава своя Председател да подпише в срок до 15 /петнадесет/ 
работни дни от приемане на настоящото решение, утвърденият договор за 
покупко-продажба - част от конкурсната документация - за общински 
нежилищен имот в гр.Варна, ул."Фантазия" до бл.77 и бл.78, 16-ти м.р. - по 
АОС № 372/05.10.1997г. с ЕТ "Христо Петров" - дан.№ 1270549884 и 
БУЛСТАТ: 837062192 Е - при заплащане на цена в размер на 13 800.00лв. 
/тринадесет хиляди и осемстотин лева/, без използване на други законни 
платежни средства, по следната схема:  

-30% от цената или 4 140.00лв. /четири хиляди сто и четиридесет 
лева/ преди подписване на договора;  

-70% от цената или 9 660.00лв. /девет хиляди шестстотин и 
шестдесет лева/ в деня на сключването на договора. 

 /за - 31, против - 0, въздържали се - 0/  
 


