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№ 46/21.05.2003 г. 

по точка първа от дневния ред 
 
ОТНОСНО:Разглеждане на предложение от група общински 

съветници относно приемане на декларация на Общински съвет - Варна по 
повод нападението на варненския журналист Антон Луков. 

 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 
 
 2597-1. Общински съвет - Варна приема Декларация по повод 

нападението на варненския журналист Антон Луков, както следва:  
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
Уважаеми съграждани, побоя на главния редактор на в-к 

"Черноморие" Антон Луков е тежко посегателство над здравето и живота 
на една публична личност в гр. Варна.  

Този възмутителен акт е директно посегателство срещу свободата на 
словото и ние общинските съветници на Варна го осъждаме категорично.  
Призовавам институциите в нашия град да вземат спешни мерки за защита 
живота, здравето и правата на варненци. Недопустимо е в ХХІ-ви век да се 
насажда страх в обществото чрез нападение на публична личност. 
Настояваме извършителите и поръчителите да бъдат разкрити, като това 
ще бъде най-сигурната гаранция за сигурност и спокойствие на нашите 
съграждани.  

/за - 45, против - 0, въздържали се - 0/  
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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 
№ 46/21.05.2003 г. 

по точка втора от дневния ред 
 

ОТНОСНО: Питания и отговори на питания.  
 
Красен ЖЕЛЕЗОВ - ОДС  
Сегашното ми питане бе отправено на предходната сесия и то беше 

обусловено от една публикация във в-к "Народно дело" от 19.03.тази 
година със заглавие "Кметът обсъди с представители на Ротъри клуб и 
Отворено общество някои идеи за Варна" и на въпроса "Защо се бави 
проекта за саниране на старите панелни жилищни сгради?", Кметът 
буквално е отговорил, цитирам вестника: "Вина за това имат общинските 
съветници, тъй като съм представил на вниманието им два пилотни 
проекта, които те отхвърлиха и не одобриха стартирането им."  
Питам: Кога, г-н Кмете, Вие сте представили на нашето внимание т.нар. 
два пилотни проекта и с кой наш акт ние сме отхвърлили тяхното 
стартиране?  
Благодаря!  

 
Веселина САВОВА - независим общински съветник  
Преди две заседания на ОбС имах отправено питане към Вас, г-н 

Йорданов, във връзка със замените, които стават в Община Варна. Тъй 
като ОбС взема по принцип решенията, а самите замени се реализират на 
база оценки, които администрацията възлага и приема.  
Питането ми беше в тази връзка със съответната справка. Вече две сесии аз 
повтарям това питане и до момента отговор не съм получила. Искрено се 
надявам това да не става до края на мандата - да се налага аз да питам, а 
Вие да не отговаряте.  

Второто ми питане е каква е Вашата информация за това има ли или 
не забрана за разпространението на в-к "Черноморие" в РЕП-овете? Има ли 
връзка това с някакво възлагане от страна на общинската администрация? 
Сигурен ли сте, че няма никакво касателство хора, които работят с Вас и са 
подчинени на Вас или обратното по отношение на разпространението на в-
к "Черноморие"? Това в момента е нещо изключително актуално и считам, 
че би трябвало, ако можете дори, да отговорите веднага, да не изчакваме 
един месец.  

 



Тодорка ПАВЛОВА - БСП  
Г-н Кмете, на последната приемна на съветници от БСП бяхме 

заедно с г-н Гето Маринов, при нас дойдоха граждани от р-н Младост. По 
повод тяхното питане, моя въпрос е: На какво основание предстои 
изграждането на поредната бензиностанция в р-н Младост между 
жилищни блокове 34 и 35? От гражданите научихме, че живущите в тези 
блокове са подали жалба и са събрали подписка, изпратена до кмета на р-н 
"Младост".  
На какво основание се изгражда тази бензиностанция? Статистиката 
показва, че тя ще бъде 27-мата поред в този район.  
Благодаря! 

 
Любомир РОЕВ - СДС  
Уважаеми г-н Кмете, моето питане касае може би един от най-

атрактивните имоти в Община Варна, т.нар. имот на изгорялото училище, 
или бившия Институт за усъвършенстване на учители. Въпроса ми е 
породен от два слуха, които витаят в общественото пространство, които се 
надявам Вие да разсеете. И поради това, че считам, че за този имот делата, 
които се водят трябва да бъдат достояние на всички общински съветници, 
първия ми въпрос е следния:  

До какво ниво са стигнали делата, които се водят по отношение на 
Вашето оспорване на решението на ОбС?  

Втория ми въпрос пак е свързан с информация, която витае в 
общественото пространство: Вярно ли, че е сте сключил договор за този 
имот с трето лице, по бивше решение на ОбС, мисля че от 1996 г.?  

 
Илияна КРЪСТЕВА - СДС  
На приемни в райони "Одесос", "Вл. Варненчик", "Приморски" и 

"Младост" при мен постъпиха жалби от граждани, които са по повод на 
това, че те не могат да си закупят в-к "Черноморие" и за това искам да 
попитам г-н Йорданов знае ли, че от 6 месеца в 300 павилиона във Варна 
отдадени за разпространение на печатни произведения в Община Варна, не 
се разпространява в-к "Черноморие"?  

Причината, поради която не се разпространява в-к "Черноморие" 
според търговци е за статия, излязла в един от броевете, в която се 
оспорват аспекти по Алея Първа. Извикана е фирма "Варнапрес", на която 
е било забранено разпространението на вестника; също така паралелно от 
понеделник е забранено и на фирма "Дипрес" да разпространява вестника, 
която има 150 обекта.  

Варна стана уникално място в Европа със забранен вестник заради 
позиция! Уважаеми г-н Кмете, приемате ли за нормално, по време на 
Вашия мандат в гр. Варна да има забранен вестник, а именно - в-к 



"Черноморие"? Какви мерки ще се вземат, щото варненци свободно да 
могат да си купуват в-к "Черноморие"?  

 
Константин ВОЙНОВ - СДС  
Г-н Йорданов, искам да взема отношение към отговора на мое питане 

във връзка с газификацията на градския транспорт. Не съм удовлетворен от 
отговора в смисъл: ние имаме едно решение на ОбС от миналата година, с 
което до края на март община Варна трябваше да даде знак, че има някакво 
отношение по този въпрос - газификацията на превозните средства на 
общинска фирма "Градски транспорт". Спомняте си, нали? Отговора е от 
09.05. За това време съвсем спокойно, като се има предвид, че във Варна 
има голям потенциал от специалисти, можеше най-малкото да се разработи 
един проект, с който Община Варна да кандидатства за някакво 
финансиране от предприсъединителните фондове. Единствената плаха 
надежда в този отговор е, че ще бъде разгледано и ще бъде поставено на 
вниманието на ОбС в следващите няколко месеца. Дано да са няколко 
месеца, а не няколко години! Защото днес ни дават някакъв въпросник за 
попълване на разни въпроси за околната среда и за качеството й, а това е 
нещо, което е изключително важно както за околната среда, така и за 
общото състояние на общинска фирма "Градски транспорт", която е 
доминиращият превозвач във Варна.  

Разбирам, че това е един проект, който не е атрактивен, защото едва 
ли някой ще забележи, че той е извършен, когато бъде извършен, докато 
има много по-спектакуларни неща - площади и т.н., но това е един 
изключително важен въпрос, който на вниманието на всички европейски 
институции стои ако не на първо, то на второ място!  

Надявам се, че тази елементарна надежда, която прозира в края на 
отговора, няма да чака година, а ще бъде реализирана за 2-3-5 месеца. Има 
всички възможности. И не да питате "Градски транспорт" какво трябва да 
се прави, а общината да инициира една среща между специалисти от ТУ - 
има една група, която е много опитна и много специализирана в тази 
работа и да се набележат едни по-ясни и по-приемливи срокове за 
реализацията на практика на това нещо.  

 
Д-р Ивайло МИТКОВСКИ - СДС  
Уважаеми г-н Кмете, колеги, с предходни наши решения беше 

гласуван бюджет на Центъра за психично здраве, а в последствие и 
решение за временно назначаване на изпълняващ управлението в този 
Център. За съжаление, досега Центъра не може да започне да функционира 
поради следните причина: Със заповед на г-н Йорданов в сградата на 
Центъра на ул. "Славянска" е настанен като склад изнесения от Музея на 
възраждането имущество. Именно поради това, че не може да започне 



функционирането на този Център, в момента Община Варна не може да 
осигури 80 х.лв. по националната метадонова програма.  

Г-н Кмете, кога ще осигурите нормалното функциониране на 
Центъра за психично здраве и оттам усвояването на изключително важните 
средства по националната метадонова програма, тъй като всички тук много 
се кълнем, че сме за превенцията на наркоманиите, а дефакто в момента по 
този начин се пречи!  

 
Славейко КОНДОВ - СДС  
Много рядко е моето явяване пред микрофона, но аз говоря за неща, 

които са публикувани в ДВ и точно се случват в момента. Само от един 
медицински център и се оплакаха, че имат 56 души диабетици, които не 
могат да бъдат лекувани само с пеницилин, а другите лекарства Здравната 
каса вече не ги отпуска. Тези пенсионери обикновено са с пенсии от 60 до 
80 лв. - на какво са осъдени! Може да ми се отговори, че е виновно 
Правителството, че този геноцид така или иначе се упражнява срещу целия 
български народ - небивал от Освобождението на България насам. Тук 
никой не е виновен, но се обръщам към Дирекцията по здравеопазване и 
социално подпомагане какво може да се направи тук и какви мерки е взела 
общината. Защото не става въпрос само за диабетиците. Има много други 
заболявания, за които във вестника писаха, че се дават лекарства, но от ДВ 
стана ясно, че само едно лекарство се дава, а другите се заплащат, а хората 
не могат да ги заплатят! В никакъв случай не могат да ги заплатят! И ако 
някой се крие зад фасади, трябва да питае на каква цена се прави всичко 
това!  

 
Д-р Янко СТАНЕВ - СДС  
Уважаеми г-н Кмете, уважаеми съветници, уважаеми гости,  

При мен са постъпили жалби от 11 журналисти заедно с копия от жалби до 
петте районни кметства и Община Варна с входящи номера, които няма да 
цитирам в момента, писмено ще ги предам - всички те са в периода 16-
23.01.тази година, а жалбата от 11-те журналисти е с вчерашна дата. 
Последната жалба е копие до Президента на Република България, 
Комисията по националната сигурност и МВР, с която се изразява силно 
безпокойство от действията срещу в-к "Черноморие" по повод нападението 
на главния му редактор и още заплахи към свободното слово. 
"Насаждането на страх в журналистите, страх и натиск и т.нар. 
"преговори" за отстраняване на определени издания /конкретно в случай 
става въпрос за в-к "Черноморие"/, натиска върху в-к "Народно дело", 
други елементи в тази позиция известни на всички граждани на гр. Варна, 
известни на Вас, уважаеми общински съветници, е едно неприемливо 
поведение и тежка атмосфера" - се казва в тази жалба.  
Уважаеми г-н Кмете, знаете ли кой, как е договорил с фирмите 



"Варнапрес", "Дипрес" други разпространители да ограничат или спрат 
изданието на определено издание във Варна по отношение на неговите 
поръчки. Смятате ли, че е нормално да не се продава определен 
ежедневник и то варненски, на общински терени, на общинска територия, 
която е отдадена на определени фирми и е собственост на гражданите на 
гр. Варна, които биха желали на тази територия да упражнят своите права. 
В отговора, който Вашия юрисконсулт е подготвил и изпратил преди 
време, личи една пълна незаинтересованост към истинския проблем, към 
същината, към сърцевината на проблема - един формален отговор, който 
долу-горе препраща към определени закони, към определени схеми на 
поведение. Мисля, че тук не става въпрос за сирене, за кашкавал, за 
маслини, олио, които могат да бъдат купувани от различни магазини и 
трябва да бъдат купувани и продавани в условията на конкуренция, а става 
въпрос за слово. И затова съм малко изненадан от позицията на колеги в 
Общинския съвет - няма да ги цитирам, които с лека дума произнасят: Абе 
какво стана, там "Монитор" беше забранен, сега друг иззет… Аз мисля, че 
няма никакво значение кой е вестника. Никой от нас в тази зала няма 
никаква съпричастност към ограничаването и спирането 
разпространението на този вестник или на който и да е вестник - аз питам:  
Каква е нашата отговорност и отговорността на Кмета към това дело?  
И това всъщност е мое питане към вас всичките!  

 
Благовест ТОДОРОВ - СДС  
Уважаеми г-н Йорданов, не ми е отговорено на два въпроса от 

миналата сесия, а именно: Какви финансови средства са заделени на 
сметопочистващите фирми с машинно метене, машинно почистване - 
отнася се за финансовата 2002 г.? Искам справка по месеци колко пари им 
са приведени на фирмите за сметопочистване. Другия ми въпрос беше: Кои 
са нетолерантните, нередовните платци относно курортна такса? Има ли 
въобще такива платци (доколкото знам има), които не са се издължили с 
курортна такса - хотели и ред други познати на курортното дело в гр. 
Варна?  

 
Кирил ЙОРДАНОВ - Кмет на Община Варна  
Уважаеми г-н Председател, уважаеми общински съветници,  

имаше покана към мен на някои от въпросите да отговоря веднага, да 
коментирам отговори на зададени въпроси в предишната сесия. Има и нови 
въпроси, на които не мога да отговоря поради техния статистически 
характер - за преведени суми, за дължими суми… ще получите съответно 
информация.  

Разбрах, че гласувахте декларация, която адресирате и подписвате 
вие; аз подкрепям духа на тази декларация и тя е в съответствие с това, 
което от мое име споделих с журналистите като поя позиция и отношение 



към случилото се с г-н Антон Луков. Категорично (длъжен съм да го кажа 
още веднъж поради направените опити да се свърже моето име със 
случилото се), но този въпрос няма да коментирам, който ще предоставя на 
времето и без да ви го казвам, вътрешно дълбоко всеки един от вас е 
убеден, че това, което може да се появява като нова информация в бъдеще 
време, ще бъде точно в тази посока. Това съответства, убеден съм, и на 
вашето дълбоко убеждение че е вярно това, което ви казвам; от друга 
страна давам си сметка - политическа жетва е, всеки трябва да изрази 
становище по някакъв начин да изрази становище и не влизам повече в 
коментари на тази ситуация.  

Саниране - трябваше да влезе сумата /сега няма да говоря с точни 
цифри - или 180 х.лв. или 200 х.лв./, г-н Железов, но тя не беше приета 
като разходно перо в бюджета. Иначе, ние имахме готовност и към 01.05. 
два обекта общинска собственост детски градини бяха подготвени за 
саниране, но не влезе като разходно перо. Мога да проуча случая, веднага 
реагирам на Вашия въпрос, и да ви дам документално. Потребността се 
състоеше в разходването на 180-200 х.лв., които ние нямахме право да 
разходим. Иначе проектите бяха готови. Не съм твърдял, че проектите в 
техническото им изпълнение са предоставени на общинските съветници - в 
никакъв случай; имахме практическата готовност да започнем. Въпроса 
беше, че не се намери законова форма тези средства да бъдат разходвани.  
Бензиностанцията - вчера проверих нещата, днес съм изпратил … (ако 
искате може да коментираме в дълбочина на следващата сесия). Казвам 
само мои впечатления, които имат давност две години вече. 
Бензиностанцията - в момента трябва да се извършва проверка на място. 
Предварителната информация, която съм взел от нашата Дирекция е, че 
парцела е частен, отказано е издаване на строително разрешение от 
централната администрация и че такова е издадено от районния архитект. 
Във всеки случай днес до края на сесията възможно е да се върнат /днес 
съм изпратил на място да проверят ситуацията/ и до изясняване на 
ситуацията строежът да бъде спрян. Парцела е частен. Наясно сме с 
рязането на дървета, кой го е извършил, събрана е информация на 
виновното лице, което с интерес ще научите името му, не искам го 
споменавам авансово. Ще бъде съставен акт за нерегламентирана сеч на 
дървета.  

Училището - въпроса е много стар. Зададен ми е въпрос дали съм го 
отдавал на някого. Аз именно поради тази причина обжалвам последващо 
решение макар и в друг състав на ОбС пред по-горна инстанция поради 
ангажименти, приети, тежащи върху Общината, общинската 
администрация, евентуално общинския бюджет, с предходно решение на 
ОбС. И именно поради това съображение аз обжалвам последното решение 
по отношение на този имот и моята жалба се намира в последната 
инстанция. Имаме междувременно решение на ВОС, което аз обжалвам 



пред по-горната инстанция. И позицията в това отношение, не може да има 
никакво съмнение, ще бъде последователна. И там не може да има 
пробиви! Защото всичко това нещо, в крайна сметка, ще рефлектира с 
натрупване, при едно евентуално осъдително решение. Най-малко, поне 
тогава когато се смятаха евентуалните щети за Общината, които биха 
могли да настъпят, тогава бяха около 800 хил.лв.! Така че - 
безкомпромисна позиция по този въпрос до края!  

Газификацията на автобусите. Тук е г-н Живко Асенов, Красен 
Железов е идвал на срещи при мен по този въпрос заедно с ръководителя 
на "Градски транспорт" г-н Пенчев. Известна ви е позицията, известни са 
ви нашите разговори и позицията на общинската администрация е 
принципно положителна. Ако Вие очаквате да вляза във функциите на 
управляващ на фирмата, това е съвсем друг въпрос. Фирмата си има своите 
възможности, своите механизми за ръководство, своите сметки 
положителни или не, които да ги тласнат в тази посока. Аз съм дал 
принципно съгласие, изхождайки именно от тези показатели, които г-н 
Войнов каза, те са положителни за града в екологично отношение. Нямам 
какво повече да ви кажа. Вие можете да коментирате колкото искате 
въпроса, принципно е дадено съгласие и това ще трябва да бъде 
изработено - със силите на самата фирма. Там, където общинската 
администрация трябва да съдейства, ще съдейства. Извикайте г-н Пенчев, 
нека да ви докладва докъде е довел проектите, след като е получил 
задачата в тази посока. И предишното, и старото участие на общинските 
съветници, или каквото и да било участието в ръководството на тази 
фирма. Имате ги на разположение тези неща; имате механизма както върху 
мен за контрол, така и върху тях. Отвъд положителното становище и 
необходимото очаквано от мен съдействие, не може да искате повече. Да, 
разбрах, малко инициативен съм - разбирам критиката… "Център за 
психично здраве" - ще получите подробна информация, не мога да я 
цитирам по памет; занимавал съм се с този Център, той не осъществяваше 
дейност. Проверките показаха, че там никаква дейност не се осъществява, 
абсолютно никаква! Това беше мотива информацията, която също е 
събрана ще бъде на ваше разположение е, че общинското му 
предназначение беше ползвано като частно. Това бяха причините, а вън от 
съмнение е, че от центрове за психично здраве има реална нужда във 
всичките му измерения, дори и в това, което г-н Митковски заяви. Реални 
проверки съм правил два пъти и ще ви запозная с резултатите от тези 
проверки относно резултатите от дейността, т.е. практическата липса на 
такива. Никаква дейност - нула! Ако са създадени предпоставки за активно 
използване на Центъра и той би допринесъл, аз ще бъда първия редом с 
вас, който ще подкрепи една такава идея.  

Вестник "Черноморие" - принципно моето отношение. Аз ще ви 
представя на следващата сесия относно отношението на общинската 



администрация - единственото нещо, за което аз мога да бъда държан 
отговорен и за което мога да понеса отговорност е в отношението към 
медиите на територията на града във връзка с общински абонамент и 
отношението към тях като място, в което общината заплаща съобщения, 
реклами, обръщения и това би трябвало в рамките на моята компетентност 
да ви даде отговор за отношение.  

Ако говорим за разпространение и понеже казвате, че това става (и 
то е действително така) в контекст на случилото се с главния редактор, 
имайте предвид, че в такъв случай моето отношение е абсолютно същото 
както към случилото се с г-н Луков и никой от вас тук не би могъл нито за 
секунда нито да допусне, нито реално да ме обвини в лошо отношение, в 
дирижиране или подтискане правото на словото. Свободата на изразяване 
на позиция - приемал съм всякаква позиция, разни позиции са били 
изразявани по отношение на личността ми, по отношение на работата ми. 
Такива ще бъдат изразявани занапред и оттук нататък също, ще получите 
доказателства за толерантно отношение. Единственото нещо, което мога да 
си позволя, е да изляза с контрааргументи, да изложа друга позиция, да 
изложа конкуриращи факти. И в никакъв случай, и категорично не мога да 
приема, факта че разпространението на печата или неговото ограничаване, 
или стимулирането му в друга посока, ако едното води към другото, има 
връзка с мен! От тук нататък - никой не го заявява директно и конкретно - 
всякаква индикация ще считам че носи клеветнически характер. В никакъв 
случай нито моето име, (а и нямам правомощия и влияние в тази сфера), 
хипотетично да се допусне - аз няма да го упражня. Това трябва да бъде 
категорично ясно, спокойно и точно чета всяко послание, възприемам го 
хладнокръвно и както ще се убедите - с това започнах и с това завършвам - 
времето ще покаже правилността на позицията на всеки един от нас!  
Благодаря за вниманието, на останалите въпроси ще има отговор в рамките 
на следващата сесия.  

 
Надя РУЙЧЕВА - БКП  
Г-н Кмете, ще вземете ли някакво становище по въпроса за борбите 

между варненските попове в последно време, което тревожи не само 
Варна, а и цяла България?  

 
Красимир СИМОВ - Председател ОбС  
Колеги, знаете, че по принцип в точка "Питания и отговори на 

питания" се поставят въпросите, а отговорите се дават по-късно. Кметът 
отговори на някои неща.  

 
Красен ЖЕЛЕЗОВ - ОДС  
Г-н Председател, не знам колко време трябва да упражнявате 

качеството на председател, за да научите този Правилник. В момента току-



що получих на питането си зададено към г-н Кмета за втори път, отговор 
за санирането на жилищата. Тъй като отговора получен от общински 
съветник може да се коментира на сесия, използвам своето право. Това 
искам в момента да направя.  

Категорично не съм доволен от отговора, г-н Кмете, тъй като не знам 
от неподготвеност в момента или от нещо друго, Вие просто размихте 
нещата. Става въпрос за саниране на старите панелни жилища. Тази сума, 
която Вие твърдите, не е 180-200 хил.лв., а е 300 х.лв. и беше предоставена 
за изграждане на ромски жилища по някаква международна програма, не 
мога да цитирам по памет. Друго не беше предложено никога до ден 
днешен! А на тази Ваша среща, на която е коментиран въпроса към Вас е 
бил конкретен - не за изграждане на ромски жилища или за ремонт на 
детска градина по ваша инвестиционна програма, а конкретно за саниране 
на стари панелни жилища.  

Ще си позволя само едно изречение, тъй като бях цитиран, за 
газификацията, за да има яснота между колегите и всички. Не аз идвах при 
Вас, г-н Кмете, а бях поканен от Вас в качеството си на председател на 
Съвета на директорите и г-н Пейчев като управител по предложение 
внесено от Вас от частна фирма за газификация на "Градски транспорт", 
коментирано беше от Съвета на директорите и не се случи, тъй като 
предложението не беше в нюанс с нашето действащо законодателство, т.е. 
нямаше как да стане и не беше въобще стартирано.  

 
Кирил ЙОРДАНОВ - Кмет на Община Варна  
Г-н Железов, точно моя отговор сега ще сложи нещата на място, 

защото сега разбирам откъде идва заблудата Ви. Никога не е коментиран 
въпрос за саниране на жилища собственост на граждани! Никога! Никога 
Общината, освен всички онези разговори, които сме имали, които касаят 
законодателство, кредитиране, срок и условия на кредитирането за 
санирането на огромното число панелни жилища собственост на 
гражданите, такъв проект нито съм внасял в ОбС, нито съм се занимавал, 
нито имам възможност да го сторя, нито право! Абсолютно точно аспекта, 
в който беше коментиран въпроса и той може да бъде само в рамките на 
общинската собственост - това е конкретния проект, който имахме да 
направим за саниране. И вече тук санирането влиза в неговите конкретни 
измерения. Обекти на общинската собственост и в никакъв случай обекти, 
собственост на гражданите! И по този начин се изчистват нещата. Затова и 
сумата, за която ви казах, е такава. Иначе сумата, която е необходима за 
санирането на всички панелни жилища във Варна, не знам дали изобщо 
подлежи на реално или приблизително изчисление в този момент! Така че, 
мисля че се изглади това недоразумение - за какво саниране става дума, в 
какъв обем и то ви казах поради каква причина не се осъществи. Поради 
липсата на средства в общинския бюджет и нищо повече!  



По въпроса за газификацията - многократни са били исканите информации, 
правените оферти за газификация на транспорта. Вие точно казвате, че 
ръководството на фирмата във Ваше лице е изразило становище, както и 
трябва да бъде. Всъщност Вашия коментар е допълнение на моя отговор 
към въпроса на г-н Войнов - къде трябва да бъде активността и кой трябва 
да вземе онова решение, което валидно ще доведе до целените резултати. 
И тук вече всички гледаме в една посока - икономията, печалбата за 
фирмата, екологическите последици… Без съмнение!  

 
Д-р Янко СТАНЕВ - СДС  
Благодаря на г-н Кмета, че повдигна въпроса за сечта в "Св.св. 

Константин и Елена". Надявам се, че Вие г-н Кмете и екипите, които 
работят по случая, ще се допитат и до г-н Антон Луков. Като главен 
редактор на в-к "Черноморие" той сподели с мен, че с него са водени 
разговори относно тази сеч дълго преди община Варна да я констатира. 
Той ще Ви бъде полезен като източник на информация за това кой е 
започнал сечта, кой я е наредил и кой в момента се опитва да се скрие 
някъде. Старая се да бъда полезен и се присъединявам към въпроса за 
масовата сеч. Мислех даже, че след като е бил провеждан разговор, би 
трябвало веднага да се вземат мерки и хората, които са нарушили от 
началото, да спрат веднага. Явно е, че има някаква необяснима наглост, 
дори когато си сбъркал, има понякога възможност да се поправиш…  
Г-н Кмете, аз не вярвам, че някой в тази зала може да даде каквато и да е 
поръчка или да е съпричастен към някакви действия, които са просташки, 
нецивилизовани, но аз знам само едно: ако на нас ни липсва волята и 
куража да излезем от анонимността и да натиснем така газта на 
общественото мнение във Варна, аз мисля че ние сме също съпричастни 
към всичко, което става факт и това обаче основно на управляващите. Аз 
за това се обръщам към Вас и към управляващите от БСП и другите 
колеги. Това е разликата между Вас и мен. Аз съм опозиция и затова 
опозицията има право да задава въпроси, които изкарват от анонимност 
неща. Аз разбирам политическия знак, който дадохте в началото, но аз 
знам, че политически знаци без действия стават политически митове. И аз 
мисля, че тук преди малко с това, което казахме за това какво ще бъде 
развитието на случая "Антон Луков" в бъдеще, горе-долу навлизаме в 
сферата на митовете.  

Въпроса ми е: Ако Община Варна смята, че не притежава реалния 
механизъм, реалното влияние и реалната позиция за осигуряване на 
свободата на словото на територията на гр. Варна, под каквито и неща да 
се случи, аз бих желал да разбера - как тогава са раздадени толкова много 
павилиони за разпространение на печатни издания - мога да ви дам записи 
на разговор с разпространители, които са били директно заплашвани и 
директно натискани - как така Община Варна нареди павилионче до 



павилионче и ако приемем, че това е грешка, как тази грешка ще се 
поправи? И не си мислете, че много е плитко газенето тука! Просто аз 
мисля, че вие имате знанията, уменията, опита да направите всичко това и 
да ограничите този процес. Това е мое лично мнение!  

 
Кирил ЙОРДАНОВ - Кмет на Община Варна  
Аз съм доволен от диалога, който се получи, защото и чрез това, 

което в момента г-н Станев казахте, и това, което аз ще кажа, ще се 
допълним и ще се получи една ясна картина.  
Първо, принципа по желание на разпоредителите беше, когато се 
редуцираха бараките, имаше по принцип едно друго отношение към 
павилионите и специално към павилионите за разпространение на преса 
имаше съвсем друго отношение.  

Второ, Вие казвате - водени са разговори с разпространителите, 
които нямат претенции към вас, но Вие задавате въпроса на мен. Влизам в 
една дискусия, т.е. малко се вмесва моето име в една дискусия, в която 
нямам активно участие. Във всеки случай изказването аз няма да го оставя 
и без последици, защото виждам желанието за диалог у вас, не му слагам 
политически знак и също така като Вас реагирам сериозно когато се прави 
опит да пришиване на едно име към друго събитие, с което няма връзка. 
Видях тази реакция и у Вас, когато има неоснователно създаване на връзка, 
което смятам че ни прави съмишленици в борбата срещу неправдата и 
неистините. Така че може да разчитате, официално се обръщайте към мен, 
за всички онези неща, които реално зависят от мен. Надявам се тази 
възможност да съществува и за мен!  
  



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 
№ 46/21.05.2003 г. 

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

"Образование" относно: удостояване със звание "Почетен гражданин на 
Варна" на г-жа Горанка Попова; присъждане на награда "Варна" в сферата 
на науката и висшето образование; присъждане на награда "Варна" в 
системата на народната просвета; утвърждаване размера на средствата за 
превозни разноски на персонала на ОУ "Д. Войников" и ЦДГ "Боров кът" в 
с. Каменар.  

 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 
 
2598-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 22 от ЗМСМА, Общински съвет 

- Варна удостоява със званието "Почетен гражданин на Варна" г-жа 
Горанка Попова във връзка с 24 май - Деня на българската просвета и 
култура и славянската писменост.  

/за - 29, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2599-3. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна присъжда награда "Варна" в сферата на науката и висшето 
образование, както следва:  

 
1. ХУМАНИТАРНИ НАУКИ  
Колективни награди  
Научно-изследователски колектив с ръководител проф.д-р  

Темелко Добролюбов Темелков - организирал и създал Академичен център 
за трансплантация на тъкани и органи - предложение на Медицински 
университет "Проф.д-р Параскев Стоянов".  

/за - 32, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2. ПРИРОДНИ НАУКИ  
Колективни награди  
Научен колектив с ръководител ст.н.с.І ст. д-р Петко  

Стоянов Димитров за реализация на проекта "Корелация на геологически, 
климатически и исторически събития в Черно, Мраморно и Средиземно 



морета през последните 25000 г. /НОЙ/ - предложение на Институт по 
Океанология.  

/за - 35, против - 0, въздържали се - 0/  
 
3. ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ  
Индивидуални награди  
Проф.д-р инж. Евгений Вътев - инициатор и организатор на проекта 

за разкриване на специалност "Архитектура" през учебната 2002/2003 г. 
във ВСУ, като с това практически се възстановява съществувалата през 
1946-1954 г. специалност "Архитектура" в рамките на тогавашния 
Държавен университет - предложение на Варненски свободен университет 
"Ч.Храбър".  

/за - 34, против - 0, въздържали се - 0/  
 
Колективни награди  
Авторски колектив на книгата "Варна 2000/2001 г." в състав Атанас 

Панайотов, Валери Йотов, Владимир Славчев, Емил Люцканов, Иван 
Иванов, Иван Ставрев, Илко Тодоров, Константин Попов, Мариана 
Кръстева, Петко Близнаков. Книгата включва история и социология на 
Варна, морето на Варна, календар за града в началото на ХХІ век и е 
първата издадена от замисмените общо десет книги за Варна-предложение 
на Икономически университет.  

/за - 35, против - 0, въздържали се - 0/  
 
4. ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ  
Индивидуални награди  
Доц. д-р инж. Красимир Йорданов Средков - виброробот фритьозен 

"Фъстъчко" - вибротехнология за извършване на фритьозна обработка на 
хранителни продукти - предложение на Технически университет.  

/за - 37, против - 0, въздържали се - 0/  
 
Колективни награди  
Научен колектив с ръководител ст.н.с. д-р маг. Димитър Радев Радев 

- "Въвеждане на високи технологии в хидродинамичните изследвания" - 
предложение на Институт по Хидро и аеродинамика.  

/за - 37, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2600-3. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна присъжда награда "Варна" в системата на народната просвета, както 
следва:  

1. "Ученическа формация на годината"  
1. Отбор по шахмат при ОУ "Г.С.Раковски"  
2. Отбор по физика при МГ "Д-р П.Берон"  



/за - 39, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2. "Учителски колектив на годината" в системата на 

предучилищното възпитание ЦДГ № 12 "Пинокио"  
/за - 39, против - 0, въздържали се - 0/  
 
3. "Учителски колектив на годината" на основно училище:  

ОУ "Черноризец Храбър"  
/за - 37, против - 0, въздържали се - 0/  
 
4. "Учителски колектив на годината" в системата на средното 

образование  
Не се номинира кандидат от комисията до заседанието на ОбС; не се 

приема предложението от общински съветник, направено на настоящото 
заседание на ОбС.  

 
5. "Директор на годината" в системата на предучилищното 

възпитание  
Радина Петрова Тодорова - директор на ОДЗ № 14  
/резултати от поименно явно гласуване:  
/за - 34, против - 3, въздържали се - 6, отсъстват - 7/  
 
6. "Директор на годината" в системата на средното образование  
Павлин Панов Петков - директор на МГ "Д-р П.Берон"  
/за - 30, против - 0, въздържали се - 10/  
 
7. "Учител на годината" в системата на предучилищното 

възпитание  
не се присъжда поради липса на предложения  

 
8. "Учител на годината" в системата на началното образование  
Александра Благоева Огнянова - СОУ "Найден Геров"  
/за - 35, против - 0, въздържали се - 0/  
 
9. "Учител на годината" по български език и литература  
Нейко Димитров Нейков - Техникум по горско стопанство и 
дървообработване  
/за - 33, против - 0, въздържали се - 0/  
 
10. "Учител на годината" по чужди езици  
Тинка Димитрова Найденова - ІІІ ПМГ "Акад.М.Попов"  
/за - 33, против - 0, въздържали се - 0/  
 



11. "Учител на годината" по математика, информатика и 
информационни технологии  

Венета Петрова Герова - Богданова - МГ "Д-р Петър Берон"  
/за - 33, против - 0, въздържали се - 0/  
 
12. "Учител на годината" по обществени науки и гражданско 

образование  
не се номинира  
 
13. "Учител на годината" по природни науки и екология  
Петя Стоянова Костадинова - МГ "Д-р П.Берон"  
/за - 33, против - 0, въздържали се - 0/  
 
14. "Учител на годината" по изкуства  
Венелин Асенов Мутафчиев - ХГ "К.Преславски"  
/за - 33, против - 0, въздържали се - 0/  
 
15. "Учител на годината" по физическа култура и спорт  
Калинка Кинева Георгиева - ОУ "Ал.Константинов"  
/за - 34, против - 0, въздържали се - 0/  
 
16. "Учител на годината" по професионално образование  
не се номинира  
 
17. "Ученик на годината" за изява в хуманитарната област  
Ивайло Иванов Георгиев - ХГ "К.Преславски"  
/за - 34, против - 0, въздържали се - 0/  
 
18. "Ученик на годината" за изява в природо-математическата 

област  
Пламен Александров - МГ "Д-р П.Берон"  
/за - 33, против - 0, въздържали се - 0/  
 
19. "Ученик на годината" за изява в областта на изкуствата  

не се номинира  
20. "Ученик на годината" за изява в спортната дейност  
Валери Валериев Лилов - ОУ "Г.С.Раковски"  
Галина Владимирова Танчева - СУ "Г.Бенковски"  
Владислава Владимирова Танчева - СУ "Г.Бенковски"  
/за - 34, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2601-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 39, ал. 1, т. 2 

от ПМС № 16/30.01.03 г., Общински съвет - Варна утвърждава размера на 



средствата за превозни разноски на персонала в ОУ "Д.Войников" и ЦДГ 
"Боров кът" в с.Каменар в рамките на бюджетна група "Образование" за 
2003 г. за покриване на разликата до размера на билета за градски 
транспорт-гр.Варна, в случаите когато няма кандидати от населеното 
място, в което се намират учебните /детски/ заведения:  
 
населено 
място 

учебно 
заведение длъжности 

    директор учители касиер пом. 
възп. огняр перач всичко 

Каменар 

ОУ 
Д.Войников 
ЦДГ Боров 
кът 

1 
1 

25 
6 

1 
1 

0 
1 

0 
1 

0 
1 

27 
11 

ВСИЧКО:   2 31 2 1 1 1 38 
 
/за - 34, 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 
№ 46/21.05.2003 г. 

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

"Култура" относно присъждане на награда "Варна" за постижения в 
областта на културата за 2002 г.  

 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 
 
2602-4. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна присъжда награда "Варна" за високи постижения в областта на 
културата за 2002 г., както следва:  

 
І. ЛИТЕРАТУРНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ  
1. ВЕНЕТА МАНДЕВА (посмъртно) - за цялостното й поетично 

творчество  
/за - 34, против - 0, въздържали се - 0/  
 
ІІ.ТВОРБИ НА ИЗОБРАЗИТЕЛНОТО ИЗКУСТВО  
1. ВЕНЦЕСЛАВ АНТОНОВ - за цялостно художествено творчество  
2. ЕМИЛ ПОПГЕНЧЕВ - за високи постижения през 2002 г.  
/за - 33, против - 0, въздържали се - 13/  
 
ІІІ. ТЕАТРАЛНИ ПОСТАНОВКИ ЗА ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ  
1. ГРАЦИЕЛА БЪЧВАРОВА - за цялостно театрално творчество  
/за - 37, против - 0, въздържали се - 0/  
 
ІV. АРХИТЕКТУРНИ ПРОЕКТИ  
1. КОЛЕКТИВ С РЪКОВОДИТЕЛ АРХ. ДИМИТЪР СТЕФАНОВ - 

за проектиране и реализация на хотел "РИВИЕРА БИЙЧ".  
2. КОЛЕКТИВ НА ОФИС "КРАСИВА БЪЛГАРИЯ" ВЪВ ВАРНА С 

РЪКОВОДИТЕЛ АРХ. ДИАНА ДИМОВА - за цялостната дейност на 
"КРАСИВА БЪЛГАРИЯ" за естетизация на градската среда.  

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



V. МУЗИКАЛНО-ИЗПЪЛНИТЕЛСКО ИЗКУСТВО  
1. ЕКАТЕРИНА ЧЕШМЕДЖИЕВА - за цялостно творчество в 

областта на балета  
/за - 39, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2. ТВОРЧЕСКИЯТ И ПОСТАНОВЪЧЕН КОЛЕКТИВ С ДИРИГЕНТ 

ХРИСТО ИГНАТОВ, РЕЖИСЬОР КУЗМАН ПОПОВ, СЦЕНОГРАФИЯ 
ТОДОР ИГНАТОВ ОСЪЩЕСТВИЛИ ПОСТАНОВКАТА НА ОПЕРАТА 
"ДОН КАРЛОС".  

/за - 41, против - 0, въздържали се - 0/  
 
VІ. ЖУРНАЛИСТИКА  
1. ДЕНОЛЮБ НИКОЛОВ (посмъртно) - за цялостното му творчество 

на телевизионен оператор  
2. ЙОРДАН ТОДОРОВ - за книгата му "ПЛЕДОАРИЯ ЗА 

КУКЛИТЕ"  
/за - 40, против - 0, въздържали се - 0/  
 
VІІ. СПОМОЩЕСТВОВАТЕЛСТВО  
1. КРЗ "ОДЕСОС" АД - за активно и трайно подпомагане културните 

прояви на Варна.  
/за - 38, против - 0, въздържали се - 2/  
 
VІІІ. Общинският съвет - Варна отличава с награда "Варна" за 

"ПРИНОС В КУЛТУРНОТО РАЗВИТИЕ НА ВАРНА":  
1. РЕГИОНАЛНАТА БИБЛИОТЕКА "ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ" - за 

приноса й в обогатяването на книжовния живот на града и за ролята й в 
повишаване културата на четенето и по повод годишнината й.  

/за - 39, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2. ИЛИЯ РАЕВ - за големите му заслуги в популяризиране и 

съхраняване на българската култура и за активна дейност в 
международното културно сътрудничество.  

/за - 28, против - 1, въздържали се - 9/  
 

  



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 
№ 46/21.05.2003 г. 

по точка пета от дневния ред 
 
ОТНОСНО: Разглеждане на оспорване от Кмета на Община Варна 

на решение на ОбС № 2596-12(45)/09.04.2003 г.  
 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 
 
2603-5. Решение на Общински съвет - Варна № 2596-

12(45)/09.04.2003 г. не се потвърждава.  
Предложението за решение "Общински съвет - Варна потвърждава 

свое решение № 2596-12(45)/09.04.2003 г." получи следния резултат при 
гласуването:  

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



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 
№ 46/21.05.2003 г. 

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

"Финанси и бюджет" относно: определяне средна месечна брутна заплата 
на едно лице и средства за работна заплата на заведенията за социални 
услуги към Община Варна считано от 01.01.03 г.; съгласие за отпускане на 
средства в размер на 120 000 лв. на "Дворец на културата и спорта"-ЕАД и 
сключване на договор с дружеството за уточняване срока и условията за 
усвояване на средствата и начина на отчитане на целевата субсидия; 
предложения до Президента на Република България за опрощаване 
финансови задължения на нуждаещи се граждани; освобождаване от 
заплащане на наем за временен обект за периода от 01.05. до 31.12.03 г.; 
допълване на "Наредба за определяне и администриране на местните такси 
и цени на услуги на територията на Община Варна".  

 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 
 
2604-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, в изпълнение на 

чл. 6, ал. 5 от ПМС № 40/17.02.03 г. и писмо № ЗСД-3-1200/1/09.04.03 г. на 
Министерството на труда и социалната политика, Общински съвет - Варна 
определя средна месечна брутна заплата на едно лице и средства за 
работна заплата на заведенията за социални услуги към Община Варна, 
считано от 01.01.03 г., както следва:  
 

Заведение численост Средна месечна 
бр.заплата в лв. 

средства за раб. 
заплата за 1м.-лв. 

ДСХ  56 195,46 10 946 
СУПЗ 103 201,61 20 766 
ДДДМУИ 12 202,22 2 426 

 
/за - 39, против - 0, въздържали се - 1/  
 
2605-6. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА Общински съвет - 

Варна дава съгласие да бъдат отпуснати средства в размер на 120 000 лв. 
на "ДКС" ЕАД от бюджета на Община Варна, дейност "Други дейности по 



икономика" за целево финансиране - подмяна на пожароизвестителна 
система, закупуване на два топлообменника и заплащане на част от сумата 
за реиновацията на електронното информационно табло.  
Общински съвет - Варна задължава Кмета на Община Варна да сключи 
договор с "ДКС" ЕАД, с който да уточни срока и условията за усвояване на 
средствата, начина на отчитане на целевата субсидия.  
Общински съвет Варна задължава ръководството на "ДКС" ЕАД да спазва 
всички нормативни документи, касаещи усвояването на целевото 
финансиране в размер на 120 000 лв.  

/за - 39, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2606-6. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна предлага на Президента на Република България да не опрости 
задължението на Иван Атанасов Иванов от гр.Варна, ж.к. "Младост" бл. 
111, вх. 4, ап. 13.  

/за - 41, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2607-6. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна предлага на Президента на Република България да опрости 
задължението на Валентин Маринов Янев от гр.Варна, ж.к."Възраждане", 
бл. 35, вх. 4, ап. 76.  

/за - 40, против - 1, въздържали се - 1/  
 
2608-6. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна предлага на Президента на Република България да не опрости 
задължението на Емил Стоянов Методиев от гр.Варна ж.к. "Възраждане" 
№ 63, вх. 3, ет. 2, ап.53.  

/за - 41, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2609-6. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна предлага на Президента на Република България да опрости 
задължението на Димитър Стефанов Димитров от гр.Варна ж.к. 
"Вл.Варненчик" бл. 403, вх. 12, ап. 51.  

/за - 41, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2610-6. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна предлага на Президента на Република България да опрости 
задължението на Иван Георгиев Вангелов от гр.Варна ж.к. "Вл.Варненчик" 
бл. 3, вх.3, ет. 4, ап. 17.  

/за - 41, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2611-6. На основание чл. 8, ал. 1 от Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 



Община Варна, Общински съвет - Варна освобождава от заплащане на 
наем за временен обект Емилия Василева Димитрова от гр.Варна, ул. 
"Тихомир" бл. 25, вх. В, ап. 45 за периода от 01.05.03 г. до 31.12.03 г.  

/за - 41, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2612-6. На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, Общински съвет 

допълва "Наредбата за определянето и администрирането на местните 
такси и цени на услуги на територията на Община Варна", приета с 
решение № 2452-2(44)/05,06.03.03 г., както следва:  
І. Създава се нов раздел VІІІ в глава втора със следното заглавие -Други 
местни такси определени със закон.  

Чл.74А.На основание чл.22 от Закона за лечебните растения се 
издава Позволително за ползване на лечебните растения когато ползването 
е от:  

- земеделски земи от поземления фонд и включените в строителните 
граници на населените места - общинска собственост  

- териториите и акваториите в строителните граници на населените 
места - общинска собственост  

Чл.74Б На основание чл.23(1)от Закона за лечебните растения за 
издаване на Позволително лицата заплащат такси посочени в Приложение 
№1.  

На основание чл. 26 от Закона за лечебните растения Позволително 
се издава на физическо лице ,което събира билки за продажба или за 
първична обработка или генетичен материал от лечебни растения, и 
определя: вида на ползването; разрешеното количество билки или 
генетичен материал по видове морфологични части; района или 
конкретното находище; начина на ползване;  

Позволителното се издава от Дирекция "Архитектура и 
благоустройство", сектор "Устойчиво развитие".  

Чл.74В Позволително не се изисква и не се заплащат такси при 
събиране на билки за лични нужди, събрани от едно лице в рамките на 
един ден, както следва:  

-корени, коренища, луковици и грудки -до 1 кг.  
-кори, цветове, пъпки - до 0.5 кг.  
-листа, талус - до1 кг.  
-плодове - до10 кг.  

ІІ. Приложение №1 се допълва с Тарифа за таксите относно ползване на 
лечебни растения от земи, гори, води и водни обекти - общинска 
собственост.  

/за - 43, 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 
№ 46/21.05.2003 г. 

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

"Собственост и стопанство" относно: приемане на баланс и отчет за 
приходи и разходи за 2002 г. на "Дворец на културата и спорта"-ЕАД, 
"Пазари"-ЕООД, "Обреди"-ЕООД, "Жилфонд"-ЕООД, "Градски 
транспорт"-ЕАД, "Стопанска и спомагателна дейност"-ЕАД, 
"Дезинфекционна станция"-ЕАД, "Ученическо столово хранене"-ЕАД, 
"Общинска охранителна фирма"-ЕАД и освобождаване от отговорност 
контрольорите и членовете на Съветите на директорите на дружествата; 
приемане баланс и отчет за приходи и разходи за 2002 г. на здравни 
заведения и освобождаване от отговорност на управителите на 
дружествата; сключване на договор за отдаване под наем на общински 
недвижим имот на ул. "Ген. Столетов" вх. 65 с наемател Българо-гръцко 
дружество "Одесос"; сключване на договор за отдаване под наем на 
общински недвижим имот на ул. "Воден" с наемател Българо-германско 
културно дружество"; учредяване безвъзмездно право на ползване върху 
част от общински имот на ул. "Ген. Колев" № 59 от "Съюз на 
възпитаниците на военните на Негово Величество училища, школа за 
запасни офицери и родолюбивото запасно войнство"-Варна; отчуждаване 
на части от недвижими имоти в ж.к. "Бриз" за мероприятие "Улица с осови 
точки №№ 9-8 с ширина 14 м"; прехвърляне на жилища от фонд 
"Продажби" във фонд "Настаняване наематели"; замяна на имот на бул. 
"Вл. Варненчик" бл. 53; замяна на недвижим имот на ул. "Зюмбюл"; 
отмяна на решение на ОбС № 2274-4(41)/17.02.02 г. и обезщетяване на 
собственици на отчуждени имоти с гаражи; безвъзмездно право на 
ползване върху имот в ж.к. "Чайка" бл. 50 за образователни нужди; замяна 
на гараж на ул. "Ст. Стамболов" № 24; продължаване срока на учреденото 
безвъзмездно право на ползване на имоти в полза на "Агенция за 
икономическо развитие-Варна"; включване на жилища във фондове 
"Ведомствен", "Резервен" и "Настаняване наематели"; включване на 
жилища в р-н "Младост" във фонд "Настаняване наематели"; замяна на 
недвижим общински имот на ул. "Г. Бенковски" № 16 - частна общинска 
собственост; приемане на "Наредба за реда за управление и разпореждане с 
общински спортни имоти" и "Методика за определяне на наемни цени за 
имоти със спортно предназначение - общинска собственост"; учредяване 
безвъзмездно право на ползване върху имоти със спортно предназначение 



частна общинска собственост в полза на спортни организации; промяна на 
решение на ОбС № 2454-4(44)/05,06.03.03 г.; промяна на решение № 2496-
4(45)/09.04.03 г.; отчуждаване на части от недвижими имоти в ж.к. "Бриз-
юг" за мероприятие "Улици ширина 5 м и осови точки 10-11 и с ширина 6 
м и осови точки 47-48"; замяна на общински недвижим имот на бул. "Цар 
Освободител" 109В; предоставяне на безвъзмездно ползване на рекламна 
позиция на бул. "Княз Борис І" № 65 на "Галерия за графично изкуство" - 
Варна; прекратяване на съсобственост на недвижим имот на ул. "Пловдив" 
№ 20; замяна на общински недвижим имот на ул. "Ген. Тошев" 38, 38А, 40 
и бул. "Царевец" № 11 и 9; сключване на договор за наем на имот в кв. 
"Чайка" бл. 67; прехвърляне на жилища от фонд "Настаняване наематели" 
във фонд "Продажби"; ликвидиране на съсобственост на имот в 
Приморски парк.  

 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 
 
2613-7. Общински съвет - Варна реши:  
2613-7-1. На основание чл. 221, т. 6 от ТЗ приема баланс и отчет за 

приходи и разходи за 2002 г. на "Дворец на културата и спорта" ЕАД.  
/за - 37, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2613-7-2. На основание чл. 221, т. 9 от ТЗ освобождава от 

отговорност Съвета на директорите на "ДКС" ЕАД за периода от 01.01.02 
г. до 27.08.2002 г., както следва: Симеон Нанев Варчев, Михаил Борисов 
Лечев, Живко Асенов Гюров, Иван Димитров Иванов, доц.Яко Кузманов 
Георгиев, Костадин Бандутов.  

/за - 37, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2613-7-3. На основание чл. 221, т. 9 от ТЗ освобождава от 

отговорност Съвета на директорите на "ДКС" ЕАД за периода от 
28.08.2002 г. до 31.12.2002 г., както следва: Снежана Николова Донева, 
Стоян Димитров Калоянов, Апостол Иванов Димитров, Евгения Стефанова 
Кънева, Живко Стоянов Ников.  

/за - 37, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2614-7. Общински съвет - Варна реши:  
2614-7-1. На основание чл. 137, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 147, ал. 2 

от ТЗ приема баланс и отчет за приходи и разходи за 2002 г. на "Пазари" 
ЕООД.  

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



2614-7-2. На основание чл. 137, ал. 1, т. 5, във връзка с чл. 147, ал. 2 
от ТЗ освобождава от отговорност Стефан Христов Малинов - управител 
на "Пазари" ЕООД за периода от 01.01.02 г. до 09.09.02 г.  

/за - 40, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2614-7-3. На основание чл. 144, ал. 1 от ТЗ освобождава от 

отговорност контрольорите на "Пазари" ЕООД Пламен Панков Дяков, 
Росен Емилов Златанов, Красимир Димитров Димитров и Панайот Жеков 
Панайотов за периода от 01.01.02 г. до 17.07.2002 г.  

/за - 40, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2614-7-4. На основание чл. 137, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 147, ал. 2 

от ТЗ освобождава от отговорност Милко Тодоров - управител на "Пазари" 
за периода от 10.09.02 г. до 31.12.02 г.  

/за - 40, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2614-7-5. На основание чл. 144, ал. 1 от ТЗ освобождава от 

отговорност контрольорите на "Пазари" ЕООД Тошко Вълчев Грудев, Гето 
Маринов Гетов, Анна-Мария Цекова Йорданова за периода от 18.07.2002 г. 
до 31.12.2002 г.  

/за - 40, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2615-7. Общински съвет - Варна реши:  
2615-7-1. На основание чл. 137, ал.1, т. 3 във връзка с чл. 147, ал. 2 от 

ТЗ приема баланс и отчет за приходи и разходи за 2002 г. на "Обреди" 
ЕООД.  

/за - 43, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2615-7-2. На основание чл. 137, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 147, ал. 2 

от ТЗ освобождава от отговорност Любчо Любчев - управител на "Обреди" 
ЕООД за 2002 г.  

/за - 43, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2615-7-3.На основание чл. 144, ал. 1 от ТЗ освобождава от 

отговорност контрольорите на "Обреди" ЕООД Александрина Иванова 
Комитова и Кремена Ангелова за периода от 01.01.02 г. до 17.07.2002 г.  

/за - 43, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2615-7-4. На основание чл. 144, ал. 1 от ТЗ освобождава от 

отговорност контрольорите на "Обреди" ЕООД Панко Кирилов Анчев и 
Костадинка Методиева Великова за периода от 18.07.2002 г. до 31.12. 2002 
г.  

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



 
2616-7. Общински съвет - Варна реши:  
2616-7-1. На основание чл. 137, ал.1, т. 3 във връзка с чл. 147, ал. 2 от 

ТЗ приема баланс и отчет за приходи и разходи за 2002 г. на "Жилфонд" 
ЕООД.  

/за - 43, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2616-7-2. На основание чл. 137, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 147, ал. 2 

от ТЗ освобождава от отговорност Димитър Димитров - управител на 
"Жилфонд" ЕООД за периода от 01.01.02 г. до 19.08.02 г.  

/за - 43, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2616-7-3. На основание чл. 144, ал. 1 от ТЗ освобождава от 

отговорност Орлин Гочев - контрольор на "Жилфонд" ЕООД за периода от 
01.01.2002 г. до 17.07.02 г.  

/за - 43, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2616-7-4. На основание чл. 137, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 147, ал. 2 

от ТЗ освобождава от отговорност Атанас Чемширов - управител на 
"Жилфонд" ЕООД за периода от 20.08.02 г. до 31.12.2002 г.  

/за - 43, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2616-7-5.На основание чл. 144, ал. 1 от ТЗ освобождава от 

отговорност Георги Ташков - контрольор на "Жилфонд" ЕООД за периода 
от 18.07.2002 г. до 31.12.2002 г.  

/за - 43, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2616-7-6. Задължава Кмета на Община Варна в 30-дневен срок да 

представи Анализ на дейността и перспективите за реализиране на пазара 
спрямо предложението и дейността, за които е създадено "Жилфонд" 
ЕООД.  

/за - 43, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2617-7. Общински съвет - Варна реши:  
2617-7-1. На основание чл. 221, т. 6 от ТЗ приема баланс и отчет за 

приходи и разходи за 2002 г. на "Градски транспорт" ЕАД.  
/за - 43, против - 0, въздържали се - 0/  
 
 
2617-7-2. На основание чл. 221, т. 9 от ТЗ освобождава от 

отговорност Съвета на директорите на "Градски транспорт" ЕАД за 
периода от 01.01.02 г. до 02.09.2002 г., както следва: Красен Петков 



Железов, Константин Константинов Войнов, Велико Неделчев Михайлов, 
Мара Илиева Митовска, Бисер Любомиров Маджаров.  

/за - 43, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2617-7-3. На основание чл. 221, т. 9 от ТЗ освобождава от 

отговорност Съвета на директорите на "Градски транспорт" ЕАД за 
периода от 03.09.2002 г. до 31.12.2002 г., както следва: Живко Стоянов 
Ников, Стефан Савов Иванов, Борислав Гуцанов Гуцанов, Анна-Мария 
Цекова Йорданова, Росен Емилов Златанов.  

/за - 43, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2618-7. На основание чл. 221, т. 5 от ТЗ, Общински съвет - Варна 

назначава проф. Калю Иванов Донев - дипломиран експерт-счетоводител 
за извършване на одиторски контрол на "Градски транспорт"-ЕАД за 
2003г.  

/за - 42, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2619-7. Общински съвет - Варна реши:  
2619-7-1. На основание чл. 221, т. 6 от ТЗ приема баланс и отчет за 

приходи и разходи за 2002 г. на "Стопанска и спомагателна дейност" ЕАД. 
/за - 44, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2619-7-2. На основание чл. 221, т. 9 от ТЗ освобождава от 

отговорност Съвета на директорите на "Стопанска и спомагателна 
дейност" ЕАД за периода от 01.01.02 г. до 22.08.2002 г., както следва: 
Валентин Пантелеев, Пламен Иванов, Теменужка Дончева.  

/за - 44, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2619-7-3. На основание чл. 221, т. 9 от ТЗ освобождава от 

отговорност Съвета на директорите на "Стопанска и спомагателна 
дейност" ЕАД за периода от 23.08.02 г. до 31.12.2002 г., както следва: 
Валентин Владимиров Пантелеев, Пламен Начков Печев, Диан Димитров 
Даскалов.  

/за - 44, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2620-7. Общински съвет - Варна реши:  
2620-7-1. На основание чл. 221, т. 6 от ТЗ приема баланс и отчет за 

приходи и разходи за 2002 г. на "Дезинфекционна станция" ЕАД.  
/за - 43, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2620-7-2. На основание чл. 221, т. 9 от ТЗ освобождава от 

отговорност Съвета на директорите на "Дезинфекционна станция" ЕАД от 



01.01.02 г. до 08.08.2002 г., както следва: д-р Величка Спасова, Миглена 
Темелкова, д-р В.Попов.  

/за - 43, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2620-7-3. На основание чл. 221, т. 9 от ТЗ освобождава от 

отговорност Съвета на директорите на "Дезинфекционна станция" ЕАД за 
периода 09.08.02г. до 31.12.2002 г., както следва: Щерю Наумов Наумов, 
Димитричка Господинова Минкова, Пенка Георгиева Богданова.  

/за - 43, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2621-7. Общински съвет - Варна реши:  
2621-7-1. На основание чл. 221, т. 6 от ТЗ приема баланс и отчет за 

приходи и разходи за 2002 г. на "Ученическо столово хранене" ЕАД.  
/за - 44, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2621-7-2. На основание чл. 221, т. 9 от ТЗ освобождава от 

отговорност Съвета на директорите на "Ученическо столово хранене" ЕАД 
за периода от 01.01.02 г. до 31.10.2002 г., както следва: Петър Иванов 
Кадънков, Пенка Георгиева Богданова, Янка Петрова Котларова.  

/за - 44, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2621-7-3. На основание чл. 221, т. 9 от ТЗ освобождава от 

отговорност Съвета на директорите на "Ученическо столово хранене" 
ЕАД, считано от 01.11.2002 г. до 31.12.2002 г., както следва: Щерю Наумов 
Наумов, Георги Пасков Ташков, Пенка Георгиева Богданова.  

/за - 44, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2622-7. На основание чл. 137, ал. 1, т. 3 и т. 5, във връзка с чл. 147, 

ал. 2 от ТЗ, Общински съвет - Варна приема баланс и отчет за приходи и 
разходи за 2002 г. на "Стоматологичен център І-Варна" ЕООД и 
освобождава от отговорност управителя д-р Слава Стефанова Даковска.  

/за - 44, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2623-7. Общински съвет - Варна реши:  
2623-7-1. На основание чл. 221, т. 6 от ТЗ приема баланс и отчет за 

приходи и разходи за 2002 г. на "Общинска охранителна фирма" ЕАД.  
/за - 43, против - 0, въздържали се - 1/  
 
2623-7-2. На основание чл. 221, т. 9 от ТЗ освобождава от 

отговорност Съвета на директорите на "Общинска охранителна фирма" 
ЕАД за периода от 01.01.02 г. до 06.10.2002 г., както следва: Константин 
Иванов Чернооков, Гошо Дичев Танчев.  

/за - 43, против - 0, въздържали се - 1/  



 
2623-7-3. На основание чл. 221, т. 9 от ТЗ освобождава от 

отговорност Съвета на директорите на "Общинска охранителна фирма" 
ЕАД за периода от 07.10.02 до 31.12.2002 г., както следва: Димитър Иванов 
Чутурков, д-р Стоян Димитров Калоянов, Росен Емилов Златанов.  

/за - 43, против - 0, въздържали се - 1/  
 
2624-7. На основание чл. 137, ал. 1 т. 3 и т. 5 във връзка с чл. 147, ал. 

2 от ТЗ, Общински съвет - Варна приема баланс и отчет за приходи и 
разходи за 2002 г. на "Специализирана болница по очни болести за активно 
лечение - Варна" ЕООД и освобождава от отговорност управителя д-р 
Веселин Йорданов Иванов.  

/за - 44, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2625-7. На основание чл. 137, ал. 1 т. 3 и т. 5 във връзка с чл. 147, ал. 

2 от ТЗ, Общински съвет - Варна реши:  
2625-7-1. Приема баланс и отчет за приходи и разходи за 2002 г. на 

"Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно 
лечение - Варна" ЕООД.  

/за - 41, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2625-7-2. Освобождава от отговорност управителя д-р Деян Христов 

Христов за периода от 01.01.2002 г. до 27.11.2002 г.  
/за - 41, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2625-7-3. Освобождава от отговорност управителя д-р Петър 

Михайлов Атанасов за периода от 28.11.2002 г. до 31.12.2002 г.  
/за - 41, против - 0, въздържали се - 0/  

2626-7. На основание чл. 137, ал. 1 т. 3 и т. 5 във връзка с чл. 147, ал. 
2 от ТЗ, Общински съвет - Варна приема баланс и отчет за приходи и 
разходи за 2002 г. на "Областен диспансер по пневмо-фтизиатрични 
заболявания със стационар - Варна" ЕООД и освобождава от отговорност 
управителя д-р Станка Димитрова Левтерова.  

/за - 41, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2627-7. На основание чл. 137, ал. 1 т. 3 и т. 5 във връзка с чл. 147, ал. 

2 от ТЗ, Общински съвет - Варна приема баланс и отчет за приходи и 
разходи за 2002 г. на "Медицински център за рехабилитация и спортна 
медицина І - Варна" ЕООД и освобождава от отговорност управителя д-р 
Лазар Атанасов Пашков.  

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



2628-7. На основание чл. 137, ал. 1 т. 3 и т. 5 във връзка с чл. 147, ал. 
2 от ТЗ, Общински съвет - Варна приема баланс и отчет за приходи и 
разходи за 2002 г. на "Медико-техническа лаборатория І - Варна" ЕООД и 
освобождава от отговорност управителя Мария Радославова Александрова.  

/за - 42, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2629-7.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 14, ал. 2 от 

ЗОС, Общински съвет - Варна дава съгласие Кмета на Община Варна да 
сключи договор за отдаване под наем на общински недвижим имот, 
находящ се в гр.Варна, ул. "Ген.Столетов" вх. 65, кв. 673, 2-ри м.р., 
представляващ подблокова част на 7-етажен жилищен блок, състояща се от 
две работни помещения, помощно помещение и санитарен възел с обща 
застроена площ 46,02 кв.м. - предмет на АОС № 60/16.02.97 г., с наемател 
Българо-гръцко дружество "Одесос"-Варна за срок от 3 години.  

/за - 44, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2630-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 

14, ал. 2 от ЗОС, Общински съвет - Варна дава съгласие Кмета на Община 
Варна да сключи договор за отдаване под наем на общински недвижим 
имот, находящ се в гр.Варна, ул. "Воден" № 18, представляващ магазин, 
разположен в партера на двуетажна масивна сграда с площ 44 кв.м. - 
предмет на АОС № 835/01.09.98 г., с наемател "Българо-германско 
културно дружество" за срок от 3 години.  

/за - 44, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2631-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 116 от 

НРПУРОИ, във връзка с чл. 39 от ЗОС и чл. 6 от Закона за ветераните от 
войните и чл. 21 от Правилник за прилагане на Закона за ветераните от 
войните, Общински съвет - Варна учредява безвъзмездно право на 
ползване върху част от общински имот, находящ се в гр.Варна, ул. "Ген. 
Колев" № 59, кв. 458, 1-ви м.р., представляващ ъглово помещение вдясно 
от входа със застроена площ 26,65 кв.м., актуван с АОС № 1330/05.08.99 г. 
в полза на "Съюза на възпитаниците на военните на Негово Величество 
училища, школа за запасни офицери и родолюбивото запасно войнство"-
клуб Варна за срок от 10 години.  

Възлага на Кмета на Община Варна издаването на заповед и 
сключването на договор за безвъзмездно право на ползване върху 
описания имот за срок от 10 години.  

/за - 42, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2632-7-1. 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. №№ 1835а, 2318, 2323, 2264 в кв.№№ 3 и 39 



по плана на 21 п.р., ж.к. "Бриз" гр.Варна, за предвиденото по ЗРП 
мероприятие: "Улица с осови точки №№ 9-8 с ширина 14 м. между кв. 3 и 
39 в 21 п.р.".  

/за - 42, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2632-7-2. 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 седем дневен срок.  

/за - 42, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2633-7. На основание чл. 42, ал. 2 от ЗОС, Общински съвет - Варна 

прехвърля жилища от фонд "Продажби" във фонд "Настаняване 
наематели", както следва:  

жк_____________бл._вх._ет._ап.__АОС  
1. Вл.Варненчик - 223 - 1 -  2 -   5 -   657/98 г.  
2. Вл.Варненчик - 6 -  4 -  6 - 81 -   1951/00 г.  
3. Вл.Варненчик - 214 - 6 - 9 - 185 - 1949/01 г.  
4. Вл.Варненчик - 222 - 5 - 2 - 16 - 1808/00 г.  
5. Вл.Варненчик - 307 - 1 - 5 - 15 - 1686/00 г.  
6. Вл.Варненчик - 405 - 5 - 5 - 39 - 2228/01 г.  
7. Младост -      144 - 3 - 8 - 17 - 973/99 г.  
8. Възраждане -   55 - 1 - 4 - 18 - 1384/99 г.  
9.ул. "П.Райчев"-   36 - В - 4 - 58 - 1969/00 г.  
/за - 42, против - 0, въздържали се - 0/  
 
 
 
2634-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 35, ал. 2 от 

ЗОС и § 5, ал. 4 от ППЗОС и чл. 107, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - 
Варна дава съгласие да бъде извършена замяна на имот, частна общинска 
собственост, съгласно АОС № 1977/02.01.01 г., находящ се на бул. 
"Владислав Варненчик" бл. 53, вх. Б, ет. 7, ап. 65 гр.Варна и представляващ 
апартамент със застроена площ 63,79 кв.м. и прилежаща изба със светла 
площ 2,66 кв.м., включващ стая, дневна с кухненска ниша, баня, тоалет и 
входно антре, ведно с 1,1091% ид.ч. от общите части на сградата и 
отстъпеното право на строеж, с равностойно жилище в същия район и 
застроена площ, собственост на г-н Джумхур Али Емир.  
Пазарните оценки на имотите предмет на замяната да се определят от 
независим експерт-оценител.  

Жилището, получено от замяната, да бъде включено във фонд 
"Резервен" за настаняване на социално слаби граждани, крайнонуждаещи 



се от жилища граждани и граждани, които ще освободят жилища на лица, 
чиято собственост се възстановява/ПРЗ §5, ал.1 от ППЗОС/.  

/резултати от поименно явно гласуване:  
за - 34, против - 6, въздържали се - 7, отсъстват - 3/  
 
2635-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 35, ал. 2 от 

ЗОС, Общински съвет - Варна дава съгласие да се извърши замяна на 
недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в гр.варна, ул. 
Зюмбюл, парцел /УПИ/ - ІV общ., кв. 3, 25-п.р., представляващ земя с 
площ 680 кв.м., актуван с АОС № 2113/10.09.2001 г. срещу равностойни 
жилищни имоти, собственост на "ЕКО КОМФОРТ"-ООД, представлявано 
от Златко Косев Златев и Янчо Иванов Динков.  
Пазарните цени на имотите, предмет на замяната, да се определят от 
независим експерт-оценител, като заплащането на оценките е за сметка на 
молителя.  

/за - 37, против - 3, въздържали се - 5/  
 
2636-7. Общински съвет - Варна реши:  
2636-7-1. Отменя свое решение № 2274-4(41)/17.12.02 г.  
/за - 39, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2636-7-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и § 9 и 10 от ПР 

на ЗУТ, Общински съвет - Варна дава съгласие, собствениците на 
отчуждени имоти за жилищни блокове на ЖСК "Златни пясъци", ЖСК 
"Балкантурист" и за "Жилищно строителство в 13 подрайон", Тодор 
Савчев Петков ЕГН --- , съгласно нотариално заверена декларация № 
545/10.02.03 г.; Кинка Христова Колева ЕГН --- съгласно нотариални 
заверени декларации № 966 и 967/10.02.03 г.; Чавдар Иванов Иванов ЕГН -
-- и Георги Иванов Иванов ЕГН ---, съгласно нотариално заверена 
декларация № 573/11.02.03 г.; Станислав Стайчев Стаев ЕГН ---, Пламен 
Стайчев Стаев ЕГН ---, Румен Стайчев Стаев ЕГН --- съгласно нот.заверена 
декларация № 753/27.02.03 г. и Иван Тодоров Петров, неполучили 
конкретно обезщетение с гараж, да бъдат обезщетени с прехвърляне право 
на собственост върху земя за изграждане на 5/пет/ броя гаражи по 21 кв.м. 
застроена площ в УПИ ІХ, кв. 513, 13 подрайон на ул. "Тракия" с АОС № 
2238/24.12.01 г., съгласно приложения одобрен от Кмета на Община Варна 
списък за избор на правоимащите.  

/за - 40, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2637-7. 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 върху имот - частна общинска собственост, 
находящ се в гр. Варна, ж.к. "Чайка", бл. 50, 20 п.р., актуван с АОС № 



23/02.12.1996 г., представляващ три помещения, коридор и сервизни 
помещения в подблоковото пространство на 5-етажен жилищен блок със 
застроена площ 101 (сто и един) кв.м., в полза на Математическа гимназия 
"Д-р Петър Берон" и Основно училище "Захари Стоянов" 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 
описания имот за срок от 5 (пет) години.  
Задължава директорите на МГ "Д-р Петър Берон" и ОУ "Захари Стоянов" 
всяка учебна година до 01 септември да подписват протокол за 
съвместното ползване на помещенията и да го представят на дирекция 
"Образование, младежки дейности и спорт" и дирекция "Собственост и 
стопанство" при Община Варна и ПК "Образование" при Общински съвет - 
Варна.  

/за - 42, против - 0, въздържали се - 1/  
 
2638-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 35, ал. 2 от 

ЗОС, Общински съвет - Варна дава съгласие да се извърши замяна на 
гараж № 7 - частна общинска собственост с АОС № 764/1998 г., находящ 
се на ул. "Ст. Стамболов" № 24, кв. 34, по плана на 8 п.р. на гр.Варна и 
припадащите се 10,9878% ид.части от общите части, регламентирани в чл. 
38 от ЗС и отправото на строеж, със застроена площ 17,16 кв.м., с 
равностоен гараж в 8 п.р., собственост на Миглена Янакиева Тачева.  
Пазарните оценки на имотите, предмет на замяната да се определят от 
независим лицензиран оценител за сметка на молителя.  
Гаражът, получен от замяната, да бъде предоставен за обезщетяване на 
бивши собственици на отчуждени имоти за мероприятия по ЗТСУ.  

/за - 42, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2639-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 116 от 

НРПУРОИ и във връзка с чл. 39, ал. 3 от ЗОС, Общински съвет - Варна 
дава съгласие за продължаване срока на учреденото безвъзмездно право на 
ползване в полза на "Агенция за икономическо развитие-Варна" върху част 
от имот-частна общинска собственост с АОС № 244/1997 г., находящ се в 
гр.Варна, ул. "Шипка" № 2 ъгъла с бул. "Княз Борис І" № 15, 
представляваща част от втори етаж на сградата-коридор, три стаи, килер и 
санитарен възел, за срок от 5 години. Възлага на Кмета на Община Варна 
издаването на заповед и сключването на договор за учредено безвъзмездно 
5-годишно право на ползване с "Агенция за икономическо развитие-
Варна".  

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



2640-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 116 от 
НРПУРОИ и във връзка с чл. 39, ал. 3 от ЗОС, Общински съвет - Варна 
дава съгласие за продължаване срока на учреденото безвъзмездно право на 
ползване в полза на "Агенция за икономическо развитие-Варна" върху част 
от имот-частна общинска собственост с АОС № 1343/1999 г., находящ се в 
гр.Варна, ул. "Поп Харитон" № 129, ет. 8, ап. 55, представляващ 
апартамент със застроена площ от 45,30 кв.м., състоящ се от стая, кухня, 
баня-тоалет, дрешник, входно антре и балкон, заедно с избено помещение 
от 6,00 кв.м. и 0,9894% ид. части от общите части на сградата и от правото 
на строеж, за срок от три години. Възлага на Кмета на Община Варна 
издаването на заповед и сключването на договор за учредено безвъзмездно 
3-годишно право на ползване с "Агенция за икономическо развитие-
Варна".  

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

2641-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 42, ал. 2 
от ЗОС, Общински съвет - Варна дава съгласие долуизброените жилища да 
бъдат включени в следните фондове: 
 
 
Фонд "ВЕДОМСТВЕН"  

жк бл. вх. ет. ап. площ 
кв.м. 

изб.пом. 
кв.м. АОС 

ул.Карамфил 13   В 6 99 59,54 2,45 2471/02 г. 
        ул.Ген.Колев 100   В 2 5 66,84 8,33 2630/03 г. 
ул.Бълг.орел14     5 10 49,75   2596/03 г. 

 
Фонд "РЕЗЕРВЕН"  

жк бл. вх. ет. ап. площ 
кв.м. 

изб.пом. 
кв.м. АОС 

Младост  108 5 6 40 58,50 2,40 2591/03 г 
Възраждане 16 5 1 93 55,24 3,45 2432/02 г. 
Възраждане  19 1 3 7 53,99   2551/03 г. 

 
Фонд "НАСТАНЯВАНЕ НАЕМАТЕЛИ"  

жк бл. вх. ет. ап. площ 
кв.м. 

изб/т.пом. 
кв.м. АОС 

ул.Царевец 11 Б 8 57 85,80 2,83 2544/02 г. 
Младост  106 9 10 49 42,57 3,87 2425/02 г. 



ул.Струга 31   12 107 80,65   2590/03 г. 
ул.Младежка  55 В 1 1 45,58 2,15 2589/03 г. 

/за - 42, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2642-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 42, ал. 2, във 

връзка с чл. 58, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Варна дава съгласие 
долупосочените жилища да бъдат включени във фонд "Настаняване 
наематели", както и да бъдат предоставени на световни шампиони по 
гребане и спортна гимнастика:  

 
2642-7-1. Апартамент № 10, находящ се в гр. Варна, ж.к. Младост, 

бл. 115, вх. 10, ет. 4 със застроена площ 60,90 кв.м., състоящ се от две стаи, 
кухня и сервизни помещения, ведно с избено помещение № 10 с АОС № 
2593/2003 г. Описаното жилище да бъде предоставено под наем на Йордан 
Йовчев Йовчев ЕГН ---, световен шампион по спортна гимнастика.  

/за - 43, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2642-7-2. Апартамент № 37, находящ се на четвърти етаж, ж.к. 

"Победа" бл. 2, вх. А, състоящ се от стая, дневна и кухня и други сервизни 
помещения, със застроена площ 59,67 кв.м., ведно с прилежащото му 
избено помещение с АОС № 2589/03 г. Описаното жилище да бъде 
предоставено под наем на Румяна Димитрова Нейкова ЕГН ---, световна 
шампионка по гребане.  

/за - 43, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2643-7. На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 2 от ЗОС и 

във връзка с чл. 4а, т. 1 от ЗФВС, Общински съвет - Варна приема 
"Наредба за реда за управление и разпореждане с общински спортни 
имоти", съгласно Приложение № 1 и "Методика за определяне на наемни 
цени за имоти със спортно предназначение - общинска собственост", 
съгласно Приложение № 2.  

/резултати от поименно явно гласуване:  
за - 30, против - 2, въздържали се - 12, отсъстват - 6/  
 
2644-7. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.39, 

ал.3 от ЗОС, Общински съвет - Варна дава съгласие за учредяване на 
безвъзмездно право на ползване върху имоти със спортно предназначение - 
частна общинска собственост, в полза на спортни организации, 
регистрирани съгласно действащото законодателство, за срок до 10 (десет) 
години, като договорите между всеки спортен клуб за всеки конкретен 
обект да бъдат одобрявани от Общинския съвет:  

 



1."СТАДИОН" в гр.Варна, ж.к. "Вл.Варненчик", ІV-ти м.р., актуван 
с АОС № 740/1998г.  

2."ФУТБОЛНО ИГРИЩЕ" в с.Тополи, кв.37, парцел І, актувано с 
АОС № 879/1998г.  

3."ПЛУВЕН КОМПЛЕКС ПРИМОРСКИ" в гр. Варна, 
бул."Приморски", актуван с АОС № 2116/2001г.  

4."СПОРТЕН КОМПЛЕКС ПРОСТОР" в гр. Варна, ул."Селиолу" 
№ 39А, КОМПЛЕКС "СПАРТАК",актуван с АОС № 2124/2001г.  

5."Спортен терен" в гр.Варна, ул."Студентска", 24-ти п.р.,актуван с 
АОС № 2132/2001г.  

6. "ПОКРИТ ПЛУВЕН БАСЕЙН" в гр.Варна, бул."Васил Левски", 
21-ви п.р., актуван с АОС № 2142/2001г.  

7."ТРЕНИРОВЪЧНО ИГРИЩЕ" в гр.Варна, бул."Васил Левски", 
21-ви п.р., актувано с АОС № 2149/2001г.  

8."СПОРТЕН КОМПЛЕКС МЛАДОСТ" в гр.Варна, 
ЖК"Младост", актуван с АОС № 2180/2001г.  

9.СПОРТЕН КОМПЛЕКС "ЛОКОМОТИВ" в гр.Варна, 
бул."Сливница", актуван с АОС № 2184/2001г.  

10. "ГРЕБНА БАЗА" в гр.Варна, кв."Аспарухово", м."Малка 
Чайка", актуван с АОС № 2466/2002 г.  

11."СПОРТЕН КОМПЛЕКС" в гр.Варна, ЖК"Чайка", 19-ти п.р., 
актуван с АОС № 2040/2002г.  

12. "БАЗА ЗА КОНЕН СПОРТ И МОДЕРЕН ПЕТОБОЙ" в 
гр.Варна, кв."Виница".  

/за - 41, против - 0, въздържали се - 1/  
 
2645-7. На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна изменя свое решение № 2454-4(44)/05, 06.03.03 г. за изменение на 
"Наредба за разполагане на временни преместваеми обекти за 
търговия-маси, павилиони, кабини и др., съгласно чл. 56 от ЗУТ", 
приета с решение № 2231-10(40)/06.11.2002 г., както следва:  
Наименованието на раздел ІІІ в глава І се изменя, като вместо "Пазарни 
площадки" да се чете "Площадки за разполагане на временни 
преместваеми обекти", а по-нататък да се чете за краткост "площадки за 
разполагане на ВПО".  

Чл. 2а - текста на последното изречение да се чете както следва:  
"Площадките за разполагане на ВПО се определят със Заповед на Кмета на 
Община Варна, съобразно одобрените от Главния архитект на Община 
Варна схеми."  

Чл. 2б се изменя както следва:  
"Търговската дейност на площадките за разполагане на ВПО се 

организира от "Пазари" ЕООД, при спазване на разпоредбите на наредбата 



на Общински съвет - Варна за "Вътрешен ред на пазарни площадки, 
стопанисвани от "Пазари" ЕООД-Варна"."  

Чл. 2в се изменя както следва:  
"Разрешенията за разполагане на ВПО, върху площадки за 

разполагане на ВПО, се издават от Кмета на съответния район на "Пазари" 
ЕООД."  

Чл. 2г се отменя.  
/резултати от поименно явно гласуване:  
за - 24, против - 9, въздържали се - 8, отсъстват - 9/  
 
2646-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна изменя свое решение № 2496-4/45/09.04.03 г., като вместо "Боляри" 
ЕООД да се чете "Интерспорт" ЕООД.  

/за - 37, против- 0, въздържали се - 0/  
2647-7. На основание чл. 21, ал. 1 и чл. 23 от ЗОС, във връзка с чл. 

205 и 206 от ЗУТ, Общински съвет - Варна дава съгласие за отчуждаване 
на части от недвижими имоти пл. № № 1830, 1831, 1832, 2259, 2306, 2307, 
2257-А, 2303, 2481, 2481-Б в кв.4 по плана на ж.к. "Бриз-юг" за 
предвиденото по ЗРП мероприятие: "Улици с ширина 5 м. и осови точки 10 
и 11 и с ширина 6 м. и осови точки 47-48."  

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.  

/за - 39, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2648-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 35, ал. 2 от 

ЗОС, Общински съвет - Варна дава съгласие да се извърши замяна на 
недвижим имот-частна общинска собственост по АОС № 1206/08.06.99 г., 
находящ се на бул. "Цар Освободител" № 109 В, съставляващ пл. № 5, кв. 
594 по плана на 14 м.р., дворно място с площ 290 кв.м. и сгради срещу 
равностойни жилищни имоти в същия район, собственост на Валентин 
Вълканов Проданов.  

Настанените наематели в имота да бъдат пренастанени в получените 
жилища от замяната.  

Пазарните цени на имотите, предмет на замяната, да бъдат 
определени от лицензиран експерт оценител за сметка на Валентин 
Проданов.  

/за - 32, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2649-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 2 от 

ЗОС и чл. 7 от НРПУРОИ, Общински съвет - Варна предоставя на Галерия 
за графично изкуство - Варна, за безвъзмездно ползване, рекламната 
позиция на булевард "Княз Борис І" № 65, пред галерията, за разполагане 



на рекламно съоръжение тип "ракета", с размери 1,2 м х 1,8 м /идентично с 
монтираното в близост/, единствено и само за целите на Международното 
биенале на графиката, за срок от три години за времето на провеждане на 
биеналето.  

/за - 39, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2650-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 35, ал. 5 от 

ЗОС, във връзка с чл. 36 от ЗС, Общински съвет - Варна дава съгласие да 
бъде прекратена съсобствеността за недвижим имот, частна общинска 
собственост по силата на АОС № 2527/2002 г., находящ се на ул. 
"Пловдив" № 20 а, гр.Варна, представляващ ? ид.ч. от дворно място, 
цялото с площ 264 кв.м., съставляващо поземлен имот пл. № 3, кв. 543 по 
плана на 14 п.р. на гр.Варна, като общинската част от недвижимия имот 
бъде изкупена от съсобствениците Иван Киров Иванов и Петя Кирова 
Великова по пазарна цена, определена от лицензиран експерт-оценител за 
сметка на молителя.  

/за - 36, против - 0, въздържали се - 2/  
 
2651-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 35, ал. 2 от 

ЗОС, Общински съвет - Варна дава съгласие да се извърши замяна на 
недвижим имот-частна общинска собственост по АОС № 2027/26.02.01 г., 
находящ се на ул. "Ген.Тошев" № 38, 38А, 40 и бул. "Царевец"№ 11 и № 9, 
представляващ УПИ І, кв. 651 по плана на 6 м.р., земя с площ 893 кв.м. 
ид.части от целият с площ 1057 км. и сгради срещу равностойни жилищни 
имоти в същия район, собственост на "БРИ" ЕООД.  
Настанените наематели в имота да бъдат пренастанени в получените 
жилища от замяната.  

Пазарните цени на имотите, предмет на замяната, да бъдат 
определени от лицензиран експерт оценител за сметка на "БРИ" ЕООД.  

/за - 32, против - 0, въздържали се - 7/  
 
2652-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 14, ал. 2 от 

ЗОС, Общински съвет - Варна дава съгласие Кмета на Община Варна да 
сключи договор за отдаване под наем на имот-частна общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, кв. "Чайка", бл. 67, клуб в партера на 
блока /вход Е/, актуван с АОС № 1752/12.04.2000 г., представляващ клуб в 
източната част на партера на 8-етажен жилищен блок, вляво от вх.Е, 
състоящ се от входно антре, фоайе, 2 броя канцеларии, зала, два броя 
складови помещения и тоалет с обща застроена площ 207 кв.м., с наемател 
Сдружение "Съюз на инвалидите в България" за срок от 3 години.  

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



2653-7. На основание чл. 42, ал. 2 от ЗОС, Общински съвет - Варна 
прехвърля жилища от фонд "Настаняване наематели" във фонд 
"Продажби", както следва:  

жк бл. вх. ет. ап. АОС 
Вл.Варненчик 401 9 7 160 2465/02 г. 
Младост  131 7 8 146 2477/02 г. 
Вл.Варненчик 4 5 6 46 2696/96 г. 
Младост 140 3 7 71 376/97 г. 
Младост 110 5 7 99 1797/00 г. 
бул.Владислав 82   5 18 2338/02 г. 
ул. Р.Димитриев 60   1 2 1162/99 г. 

/за - 39, против - 0, въздържали се - 1/  
 
2654-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 

35, ал. 5 от ЗОС и чл. 36 от ЗС, Общински съвет - Варна дава съгласие да се 
ликвидира съсобствеността между Община Варна и Веселин Тодоров 
Дилов, чрез изкупуване на идеалната част от 568 кв.м. от Поземлен имот 
70 в Приморски парк в гр.Варна, целият с площ 1168 кв.м., актуван като 
частна общинска собственост с АОС № 2555/30.01.03 г. от Веселин Дилов.  
Пазарната цена на имота предмет на сделка да бъде определена от 
лицензиран експерт-оценител за сметка на молителя.  
/за - 38, 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 
№ 46/21.05.2003 г. 

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

приватизация и следприватизационен контрол на общинската собственост 
относно: приемане на промени в годишния план на фонд 
"Приватизация""за 2003 г.; откриване на приватизационни процедури; 
определяне на участници спечелили конкурси проведени по решения на 
ОбС - Варна №№ 2479-13, 2480-13, 2481-13, 2483-13(44)/05,06.03.2003 г., 
за имоти находящи се в гр. Варна: ул. "Страхил войвода", пл. № 8, ул. "Д-р 
П. Берон" № 25, ж.к. "Дружба" кв. "Аспарухово", ул. "Мара Тасева"; между 
улици "Й. Брадати", "Глаголица" и "Добрин Василев";  

 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 
 
2655-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА и в 

изпълнение на чл.6, ал.2 от ЗПСК, Общински съвет - Варна приема 
следните изменения в разходната част на годишния план за очакваните 
приходи и разходи за 2003г. по сметката на фонд "Приватизация" /приет с 
решение № 2410-6/42/05.02.2003г./:  

- завишава сумата по т.10 "За ремонт на сграда на "Обреди" ЕООД 
/по решение на Об.с.В-а" от 48 400.00лв. на 80 000.00лв.;  
- заличава т. 11 "За ремонт на гробищни паркове "Варна" и "Тополи" 

28 000.00лв.;  
- намалява сумата по гл.ІV "Прогнозен остатък към 31.12.2003г. с 3 

600 лв.;  
- увеличава сумата на "Всичко прогнозни разходи" - с 3 600.00 лв. - 

от 2 042 248лв. на 2 045 848лв.  
/за - 28, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2656-8-1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и 

във връзка с чл.4, ал.2 от ЗПСК, Общински съвет - Варна приема решение 
за откриване на процедура за приватизация на общински нежилищен имот, 
находящ се в гр.Варна, ул."Ген.Скобелев" № 42 по АОС № 2357/30.08.02г. 
и представляващ земя с площ 235.00кв.м.  

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



2656-8-2. На основание чл.11, ал.1 и във връзка с чл.5, ал.2, т.5 от 
НВИДСППСКВПП Общински съвет - Варна приема решение за откриване 
на процедура чрез пряко договаряне за изготвяне на анализ на правното 
състояние, информационен меморандум и приватизационна оценка на 
общински нежилищен имот по АОС № 2357/30.08.02г., като възлага на 
Кмета на Община Варна нейното провеждане. За участие в нея да бъде 
поканен кандидатът "Велинов консулт" ЕООД при срок за подаване на 
предложението до 16.00ч. на 26.05.2003 г. в стая 905 на ІХ етаж в Община 
Варна и критерии за оценка - цена, срок, методика и квалификация на 
участника.  

/за - 31, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2657-8-1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и 

във връзка с чл.4, ал.2 от ЗПСК, Общински съвет - Варна приема решение 
за откриване на процедура за приватизация на общински нежилищен имот, 
находящ се в гр.Варна, ул."Мир" ъгъла с ул."Д-р Анастасия Железкова" по 
АОС № 2411/20.08.02г. и представляващ земя - УПИ ІІІ с площ от 1 
013.00кв.м.  

/за - 31, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2657-8-2. На основание чл.11, ал.1 и във връзка с чл.5, ал.2, т.5 от 

НВИДСППСКВПП Общински съвет - Варна приема решение за откриване 
на процедура чрез пряко договаряне за изготвяне на анализ на правното 
състояние, информационен меморандум и приватизационна оценка на 
общински нежилищен имот по АОС № 2411/20.08.02г., като възлага на 
Кмета на Община Варна нейното провеждане. За участие в нея да бъде 
поканен кандидатът ЕТ "Оптима 41" при срок за подаване на 
предложението до 16.00ч. на 26.05.2003г. в стая 905 на ІХ етаж в Община 
Варна и критерии за оценка - цена, срок, методика и квалификация на 
участника.  

/за - 31, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2658-8. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и 

чл.32, ал.3, т.2; във връзка с чл.1, ал.2, т.3 от ЗПСК; чл.5 и чл.6 от 
Наредбата за конкурсите; АОС № 628/19.03.1998г. и свое решение №2224-
6-1(40)/06.11.2002г., 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 06 август 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 05.08.2003г.  



2. При неявяване на кандидати се насрочва повторна процедура на 
13.08.2003г. от 10.00ч. на посоченото място, като срокът за закупуване на 
документацията и на депозиране на офертите се удължава до 15.00ч. на 
12.08.2003г.  

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 05.08.2003г.  

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; Пламен 
Начков; Илияна Кръстева и Владимир Новаков; резервни членове - 
Костадинка Великова и Валентин Пантелеев.  

9. На основание чл.4, ал.2 от ЗПСК възлага на КПСКОС 
приватизацията на имота, включваща провеждането на предварителния и 
заключителния етап на конкурса.  

/за - 33, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2659-8-1. На основание чл.32, ал.3, т.2 от ЗПСК, чл.22, ал.1 от 

Наредбата за конкурсите; във връзка с изпълнение на свое решение № 
2482-13/44 от 05,06.03.2003г. и изготвени мотивирани доклади от 
08.05.2003г. и 17.05.2003г., касаещи проведена приватизационна 
процедура чрез публично оповестен конкурс за продажба на общински 
нежилищен имот в гр.Варна находящ се между ул."Йосиф Брадати", 
ул."Глаголица" и ул."Добрин Василев" - 16-ти подрайон, кв.809 "а" - по 
АОС № 396/08.10.1997г., АОС № 397/08.10.1997г., АОС № 
398/08.10.1997г., АОС № 399/08.10.1997г., АОС № 400/08.10.1997г. и АОС 
№ 401/08.10.97г., Общински съвет - Варна в качеството си на орган по 
чл.3, ал.3, т.2 от ЗПСК, определя за спечелил конкурса участника "Д-М-С" 
ЕООД - дан.№ 1035176647 и БУЛСТАТ: 103806364 - с управител Стоян 
Георгиев Пехливанов ЕГН: ---.  

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



 
2659-8-2. 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 находящ се между ул."Йосиф Брадати", 
ул."Глаголица" и ул."Добрин Василев" - 16-ти подрайон, кв.809 "а" - по 
АОС № 396/08.10.1997г., АОС № 397/08.10.1997г., АОС № 
398/08.10.1997г., АОС № 399/08.10.1997г., АОС № 400/08.10.1997г. и АОС 
№ 401/08.10.97г. с "Д-М-С" ЕООД - дан.№ 1035176647 и БУЛСТАТ: 
103806364 - при заплащане на цена в размер на 68 000.00лв. /шестдесет и 
осем хиляди лева/, без използване на други законни платежни средства, по 
следната схема:  

-30% от цената или 20 400.00лв. /двадесет хиляди и четиристотин 
лева/ преди подписване на договора;  

-70% от цената или 47 600.00лв. /четиридесет и седем хиляди и 
шестстотин лева/ в деня на сключването на договора.  

/за - 33, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2660-8-1. На основание чл.32, ал.3, т.2 от ЗПСК, чл.22, ал.1 от 

Наредбата за конкурсите; във връзка с изпълнение на свое решение № 
2479-13/44 от 05,06.03.2003г. и изготвени мотивирани доклади от 
09.05.2003г. и 17.05.2003г., касаещи проведена приватизационна 
процедура чрез публично оповестен конкурс за продажба на общински 
нежилищен имот в гр.Варна, ул."Страхил войвода"с пл.№8 - по АОС № 
1913/07.11.2000г., Общински съвет - Варна в качеството си на орган по 
чл.3, ал.3, т.2 от ЗПСК, определя за спечелил конкурса участника 
"Бурлекс-104" ООД - дан.№ 1030073297 и БУЛСТАТ: 103092976 Ю - с 
управител Николай Димитров Буров ЕГН: ---.  

/за - 33, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2660-8-2. 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."Страхил войвода"с пл.№8 - по АОС № 
1913/07.11.2000г., с "Бурлекс-104" ООД - дан.№ 1030073297 и БУЛСТАТ: 
103092976 Ю - при заплащане на цена в размер на 458 500.00лв. 
/четиристотин петдесет и осем хиляди и петстотин лева/, без използване на 
други законни платежни средства, по следната схема:  

-30% от цената или 137 550.00лв. /сто тридесет и седем хиляди 
петстотин и петдесет лева/ преди подписване на договора;  



-70% от цената или 320 950.00лв. /триста и двадесет хиляди 
деветстотин и петдесет лева/ в деня на сключването на договора.  

/за - 33, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2661-8-1. На основание чл.32, ал.3, т.2 от ЗПСК, чл.22, ал.1 от 

Наредбата за конкурсите; във връзка с изпълнение на свое решение № 
2481-13/44 от 05,06.03.2003г. и изготвени мотивирани доклади от 
09.05.2003г. и 17.05.2003г., касаещи проведена приватизационна 
процедура чрез публично оповестен конкурс за продажба на общински 
нежилищен имот в гр.Варна, ж.к."Дружба", кв."Аспарухово", ул."Мара 
Тасева", район 27 - по АОС № 821/11.09.98г., Общински съвет - Варна в 
качеството си на орган по чл.3, ал.3, т.2 от ЗПСК, определя за спечелил 
конкурса участника ЕТ "ПТПТ-Георги Григоров /Гриша/" - дан.№ 
1030027104 и БУЛСТАТ: 103095990 - със собственик Георги Петков 
Григоров ЕГН: ---.  

/за - 33, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2661-8-2. 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, ", кв."Аспарухово", ул."Мара Тасева", район 
27 - по АОС № 821/11.09.98г. с ЕТ "ПТПТ-Георги Григоров /Гриша/" - 
дан.№ 1030027104 и БУЛСТАТ: 103095990 - при заплащане на цена в 
размер на 44 444.00лв. /четиридесет и четири хиляди четиристотин 
четиридесет и четири лева/, без използване на други законни платежни 
средства, по следната схема:  

-30% от цената или 13 333.20 лв. /тринадесет хиляди триста тридесет 
и три лева и двадесет стотинки/ преди подписване на договора;  

-70% от цената или 31 110.80 лв. /тридесет и една хиляди сто и десет 
лева и осемдесет стотинки/ в деня на сключването на договора.  

/за - 33, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2662-8-1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка със 

съществуваща явна фактическа грешка относно реалната застроена площ 
на бивш имот общинска собственост по АОС № 1326/04.08.99г. - находящ 
се в гр.Варна, ул."Джеймс Баучер", бл.5, ет.1 - приватизиран по силата на 
решение №1503-6/31/21.12.2001г., Общински съвет - Варна възлага на своя 
Председател да подпише в срок до 15 /петнадесет/ работни дни от 
приемане на настоящото решение, анекс към договор № ОС-2-
9200/1/04.01.2002г. като приема следните промени:  

- в гл.І "Предмет на договора" след "застроена площ" да се чете: "… 
111.21кв.м. /сто и единадесет цяло и двадесет и една стотни квадратни 



метра/ и 1.3875% /едно цяло три осем седем пет десетохилядни процента/ 
идеални части от общите части и правото на строеж върху мястото,…";  

- в гл.V "Цена, начин и срок на плащане" т.9 да се чете "Цената на 
посочения в предмета на договора имот е в размер на 31 834.00лв. 
/тридесет и една хиляди осемстотин тридесет и четири лева/;  

- в гл.V "Цена, начин и срок на плащане" т.11. да се чете "Цената се 
заплаща в срок до 12 /дванадесет/ месеца от сключването на договора";  

- в гл.VІ "Отговорности при неизпълнение" в т.15 "по т.11.2." да се 
чете "по т.11.".  

/за - 33, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2662-8-2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА Общински съвет - 

Варна приема да бъде възстановена сума в размер на 5 166.00лв./пет 
хиляди сто шестдесет и шест лева/ от средствата на фонд "Приватизация" 
за 2003г. /т.15 от разходна част на годишен план по функция "БКС"/ на 
купувача по договор № ОС-2-9200/1/04.01.2002г.  

/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 
№ 46/21.05.2003 г. 

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

"Архитектура и строителство" относно: приемане Специфични правила и 
нормативи за прилагане на ПРЗ на к.к. "Златни пясъци" и актуализация на 
ПРЗ на к.к. "Златни пясъци"; одобряване на проект за транспортен терен в 
26 м.р.; промяна предназначение на терен в 16 п.р.; започване на 
процедура за траен устройствен статут на временни обекти; изработване на 
ПУП за кв. 280, ІХ п.р.  

 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 
 
2663-9. Общински съвет - Варна реши:  
2663-9-1. На основание чл. 13, ал. 3 от ЗУТ приема "Специфични 

правила и нормативи за прилагане на ПРЗ на к.к. "Златни пясъци" и 
предлага на Министъра на МРРБ да ги одобри.  

/за - 33,против - 0, въздържали се - 0/  
 
2663-9-2. Приема проекта за актуализация на ПРЗ на к.к. "Златни 

пясъци", като одобряването му съгласно чл. 129, ал. 1 от ЗУТ се извърши 
след провеждане на процедурата по неговото обнародване в Държавен 
вестник по чл. 128, ал. 2 от ЗУТ и изпълнение на решение № 1.  

/за - 33,против - 0, въздържали се - 0/  
 
2663-9-3. Община Варна съвместно с Областна администрация - 

Варна да обсъдят и предложат в МРРБ мерки за решаване проблемите на 
инженерната инфраструктура и реконструкцията на водопровод Варна - 
Златни пясъци и на ПСОВ на к.к. "Златни пясъци" с цел осигуряване на 
поетапното им изграждане.  

/за - 33,против - 0, въздържали се - 0/  
 
2664-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, Общински съвет 

- Варна одобрява изработения проект за изменение на схемата за 
устройствените зони към "Специфичните правила и нормативи за 
устройство и застрояване територията на гр.Варна", одобрени със Заповед 
№ РД-02-14-1734/21.09.99 г. на МРРБ, като транспортния терен Т.11.3.1, 



намиращ се в 26 м.р., гр.Варна се преотреди за смесена обслужваща и 
производствено-складова зона /СОП.3.2/.  

/за - 33, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2665-9. На основание чл. 9, ал. 3 от ЗУТ, Общински съвет - Варна 

дава съгласие за промяна на ПРЗ за кв. 830 по плана на 16 м.р. "юг", като 
парцелът отреден "за градина" смени предназначението си.  

/за - 33, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2666-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, Общински съвет 

- Варна дава съгласие за започване на процедура за изменение на 
действащия подробен градоустройствен план с цел съществуващия 
временен обект, находящ се в ж.к. "Вл.Варненчик" ІV м.р., южно от блок 
404, собственост на ЕТ "ДАДИ-88" Светла Тодорова да придобие траен 
устройствен статут, като всички разходи, свързани с изменението са за 
сметка на молителя.  

/за - 33, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2667-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, Общински съвет 

- Варна дава съгласие за започване на процедура за изменение на 
действащия подробен градоустройствен план с цел съществуващия 
временен обект, находящ се в кв. 23, 17 м.р., ул. "Д-р Железкова" № 10, 
собственост на ЕТ "Аргиров-30-Кирил Аргиров" да придобие траен 
устройствен статут, като всички разходи, свързани с изменението са за 
сметка на молителя.  

/за - 33, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2668-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, Общински съвет 

- Варна дава съгласие за започване на процедура за изменение на 
действащия подробен градоустройствен план с цел съществуващия 
временен обект Снек бар "Адлер", находящ се в Приморски парк-Варна, 
собственост на ЕТ "Адлер" - Петър Николов Дичев да придобие траен 
устройствен статут, като всички разходи, свързани с изменението са за 
сметка на молителя.  

/за - 32, против - 0, въздържали се - 1/  
 
2669-9. На основание чл. 9, ал. 3 от ЗУТ, Общински съвет - Варна 

дава съгласие за съставяне на ПУП за кв. 280 по плана на 9 м.р., като 
парцелът отреден "за озеленяване" смени предназначението си.  

/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 
№ 46/21.05.2003 г. 

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

"Благоустройство и комунални дейности" относно: отмяна на решение на 
ОбС № 433-6(14)/19.07.2000 г.; отпускане на финансови средства . за 
Морската градина за поддържане на зелени площи; приемане 
разпределение на средствата за подържане на зелени площи по райони; 
приемане разпределение на средствата за благоустройствени мероприятия 
в дейност "Озеленяване".  

 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 
 
2670-10. Общински съвет - Варна отменя свое решение № 433-

6(14)/19.07.2000 г.  
/за - 33, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2671-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет 

- Варна дава съгласие да се отпуснат 580 х.лв. за Морска градина за 
поддържане на зелени площи.  

/за - 33, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2672-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет 

- Варна приема разпределение на средствата за поддържане на зелени 
площи по райони, както следва:  

 
Р-н Одесос  292 875 лв. 
Р-н Приморски  224 234 лв. 
Р-н Младост  237 962 лв. 
Р-н Владиславово 137 290 лв. 
Р-н Аспарухово  118 986 лв. 
Км.Каменар      3 663 лв. 
Км.Тополи     4 120 лв. 
Км.Звездица      2 748 лв. 
Км.Константиново      2 290 лв. 
Км.Казашко      1 832 лв. 
/за - 32, против - 0, въздържали се - 1/  



2673-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет 
- Варна приема разпределение на средствата за благоустройствени 
мероприятия (в т.ч. градинска мебел) в дейност "Озеленяване", както 
следва:  

 1. Морска градина    82 000 лв. 
 2. Район Одесос  117 000 лв. 
 3. Район Приморски  122 000 лв. 
 4. Район Младост  48 000 лв. 
 5. Район Вл.Варненчик 51 000 лв. 
 6. Район Аспарухово    41 000 лв. 
 7. км.Каменар       3 100 лв. 
 8. км.Тополи       7 100 лв. 
 9. км.Звездица       3 100 лв. 
 10. км. Константиново      3 600 лв. 
 11. км.Казашко  3 100 лв. 
/за - 26, против - 0, въздържали се - 6/  

  



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 
№ 46/21.05.2003 г. 

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

"Здравеопазване и социални дейности" относно: функционирането на 
Психиатричен диспансер към МБАЛ "Св. Марина"; отпускане на 
финансови помощи на нуждаещи се граждани; промяна предмета на 
дейност на "СБАГАЛ"-ЕООД - Варна; опрощаване на такса Смет и наем за 
временен обект на нуждаещ се гражданин.  

 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 
 
2674-11-1. На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 11, т. 4 от 

ЗМСМА, Общински съвет - Варна препоръчва на ръководството на МБАЛ 
"Света Марина" АД - Варна да не закрива диспансерното психиатрично 
отделение.  

/за - 33, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2674-11-2. Създава работна група с представители на общинската 

администрация, ПК "Здравеопазване и социални дейности", РК на БЛС-
Варна, РЦЗ-Варна и психиатричното отделение към МБАЛ "Св.Марина", 
която в срок до 30.06.03 г. излезе с проект за решение на проблема.  

/за - 33, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2675-11. На основание чл. 137, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 147, ал. 2 от 

ТЗ, Общински съвет - Варна, упражняващ правата на едноличния 
собственик на капитала в "Специализирана болница по акушерство и 
гинекология за активно лечение" - Варна ЕООД:  
Приема промяна в ПРЕДМЕТА НА ДЕЙНОСТ на "Специализирана 
болница по акушерство и гинекология за активно лечение" - Варна ЕООД 
и чл. 4 от Устава на дружеството като същия придобива следния текст:  
"Предмета на дейност на дружеството е: оказване на болнична помощ - 
диагностика, консервативно и оперативно лечение на болни в областта на 
акушерството и гинекологията; родилна помощ; неонатология - интезивно 
лечение с междуобластни функции; ин витро фертилизация; лабораторна, 
функционална и образна диагностика, клинични изпитвания на лекарства и 



медицинска апаратура, съобразно действащото законодателство; 
консултации, поискани от лекар от друго лечебно заведение."  

/за - 35, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2676-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет 

- Варна дава съгласие да бъде отпусната парична помощ в размер на 1000 
лв. на Татяна Иванова Тодорова от гр.Варна, кв. Чайка, бл. 6, вх. В, ет. 3, 
ап. 33.  

/за - 35, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2677-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет 

- Варна дава съгласие да бъде отпусната парична помощ в размер на 500 
лв. на Петър Костадинов Петров от гр.Варна, кв. Вл.Варненчик бл. 408, вх. 
10, ет.1, ап. 2.  

/за - 35, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2678-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет 

- Варна дава съгласие да бъде отпусната парична помощ в размер на 350 
лв. на Надежда Тошкова Атанасова, ЕГН --- от гр.Варна, ул. "Боримечката" 
№ 1 А.  

/за - 32, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2679-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет 

- Варна дава съгласие да бъде отпусната парична помощ в размер на 200 
лв. на Йорданка Стоянова Димитрова от гр.Варна, ул. "Велчова завера" № 
7.  

/за - 32, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2680-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет 

- Варна дава съгласие да бъде отпусната парична помощ в размер на 500 
лв. на Валентина Морари, ЕГН ---, с.Казашко, ул. "Казашка" № 19, Община 
Варна.  

/за - 32, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2681-11. Общински съвет - Варна, съгласно чл. 8, ал. 1 от "Наредба за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на Община Варна", дава съгласие да бъдат опростени 
задълженията и частично освободен от заплащане наем и такси смет на 
Петър Георгиев Петров от гр.Варна, кв. Чайка, бл. 25, ап. 24, ет. 8.  

/за - 33, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2682-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет 

- Варна дава съгласие на МАРГАРИТА АНГЕЛОВА ЖЕЛЯЗКОВА да се 



отпуснат 2000 лв. за лечение на детето й Анелия Иванова Желязкова - ЕГН 
---, като сега бъдат изплатени 1000 лв., а останалите след 30.06.03 г.  

/за - 33, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2683-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет 

- Варна дава съгласие на СТЕФАН НИКОЛОВ ПАРАЛИНОВ да бъдат 
отпуснати 200 лв. за лекарства и медикаменти по повод заболяването му 
статус пост лапаратомиам про панкреатитис гангреноза. Фистула.  

/за - 33, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2684-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет 

- Варна дава съгласие на МАРИЙКА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА да бъдат 
отпуснати 200 лв. за лечение на заболяването й, за което е трудоустроена - 
95 % - МСБ - състояние след ИМИ в ДСМА - остатъчна левостранна 
спастична хемипареза.  

/за - 33, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2685-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет 

- Варна дава съгласие на ЙОРДАНКА ВАСИЛЕВА ТОЧЕВА да бъдат 
отпуснати 3000 лв., като сега бъдат изплатени 1500 лв., а останалите след 
30.06.03 г., за лечение на сина й Йордан Георгиев Дойчев с медикамента 
AMBISOME - с диагноза Висцерална лайшманиоза.  

/за - 33, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2686-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет 

- Варна дава съгласие на ВЕЛИЧКА СТ. НЕМЦОВА да бъдат отпуснати 
300 лв. за сина й Бисер Николов Маринов - ЕГН --- - 96.06 % от ТЕЛК с 
диагноза: тежка степен при токсична и възпалителна полиневропатия; 
хроничен панкреатит; захарен диабет II тип; вторична коксартроза.  

/за - 33, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2687-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет 

- Варна дава съгласие на ШЕФИКА САЛИ АЛИОСМАН да бъдат 
отпуснати 200 лв. за лечение на основното й заболяване - хипертонична 
болест; умерено висока степен 2 стадий, сърдечно мозъчна форма; 
хронично обострен калкулозен пиеонефрит; захарен диабет ИНТ.  

/за - 33, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2688-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет 

- Варна дава съгласие на ВЕСЕЛИНА ПЕТКОВА ЙОРДАНОВА да бъдат 
отпуснати 200 лв. за лечение на дъщеря й Ирена Дианова Николова - ЕГН -
--, 90 % от РЕЛКК - диагноза: ДЦП; вродена вътрешна хидроцефалия; 
долна спастична парапареза.  



/за - 33, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2689-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет 

- Варна дава съгласие на КОСТАДИН ДИМИТРОВ КОТОВ да бъдат 
отпуснати 200 лв. за лечение на основното му заболяване - инвалид I-ва 
група с придружител с чужда помощ; мозъчно-съдова болест; състояние 
след 2 исхемични мозъчни инсулта; БЛСМА и БДСМА; лявостранна 
хемиплегия; артериална хипертония 3 стадий.  

/за - 33, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2690-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет 

- Варна дава съгласие на ИСКРА ТРЕНДАФИЛОВА АЛЕКСАНДРОВА да 
бъдат отпуснати 500 лв. за закупуване на протеза за тазобедрена става за 
предстояща оперативна интервенция.  

/за - 33, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2691-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет 

- Варна дава съгласие на ТОДОРКА КИРЯЗОВА ВЕЛЕВА да бъдат 
отпуснати 1000 лв. за лечение на дъщеря й Кристина Валентинова Велева - 
ЕГН --- - диагноза: синдром PRADER-WILLI.  

/за - 33, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2692-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет 

- Варна дава съгласие на ГЕОРГИ НИКОЛОВ КОЛЕВ да бъдат отпуснати 
300 лв. за медикамента Zofran - болест на Хочкин 3 стадий.  

/за - 33, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2693-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет 

- Варна дава съгласие на ДИАНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА да бъдат 
отпуснати 1000 лв. за лечение СА колиутери.  

/за - 33, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2694-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет 

- Варна дава съгласие на ГЮНАЙДЪН САЛИ АЛИ да бъдат отпуснати 200 
лв. за лечение на основното му заболяване - ХОББ - емфизематозна форма; 
чести обостряния; хроничен калкулозен пиелонефрит.  

/за - 33, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2695-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет 

- Варна дава съгласие на РОСИЦА ИВАНОВА ВРАЧЕВА да бъдат 
отпуснати 1000 лв. за трансплантация на бъбрек - диагноза: Терминална 
бъбречна недостатъчност и хрониодиализно лечение.  

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



 
2696-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет 

- Варна дава съгласие на ТЕОДОРА БОЖИДАРОВА ДИМИТРОВА да се 
отпуснат 500 лв. за дъщеря й Борислава Иванова Димитрова - ЕГН --- - 
диагноза: папилома вулве ет вагине за закупуване на медикамента Wartec.  

/за - 33, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2697-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет 

- Варна дава съгласие на ВИОЛЕТА СТОЯНОВА ВИЧЕВА да се отпуснат 
300 лв. за закупуване на медикамента Salofalk - диагноза: Болест на Крон.  

/за - 33, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2698-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет 

- Варна дава съгласие на КАТЯ ГЕНКОВА АЛЕКСАНДРОВА да се 
отпуснат 200 лв. за лечение на заболяването й Полипоза на ендометриума. 
Хиперменорагия - за поставяне на интраутеринна гестагенна система.  

/за - 33, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2699-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет 

- Варна дава съгласие на ДОРОТЕЯ ЖЕЛЕВА ГЕНЧЕВА да бъдат 
отпуснати 300 лв. за медикаменти по повод основното й заболяване - 
Хочкинов лимфом - вариант лимфоцитарно предоминиране.  

/за - 33, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2700-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет 

- Варна дава съгласие на КАЛОЯН ЙОРДАНОВ ЙОСИФОВ, ЕГН --- да 
бъдат отпуснати 1000 лв. за операция - скъсана предна кръстна връзка и 
увреден медиален менискус.  

/за - 33, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2701-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет 

- Варна дава съгласие на КОРНЕЛИЯ МАНОЛОВА ЦИЦЕЛКОВА да 
бъдат отпуснати 400 лв. за закупуване на лекарства с диагноза: захаред 
диабет тип 2, диабетна полиневропатия.  

/за - 33, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2702-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет 

- Варна дава съгласие на АПОСТОЛОС НИКОС КАРАЯНИ, ул. "П. 
Каравелов" № 2 да бъдат отпуснати 600 лв. за лечение.  

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



2703-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет 
- Варна дава съгласие на д-р ЮЛИЯ ГЕНЧЕВА ГРОЗЕВА да бъдат 
отпуснати 1000 лв. за лечение с диагноза: множествена склероза.  

/за - 33, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2704-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет 

- Варна дава съгласие да бъде отпусната сумата от 1800 (хиляда и 
осемстотин) лева на деветимата абитуриенти от ДОВДЛРГ "Княгиня 
Надежда".  

/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 
№ 46/21.05.2003 г. 

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

"Младежки дейности и спорт" относно допълване на "Условия и критерии 
за финансово подпомагане на спортни клубове за 2003 г."  

 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 
 
2705-12. На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна допълва т.ІV "Допълнително финансово подпомагане" от 
"Условията и критериите за финансово подпомагане на спортни клубове за 
2003 г.", както следва:  

"Отбори, състезатели и техните лични треньори, постигнали призово 
класиране в световни, европейски, европейски клубни и балкански 
първенства за мъже и жени, юноши, девойки младша и старша възраст 
получават еднократна награда от Община Варна, като 25% от сумата е за 
личният им треньор."  

/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 
№ 46/21.05.2003 г. 

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

Варна във връзка с изпълнение на решение на ОбС № 2383-14(41)/17.12.02 
г. и чл. 35 от Наредба № 11/31.10.02 г. на МТС.  

 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 
 
2706-13.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с 

решение на ОбС № 2383-14(41)/17.12.02 г., Общински съвет - Варна 
възлага на Кмета на Община Варна да дава съгласие за начална спирка на 
международна автобусна линия, съгласно чл. 35, т. 5 от Наредба № 
11/31.10.02 г. на МТС.  

/за - 32, против - 1, 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 
№ 46/21.05.2003 г. 

по точка четиринадесета от дневния ред 
 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложение за решение от ПК 

"Туризъм и търговия" относно разглеждане размера на курортните такси за 
2003/2004 г.  

 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 
 
2707-14. На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна изменя "Наредба за определянето и администрирането на местните 
такси и цени на услуги на територията на Община Варна", приета с 
решение №2452-2/44/05,06.03.03 г., в частта за туристическа такса за 2003 
г. и 2004 г., както следва:  
Чл. 50/4/ Туристическата такса се определя, както следва:  

Категория чужденци българи 
1-2 звезди 0,30 лв./ден 0,20 лв./ден 
3 звезди 0,40 лв./ден 0,40 лв./ден 
4 звезди 0,55 лв./ден 0,55 лв./ден 
5 звезди 1,00 лв./ден 1,00 лв./ден 

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