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ОТНОСНО: Питания и отговори на питания.  
 
Благовест ТОДОРОВ – СДС 
Уважаеми г-н Йорданов, уважаеми колеги общински съветници, 

уважаеми гости, Имам четири въпроса към г-н Йорданов. Известно е, 
че от една година и половина важните емблематични сгради на гр. 
Варна са осветени - Градския часовник, Дом на народния флот, 
Катедралата и т.н. Г-н Йорданов, кой и по чий проект е възложено 
разкрасяването и осветяването на тези сгради и ведомства? Кой плаща 
разхода на ел. Енергията? Катедралата като се осветява, заплащането 
на ел.енергията от Светия синод ли става, от Варненската и Преславска 
митрополия ли…  

Кой проектира осветяването на Морското училище? На цялата 
общественост на гр. Варна е известно, че Морското училище от м. май 
е осветено. Морското училище е също една емблематична сграда за гр. 
Варна, но в морско военно училище има горе свети петолъчка. Ние сме 
на път за НАТО. Кандидати за НАТО сме, г-н Кмете, а в Морското 
училище има комунистически символ. По проект на Община Варна ли 
е, по Ваша лична намеса ли е - независимия и безпартиен кмет - 
надявам се, че тази червена комунистическа символика, която беше 
премахната от 1990 г. от Президента Петър Младенов и тогавашния 
покоен вече Министър-председател Андрей Луканов - всички си 
спомняме как беше махната петолъчката от Партийния дом в София. В 
2003 г. свети червена петолъчка на ВМВУ! Ще отпратя въпроса си и до 
военния министър. Тази символика беше премахната, беше сложена 
една елипса, но с подновяването на осветлението… И Морското 
училище ли заплаща - знаем, че военните и висшите училища са в 
много затруднено финансово състояние - кой заплаща ел.енергията?  

Г-н Йорданов, в един свой брифинг пред журналистите пред 
варненската общественост съобщихте, че няма построен нито един 
временен обект от Нова година насам. Извинявайте, това е пълна лъжа 
и манипулация на обществеността и на журналистите в гр. Варна. Има 
построенни временни обекти пред з-д "Дружба", на сп. "Акациите" се 



пристроява към метален временен обект дървена бирена барака. Най-
фрапиращия случай - на ъгъла, т.е. в началото на ул. "Братя Бъкстон" с 
бул. "Левски" до ХЕИ се разширява временен дървен търговски обект 
над 100 кв.м. Още по-куриозното и незаконното е, че отдолу под 
изграждането на тази бъдеща кръчма минават важни В и К и 
ел.подземни комуникации; цялата северна зона на гр. Варна към В и К 
и Младост минава оттам захранващ водопровод. Абсолютно незаконно! 
Кой е издал разрешението на този строеж?  

 
Красимир СИМОВ - Председател ОбС  
Г-н Йорданов, напомням Ви текста на чл. 76, ал. 1 от нашия 

Правилник, който гласи: "Общинскит съветник не може да задава 
повече от две питания до Кмета в едно заседание. Времетраенето за 
изложението по питането е 3 мин." Давам Ви думата, но моля по-
кратко и по-ясно.  

 
Благовест ТОДОРОВ - СДС  
Ако не ви са приятни въпросите, е друг въпрос. Нещата са важни.  

Г-н Йорданов, Вие сте юрист и знаете чл. 174 от ГПК - когато се узнае 
за извършено престъпление от общ характер, длъжностното лице 
трябва да уведоми незабавно органа на съдебното производство. 
Предполагам, че ще спазите закона - в-к "Морски труд" от 23.06.03 
г."Факти уличаващи варненските общински съветник, че е взел 15 
хиляди долара подкуп ще изнесе скоро новият областен координатор на 
политическо движение Социалдемократи-ПДС Асен Георгиев". Според 
него в местния парламент и във фирмите на кметството цари корупция. 
Това е уронване на престижа на общинския съветник, г-н Йорданов. 
Имате ли намерение да визирате съответните органи и да се установи 
тези 15 хиляди долара? Надявам се да визирате необходимите съдебни 
инстанции да се установи тази корупция и да разберем кой е взел 
парите и има ли корупция сред колегите!  

 
Димитричка ГОСПОДИНОВА - Съюз Радикали  
Г-н Кмете, през м. декември Дезинфекционна станция е 

извършила една поръчка от страна на Общината и е фактурирана през 
декември миналата година. До ден-днешен тази фактура не е платена. 
Кога най-после г-н Стоев ще плати сумата?  

 
Веселина САВОВА - независим общински съветник  
Г-н Йорданов, на четири поредни сесии задавам един и същи 

въпрос, искрено се надявам до края на мандата да ми отговорите. Става 
дума за замените, които са направени в ОбС, оценката на базата на 
която са направени и колко жилища получава Общината от тези сделки 



в последно време? Говоря за последните шест месеца, за всички сделки, 
които минаха. Питането ми е от преди четири сесии, до момента, в 
нарушение на ЗМСМА, Вие не сте ми отговорил на това питане. 
Надявам се да го направите максимално бързо!  

 
Д-р Константин ПУВКОВ - СДС  
Въпроса ми е за микросметищата - има райони, които отскоро са 

в чертите на града, гражданите плащат данък Смет, но нямат 
контейнери и така се създават условия за микросметища. Имам 
предвид вид Кемер дере, от новата Военна болница последния казан за 
смет е до Двете акации. Оттам до втора чешма нямат никакви съдове за 
събиране на смет. Възможността да се създават микросметища е 
голяма.  

Сметопочистващите фирми няма ли да поставят такива, за да се 
избегне замърсяването на околната среда?  

 
Д-р Янко СТАНЕВ - СДС  
Всъщност съм принуден да направя питанията, защото в дневния 

ред няма предвидени други възможности да направим едно по-широко 
обсъждане на проблемите, които исках да представя. Затова, виждайки, 
че в дневния ред няма точка дебат, аз предложих в т. "собственост и 
стопанство" да влезе изменението и допълнението в Наредбата за ред за 
провеждане на търговска дейност на територията на Община Варна, 
защото само върху конкретните текстове, които съм предложил на 
вниманието на ОбС, а вероятно общинската администрация е 
запозната, би било възможно да разберем същността на проблема и да 
обсъдим - всеки съгласно и съобразно своя морал и ценностна система.  
Аз бих желал да запитам г-н Кмета в това предложение, което дадох на 
ОбС, предлагах да се уреди законово, нормативно един въпрос /който 
миналия път Ви зададох като въпрос и влязохме в един дебат - това 
беше въпроса за това, че на 80 % от павилионната мрежа за 
разпродажба на вестници и списания на територията на Община Варна 
на общински терени, не се разпространява в-к "Черноморие". Не се 
разпространява в-к "Черноморие", тъй като след една критична статия 
през м. януари касаеща т.нар. Алея първа и по-конкретно - негативни 
аспекти в нейното съществуване и изграждане, заинтересованите или 
засегнатите хора от групировката ТИМ и по-конкретно корпоративния 
секретар на групировката ТИМ г-н Николаев е извикал част от 
разпространителите и е упражнил натиск върху тях с цел да се спре 
разпространяването на в-к "Черноморие". Това вече е факт. Но може, 
въпреки че няма свидители, свидетели има, но тях ги е страх. Обаче 
политиците не бива да мълчат за това, за което обикновените хора ги е 
страх. Факта е факт - в-к "Черноморие" не се разпространява на 80 % от 



павилионите на Варнапрес, Димпрес и др. фирми. Оттук нататък следва 
една изключително негативна по своя характер кампания между хората 
за това би ли могло друг вестник да бъде спрян; би ли могло по този 
начин да се определи, защото разпространението на общински терен на 
вестници, списания и на медии и на слово, изобщо няма нищо общо с 
разпространението на кашкавал и аз в моя супермаркет да продавам 
само кашкавал "Витоша". Това, което предлагах на вас и на вниманието 
на г-н Кмета е дали г-н Кметът и администрацията са съгласни с 
предложение, което да урегулира продажбата в търговските обекти за 
разпространение на вестници, списания и книги, разположени върху 
общински терени съобразно схемите, одобрени от ОбС - търговците да 
се задължават при равни условия да разпространяват всички издания на 
регионалния и централния печат и при констатираните нарушения, си 
има други текстове в Наредбата.  

Г-н Кмете, аз искам да Ви питам за Вашето лично мнение и за 
становището на администрацията относно възможностите в гр. Варна 
посредством различни механизми или липсата на механизми при 
нормативната уредба на ОбС да бъде спирано в извънпредизборен или 
в предизборен период разпространението на печатни издания и по този 
начин да бъде запушвана устата на словото - това е първия ми въпрос.  
Аз виждам, че днес има много хора в залата и им благодаря много за 
това - бих бил готов да дебатирам на която и да е районна структура на 
БСП всички проблеми, с удоволствие, ако бъда поканен. Но, тъй като 
въпроса вече е за пенсионери - виждам, че тук има много хора на 
възрастта на майка ми и на баща ми, втория ми въпрос е: Г-н Кмете, на 
територията на Община Варна има пенсионерски клубове, които се 
стопанисват по силата на закона от Община Варна и които са отдадени 
на стопанисване на своите отговорници. Бихте ли могли да ми кажете 
какви са нормативните документи, часовите графици, по които се 
ползват клубовете на пенсионери; какъв е техния режим на 
експлоатация и какви са социалните придобивки вътре в клубовете, 
които ползват пенсионерите на територията на Община Варна, тъй като 
ние тук на заседание на ОбС не сме приемали още програма, по която 
да стимулираме социалната адаптация при тежкото положение на 
пенсионерите на територията на Община Варна?  

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

уважаеми варненци, Може би като на предишната сесия, частично съм 
готов на днес поставените въпроси. Някои от тях имат твърде 
конкретно фактическо измерение, на което ще положим усилия и на 
следващата сесия ще отговорим с данни. Повдигна се един конкретен 
въпрос във връзка със заплащане на ел.енергия. В него се преплете 



един друг въпрос, преплетоха се големи и малки въпроси. Във всеки 
случай това за петолъчката на ВВМУ на върха има исторически, 
естетически, морален, много аспекти, много измерения, но аз такъв 
аспект във Вашия въпрос не съзрях, при което няма да го коментирам 
днес. Схващам го като подгряване на лагерите в подходящо избран 
момент и това несъмнено е така. Поздравявам Ви за усета към темпа на 
времето. Но, ако говорим за присъединяването към НАТО, едва ли това 
е въпрос, който ще коментираме днес и той може да бъде въведен в 
дискусия чрез въпрос на общински съветник. Ако става дума за мое 
мнение, лично да го изразя, моля - запитайте. Ще го имате, между 
другото аз съм изразявал тези становища преди да стана кмет на 
Община Варна, като член на комисията по външна политика и като 
член на Народното събрание. Имал съм възможност и друг път да го 
заявявам. Но няма да отклоняваме вниманието извън конкретните 
измерения, които Вие зададохте - кой е изготвил проектите, кой плаща 
електроенергията - ще го получите на следващата сесия.  
С г-н Станев на миналата сесия започнахме този дебат. Нося 
протоколите от предишната сесия. За да ви въведа в атмосферата на 
предишната сесия, ще си позволя да цитира протокола от сесията. 
Въпроса е въведен към мен не с тоя разширен, или по-точно е повторен 
и действително той е поставен на плоскостта, както и днес беше 
повторено. Не се сравняват медийните издания с маслини, сирене и 
други артикули, които се продават в бакалиите. И се поставя въпроса 
по отношение отговорността на общинската администрация. 
Припомням част от отговорите, които дадох начално, а оттук нататък 
ще продължа с конкретни данни. 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 
доказателство за това. Единственото нещо, което мога да си позволя, да 
изляза с контрааргументи, да изложа друга позиция, да изложа 
конкуриращи факти. И в никакъв случай, категорично не мога да 
приема факта, че разпространението на печата и неговото ограничаване 
или стимулирането му в друга посока, ако едното води към другото, 
има връзка с общинската администрация. Оттук нататък никой не го 
заявява директно и конкретно; всяка индикация ще считам, че носи 
клеветнически характер. В никакъв случай нито моето име, а и нямам 
правомощия в тази сфера, хипотетично да се допусне, аз няма да 
упражня.  

И ви казах, че мога да изнеса само факти във връзка с 
отношението на администрацията във връзка с разполагането на 
обектите, бройката им, сроковете за които са сключени договорите и 
отношението на общинската администрация към медиите чрез 



финансиране на свои изяви на ОбС в това число - такива данни съм 
подготвил.  

Започвам от бройката на колички и павилиони за 
разпространение на вестници и списания с издадени разрешения за 
разполагане до края на 2003 г. 431 бр. на територията на община Варна: 
р-н Одесос - 206 бр., р-н Приморски - 119, р-н Младост - 49, р-н 
Аспарухово - 12, р-н Вл. Варненчик - 14. Разрешенията са издадени до 
края на тази година от районните кметства, както това е залегнало в 
нашата нормативна база.  

Искам да дам една справка за средствата, които Община Варна е 
заплатила, в това число влизат и средствата, които са заплатени за 
обяви, съобщения, наредби, поздравления, в т.ч. и на ОбС. Подавам 
целите суми за периода 01.01.2000 г. - 30.06.2003 г.: в-к "Народно дело" 
- 66 572 лв., в-к "Черно море" - 82 647 лв., в-к "Черноморие" - 82 390 лв.  
Това са сумите заплатени от общинската администрация, като в това 
число влизат и всички платени съобщения, наредби публикувани от 
ОбС. Не съзирам намеса, още по-малко дирижиране на този процес. 
Говоря от гледна точка на общинска администрация.  
И тъй като беше поставена една по-амбициозна задача на този дебат за 
манипулиране на словото, за ограничаване правото и свободата на 
словото, аз дадох и на предишната сесия посоките, в които мога да нося 
отговорност.  

 
Веселина САВОВА - независим общински съветник  
Отново нямам отговор на питането си. Изразявам недоволството 

си от това. Затова моля г-н Йорданов, кажете кое е жилището във 
Варна, което е оценено на 1 дка в "Св.св. Константин и Елена"? Дай 
Боже да получим отговор на този въпрос и да му видим адреса.  

 
Др Янко СТАНЕВ - СДС  
Аз съм малко изненадан, защото в тези сухи данни, които 

дадохте, г-н Йорданов, липсва начина по който те са отдадени и аз ще 
Ви задам един много конкретен въпрос, може би Вие не сте 
запознати… Преди около 6 години беше сключен договор за 
изграждането на територията на Община Варна със софийска фирма, 
ще Ви предам писмено въпроса си, за изграждането на т.нар.павилиони 
тип "сини аквариуми". Те са доста на територията на община Варна, 
договора изтече преди около година и съгласно наредбата на Община 
Варна тези павилиони би трябвало да бъдат отдадени чрез търг на 
фирми, които се явят и изпълнят условията. Тъй като такъв търг не е 
проведен или поне не е визиран да бъде проведен в средствата за 
масова информация съгласно Наредбата за търговете, Ви питам: На коя 
фирма са дадени тези павилиони и какви са договорните условия, при 



които са били отдадени; въобще режима на ползването им? Това е 
конкретно във връзка с Вашия отговор.  

Аз съжалявам, че във Вашия отговор не присъства Вашето лично 
становище, защото Вие сте тук в ролята и качеството си на Кмет на 
града. Подтекста на въпроса, който Ви зададох е така или иначе в 
общественото пространство - Вие сте човек, който контактува с всички 
хора, контактувате и с г-н Николаев и това не е никаква тайна, не може 
да бъде тайна. В тази връзка аз Ви запитах за Вашето лично отношение 
към това, което и предния път се опитах да накарам да направи 
общинската администрация. Вие ли предложихте това, което най-добре 
разработвате за свободата и справедливостта на разпространението на 
словото? Куриозно е общински съветници да предлагат нещо, което 
изпълнената с права администрация може да направи! Това е по 
отговора на този въпрос.  

Мисля си, че няма аспекти на този въпрос, които не могат да 
бъдат обсъждани, но също така си мисля, че едва ли това е само работа 
на мен и на г-н Кмета да го обсъждаме. Мисля си, че не чувам групата 
на БСП каква позиция има; мисля си, че не чувам и другите групи; а си 
мисля, че хората които са дошли тук, дойдоха не само да чуят г-н 
Йорданов и г-н Станев, а да чуят и другите съветници по един въпрос, 
по който дори и ние да си затворим очите и да него режим този мандат 
на съветниците, така или иначе ще стои и ще излиза и не само в 
предизборна борба. Това не е мой предизборен въпрос. В никакъв 
случай? Каквото и да стане в другия ОбС, може там да се опитат да 
забранят в-к "Черно море", може да се опитат да забранят друг вестник; 
убеден съм, че такива модели на поведение ще съществуват - аз винаги 
ще бъда против.  

Обръщаме се към групата на БСП и към другите групи - имаше 
едно понятие, при което СДС реши съветниците да не участват в 
бордовете, да не са икономически зависими. Тогава всички вие се 
смеехте и всички вие искахте да участвет в тези структури и голяма 
част от тях бяха с корпоративни и комерсиални интереси. Сега законът 
го забранява това! Пожелавам ви една добра среща в следващия ОбС!  
  



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 
№ 47/23.07.2003 г. 

по точка втора от дневния ред 
 
ОТНОСНО: Разглеждане на оспорвания от Кмета на Община 

Варна на решения на Общинския съвет №№ 2666-9, 2667-9, 2668-
9(46)/21.05.03 г.  

 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 
 

2708-2. Общински съвет - Варна приема оспорването на Кмета на 
Община Варна № ПНО-3-9100(3)/28.05.03 г.на решение на ОбС № 
2666-9(46)/21.05.03 г.  

/за - 0, против - 1, въздържали се - 29/  
Оспорването не се приема. Потвърждава се решението на 

Общински съвет - Варна.  
 
2709-2. Общински съвет - Варна приема оспорването на Кмета на 

Община Варна № ПНО-3-9100(3)/28.05.03 г.на решение на ОбС № 
2667-9(46)/21.05.03 г.  

/за - 0, против - 1, въздържали се - 29/  
Оспорването не се приема. Потвърждава се решението на 

Общински съвет - Варна.  
 
2710-2. Общински съвет - Варна приема оспорването на Кмета на 

Община Варна № ПНО-3-9100(3)/28.05.03 г.на решение на ОбС № 
2668-9(46)/21.05.03 г.  

/за - 0, против - 1, въздържали се - 30/  
Оспорването не се приема. Потвърждава се решението на 

Общински съвет - Варна.  
  



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 
№ 47/23.07.2003 г. 

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

"Собственост и стопанство" относно: приемане баланс и отчет за 
приходи и разходи за 2002 г. на общински здравни заведения и 
освобождаване от отговорност на управителите; избор на експерт-
счетоводители за 2003 г. на общинските дружества; учредяване 
безвъзмездно право на ползване на общински недвижим имот в м. 
"Звездица"; отмяна на решение № 1878-3(38)/03.02.99 г. и доброволна 
делба на имот в ж.к. "Възраждане-ІІ"; решения във връзка с участието 
на Община Варна като съдружник в "Арт клуб Сезам" ООД; 
учредяване възмездно право на строеж за изграждане на БКТП; 
прекратяване на съсобственост върху имот на ул. "Калофер" № 5; 
ликвидиране на съсобственост на имот в м. "Франга дере и Кокарджа"; 
прехвърляне на жилища от фонд във фонд; замяна на дълг на Община 
Варна; замяна на общински недвижим имот на ул. "Никулицел" № 12; 
промяна на решение на ОбС № 2402-3-1(42)/05.02.03 г.; учредяване на 
безвъзмездно право на ползване върху имоти-частна общинска 
собственост със спортно предназначение; ликвидиране на 
съсобственост върху имот в м. "Франга дере"; замяна на общински 
недвижим имот на ул. "Братя Георгиевич" № 36; учредяване 
безвъзмездно право на ползване на помещение в бл. 67 в ж.к. "Чайка"; 
осигуряване на дивидента за 2002 г. от "Варна-Шеле-Екосервиз"-ООД, 
СЖ "Експресбанк"-АД и "В и К"-ООД; освобождаване от внасяне на 
дължимия дивидент за 2002 г. на общински търговски дружества; 
промяна на решения на ОбС № 812-3(24)/28,29.03.01 г. и № 2272-
4(41)/17.12.02 г.; предоставяне на концесия за добив на пясък от 
находище "Маница"; учредяване безвъзмездно право на ползване на 
помещения в бл. 67, вх. А в ж.к. "Чайка"; учредяване безвъзмездно 
право на ползване върху общински имот на ул. "Ген. Цимерман" № 35; 
упълномощаване на Управителя на "ДКЦ-І-Св.Клементина"-ЕООД за 
водене на преговори за сключване на договор за банков кредит; дава 
съгласие за продажба чрез търг на автомобили собственост на 
"Общинска охранителна фирма"-ЕАД; отдаване под наем на имот на 
ул. "Г. Бенковски" № 19а; отчуждаване на част от поземлен имот 82, кв. 
18 в с. Константиново; включване на жилище в р-н "Приморски" във 



фонд "Резервен"; замяна на общински имот в местност "Малка Чайка" в 
землище "Аспарухово"; обявяване за частна общинска собственост на 
дворно място в кв. 7, м.р. 20; ликвидиране на съсобственост на имот на 
ул. "Никола Михайловски" № 4; ликвидиране на съсобственост на 
поземлен имот 2586 в ж.к. "Чайка"; замяна на общински имот на ул. 
"Черна"; задължаване на Кмета на Община Варна да предостави 
помещение за Клуб на общинския съветник; възлагане на Председателя 
на ОбС - Варна да изиска от оторизираните органи извършването на 
проверка за всички разпоредителни сделки сключени от Община Варна 
за периода 2000 г. - август 2003 г.  

 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 
 
2711-3. На основание чл. 137, ал. 1 т. 3 и 5 от ТЗ, Общински съвет 

- Варна приема баланс и отчет за приходи и разходи за 2002 г. на "ДКЦ 
І Св.Клементина" - Варна" ЕООД и освобождава от отговорност 
управителя д-р Георги Стоянов Роев.  

/за - 36, против - 0, въздържали се - 1/  
 
2712-3. На основание чл. 146, ал. 3, във връзка с чл. 147 от ТЗ, 

Общински съвет-Варна избира "Актив"-ООД за извършване на 
одиторски контрол на "ДКЦ І Св.Клементина-Варна"ЕООД за 2003 г. 

/за - 35, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2713-3. На основание чл. 137, ал. 1 т. 3 и 5 от ТЗ, Общински съвет 

- Варна приема баланс и отчет за приходи и разходи за 2002 г. на "ДКЦ 
ІІ"-ЕООД и освобождава от отговорност управителя д-р Анелия 
Иванова Атанасова.  

/за - 35, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2714-3. На основание чл. 146, ал. 3, във връзка с чл. 147 от ТЗ, 

Общински съвет - Варна избира "Актив"-ООД за извършване на 
одиторски контрол на "ДКЦ ІІ"-ЕООД за 2003 г.  

/за - 36, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2715-3. На основание чл. 137, ал. 1 т. 3 и 5 от ТЗ, Общински съвет 

- Варна приема баланс и отчет за приходи и разходи за 2002 г. на "ДКЦ 
ІІІ - Варна" ЕООД и освобождава от отговорност управителя д-р Татяна 
Колева Аврамова.  

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



2716-3. На основание чл. 146, ал. 3, във връзка с чл. 147 от ТЗ, 
Общински съвет - Варна избира "Актив-Адвайс"-ООД за извършване 
на одиторски контрол на "ДКЦ ІІІ-Варна" ЕООД за 2003 г.  

/за - 34, против - 1, въздържали се - 0/  
 
2717-3. На основание чл. 137, ал. 1 т. 3 и 5 от ТЗ, Общински съвет 

- Варна приема баланс и отчет за приходи и разходи за 2002 г. на "ДКЦ 
ІV - Варна" ЕООД и освобождава от отговорност управителя д-р 
Снежанка Колева Дренска.  

/за - 30, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2718-3. На основание чл. 146, ал. 3, във връзка с чл. 147 от ТЗ, 

Общински съвет - Варна избира проф. Калю Иванов Донев - 
дипломиран експерт-счетоводител за извършване на одиторски контрол 
на "ДКЦ ІV" ЕООД за 2003 г.  

/за - 30, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2719-3. На основание чл. 137, ал. 1 т. 3 и 5 от ТЗ, Общински съвет 

- Варна приема баланс и отчет за приходи и разходи за 2002 г. на "ДКЦ 
V - Варна" ЕООД и освобождава от отговорност управителя д-р Георги 
Николов Николов.  

/за - 34, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2720-3. На основание чл. 146, ал. 3, във връзка с чл. 147 от ТЗ, 

Общински съвет - Варна избира доц. Никола Бакалов - дипломиран 
експерт-счетоводител за извършване на одиторски контрол на "ДКЦ V 
- Варна"ЕООД за 2003 г.  

/за - 34, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2721-3. На основание чл. 137, ал. 1, т. 3 и 5 от ТЗ, Общински 

съвет - Варна приема баланс и отчет за приходи и разходи за 2002 г. на 
"ДКЦ "Чайка"-ЕООД и освобождава от отговорност управителя д-р 
Юлияна Атанасова Йоргова - Иванова.  

/за - 34, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2722-3. На основание чл. 146, ал. 3, във връзка с чл. 147 от ТЗ, 

Общински съвет - Варна избира проф. Калю Иванов Донев - 
дипломиран експерт-счетоводител за извършване на одиторски контрол 
на "ДКЦ Чайка"ЕООД за 2003 г.  

/за - 39, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2723-3. На основание чл. 137, ал. 1 т. 3 и 5 от ТЗ, Общински съвет 

- Варна приема баланс и отчет за приходи и разходи за 2002 г. на 



Медицински център І- Варна" ЕООД и освобождава от отговорност 
управителя д-р Галина Иванова Павлова.  

/за - 35, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2724-3. На основание чл. 146, ал. 3, във връзка с чл. 147 от ТЗ, 

Общински съвет - Варна избира Светослав Станиславов - дипломиран 
експерт-счетоводител за извършване на одиторски контрол на 
"Медицински център-І" ЕООД за 2003 г.  

/за - 35, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2725-3. На основание чл. 221, т. 6 от ТЗ, във връзка с чл. 232 "а" 

от ТЗ, Общински съвет - Варна назначава Жечка Димитрова Симеонова 
- дипломиран експерт-счетоводител за извършване на одиторски 
контрол на "Дезинфекционна станця"-ЕАД за 2003 г.  

/за - 36, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2726-3. На основание чл. 221, т. 6 от ТЗ, във връзка с чл. 232 "а" 

от ТЗ, Общински съвет - Варна назначава "Актив"-ООД за извършване 
на одиторски контрол на "Дворец на културата и спорта"-ЕАД за 2003 
г.  

/за - 36, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2727-3. На основание чл. 221, т. 6 от ТЗ, във връзка с чл. 232 "а" 

от ТЗ, Общински съвет - Варна назначава "Приморска одиторска 
компания"-ООД за извършване на одиторски контрол на "Общинска 
охранителна фирма"-ЕАД за 2003 г.  

/за - 34, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2728-3. На основание чл. 221, т. 6 от ТЗ, във връзка с чл. 232 "а" 

от ТЗ, Общински съвет - Варна назначава доц. Никола Милев Бакалов - 
дипломиран експерт-счетоводител за извършване на одиторски контрол 
на "Стопанска спомагателна дейност"-ЕАД за 2003 г.  

/за - 37, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2729-3. На основание чл. 221, т. 6 от ТЗ, във връзка с чл. 232 "а" 

от ТЗ, Общински съвет - Варна назначава Слав Минчев Танев - 
дипломиран експерт-счетоводител за извършване на одиторски контрол 
на "Ученическо столово хранене"-ЕАД за 2003 г.  

/за - 36, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2730-3. На основание чл. 146, ал. 3, във връзка с чл. 147 от ТЗ, 

Общински съвет - Варна избира проф. Калю Иванов Донев - 



дипломиран експерт-счетоводител за извършване на одиторски контрол 
на "Пазари"-ЕООД за 2003 г.  

/за - 36, против - 0, въздържали се - 1/  
 
2731-3. На основание чл. 146, ал. 3, във връзка с чл. 147 от ТЗ, 

Общински съвет -Варна избира Слав Минчев Танев - дипломиран 
експерт-счетоводител за извършване на одиторски контрол на 
"Обреди"-ЕООД за 2003 г.  

/за - 36, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2732-3. На основание чл. 146, ал. 3, във връзка с чл. 147 от ТЗ, 

Общински съвет - Варна избира Илия Илиев - дипломиран експерт-
счетоводител за извършване на одиторски контрол на "Стоматологичен 
център 1-Варна"-ЕООД за 2003 г.  

/за - 39, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2733-3. На основание чл. 137, ал. 1 т. 3 и 5 от ТЗ, Общински съвет 

- Варна приема баланс и отчет за приходи и разходи за 2002 г. на 
"Междуобластен диспансер по онкологични заболявания със стационар 
"Д-р Марко А.Марков" - Варна" ЕООД и освобождава от отговорност 
управителя д-р Господин Радков Игнатов.  

/за - 38, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2734-3. На основание чл. 137, ал. 1 т. 3 и 5 от ТЗ, Общински съвет 

- Варна приема баланс и отчет за приходи и разходи за 2002 г. на 
"Многопрофилна болница за долекуване, продължително лечение и 
рехабилитация "Св.Иван Рилски"-Аспарухово - Варна" ЕООД и 
освобождава от отговорност управителя д-р Божидар Панайотов 
Калчев.  

/за - 40, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2735-3. На основание чл. 137, ал. 1 т. 3 и 5 от ТЗ, Общински съвет 

- Варна приема баланс и отчет за приходи и разходи за 2002 г. на 
"Амбулатория-групова практика за специализирана медицинска помощ 
- Център за психично здраве - Варна" ЕООД и освобождава от 
отговорност управителя д-р Детелина Стефанова Велчева.  

/за - 39, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2736-3. На основание чл. 146, ал. 3, във връзка с чл. 147 от ТЗ, 

Общински съвет-Варна избира ЕТ "Логосканто-Никола Бакалов" за 
извършване на одиторски контрол на "Областен диспансер за пневмо-
фтизиатрични заболявания със стационар- Варна" ЕООД за 2003 г.  

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



 
2737-3. На основание чл. 21, ал. 1 , т. 8 от ЗМСМА и чл. 7, ал. 4 от 

НРПРУОИ, във връзка с чл. 12, ал. 2 от ЗОС, Общински съвет - Варна 
предоставя безвъзмездно за ползване имот - публична общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, местност "Звездица", КП "Варна-
Езеро", актуван с АОС № 1899/10.10.2000 г., предсталяващ триетажана 
сграда-стационар със застроена площ 160,5 кв. м, състояща се от: І-ви 
етаж - фоайе, коридор, склад, санитарен пропуск, манипулационна, 3 
броя болнични стаи, кабинет, 2 броя тоалета, баня; ІІ-ри етаж - фоайе, 
коридор, 4 броя болнични стаи, манипулационна, 3 броя кабинета, 2 
броя тоалета, баня; ІІІ-ти етаж - фоайе, коридор, 6 броя болнични стаи, 
манипулационна, кабинет, 2 броя тоалета, баня; сутерен - кухненски 
блок - столова за болни, столова за персонала, умивалня за персонала, 
умивалня за болни, разливочна, 3 броя санитарни възела, котелно, 2 
броя складове, коридор, склад за мръсно бельо и дървена барака на 
бетонова основа със застроена площ 30,70 кв.м, в полза на "Областен 
диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар"-ЕООД 
за срок от 10 години.  

Общински съвет - Варна възлага на Кмета на Община Варна 
издаването на заповед за предоставяне безвъзмездно на ползването на 
описания имот за срок от 10 години.  

/за - 40, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2738-3-1. Общински съвет - Варна отменя свое решение № 1878-

3(38)/03.02.1999 г.  
/за - 38, против - 0, въздържали се - 1/  
 
2738-3-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 2 

от ЗОС, във връзка с чл. 108, ал. 1, т. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - 
Варна дава съгласие да се извърши доброволна делба на съсобствен 
имот, находящ се в гр. Варна, ж.к. "Възраждане" - ІІ-ри м.р., 
представляващ сграда, състояща се от сутерен и два етажа, съгласно 
одобрен на 17.04.2003 г. от Главния архитект на Община Варна проект, 
както следва:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ДЯЛ І - ТБ "БИОХИМ" - регионален клон Варна 

  
Закрита 
застр. 
площ 

Открита 
застр. 
площ 

1. Ниво /-2,55/ етаж сутерен 202,21 кв.м 70,88 кв.м 
2. Ниво /+0,00/ първи етаж 205,04 кв.м 94,15 кв.м 
3.Открити застроени площи външни общи 
части    64,69 кв.м 

4. Идеални части от общите части на сградата 
и от правото на строеж 
за срок от 50 (петдесет) години  

  54,3468 % 

 
ДЯЛ ІІ - ОБЩИНА ВАРНА  

  
Закрита 
застр. 
площ 

Открита 
застр. 
площ 

1. Ниво /-2,55/ етаж сутерен 27,17 кв.м 37,10 кв.м 
2. Ниво /+0,00/ първи етаж 20,70 кв.м 36,35 кв.м 

3. Ниво /+3,60/ втори етаж 311,25 
кв.м - 

4. Открити застроени площи 
външни общи части    54,35 кв.м 

5. Идеални части от общите части 
на сградата и от правото на строеж   45,6532 % 

 
2738-3-3. На основание чл. 36, ал. 3 от ЗОС, Общински съвет - Варна 
възлага на Кмета на Община Варна сключването на договор за 
доброволна делба на имота.  

/за - 36, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2739-3-1. На основание чл. 138, ал. 2 от ТЗ и чл. 7 от "Наредба за 

реда за упражняване правата на собственост върху частта на Община 
варна от капитала на търговските дружества", Общински съвет - Варна 
задължава представителя си в Общото събрание на "Арт клуб Сезам" 
ООД г-жа Анна-Мария Йорданова в едноседмичен срок от датата на 
настоящото решение да предприемите необходимите действия за 
свикване на Общо събрание на "Арт клуб Сезам" ООД.  

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



2739-3-2. На основание чл. 129, ал. 1 от ТЗ и чл. 7 от "Наредба за 
реда за упражняване правата на собственост върху частта на Община 
Варна от капитала на търговските дружества", Общински съвет - Варна 
задължава представителя си в Общото събрание на "Арт клуб Сезам" 
ООД г-жа Анна-Мария Йорданова да предложи дяловете на Община 
Варна в размер на 245 дяла или 49 % от общия капитал на дружеството 
да бъдат прехвърлени на ЕТ "Лъки-Красимир Даскалов" и дружеството 
да се трансформира в ЕООД.  

/за - 37, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2740-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с 

чл. 59, ал. 2 от ЗЕЕЕ, Общински съвет - Варна учредява в полза на 
"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ-ВАРНА" ЕАД, рег. във ВОС по ф.д. № 
1658/2000 г. със седалище гр.Варна и адрес на управление: ул. 
"Оборище" № 13А, представлявано от Петър Тодоров Караиванов, ЕГН 
---, възмездно право на строеж върху 8,53 /осем цяло петдесет и три/ 
кв.м. земя, представляващи част от незастроен терен от имот-частна 
общинска собственост, съгласно АОС № 2116/2001 г. и виза за 
проектиране, за изграждане на БКТП с мощност 2 х 630 кVА на 
територията на поземлен имот пл.№ 2 - част от УПИ І - за плувен 
комплекс, кв. 1 от ПРЗ - план-извадка за Крайбрежна зона - Съставна 
зона 5 и Съставна зона 6 от приетия предварителен проект за 
"Приморска зона" по плана на гр.Варна.  
Възлага на Кмета на Община Варна издването на заповед и 
сключването на договор за учредяване на възмездно право на строеж.  
Оценката на учреденото възмездно право на строеж да се изготви от 
лицензиран експерт-оценител.  

/за - 36, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2741-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 35, ал. 5 

от ЗОС, във връзка с чл. 36 от ЗС и чл. 108, ал. 1, т. 5 от Наредбата за 
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество, Общински съвет - Варна дава съгласие да се прекрати 
съсобствеността с Община Варна върху недвижим непокрит имот, 
актуван с АОС № 48/1997 г. на ул. "Калофер" №5 гр.Варна, 
представляващ ? ид.ч. от дворно място цялото с площ 168 кв.м., ПИ № 
14, кв. 543 по плана на 14 подрайон на гр.Варна, като същият се изкупи 
от Владимир Кирилов Александров.  
Пазарната цена на общинската част да бъде определена от лицензиран 
експерт-оценител.  

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



2742-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 36, ал. 2 
от ЗОС, Общински съвет - Варна дава съгласие да се ликвидира 
съсобственост въху имот пл. № 816/ст.718/ от КП на м-ст "Франга дере 
и Кокарджа", актуван с АОС № 502/97 г. чрез извършване на 
доброволна делба и обособяване на реални дялове съгласно 
техническата експертиза.  

ДЯЛ ПЪРВИ - получават Петьо Димитров Илиев и Симона 
Иванова Илиева - 970 кв.м., при граници: на север ПИ пл.№ 382, на 
изток дял ІІІ, на юг-дял ІІ, на запад-дял ІV.  

ДЯЛ ВТОРИ - получава Георги Мих.Георгиев - 577 кв.м., при 
граници: на север-дял І, на изток-дял ІІІ, на юг-ПИ пл.№ 385, на запад-
дял ІV.  

ДЯЛ ТРЕТИ - получава Община Варна - 487 кв.м., при граници: 
на север-ПИ пл.№ 382, на изток - ПИ пл.№ 9534, на юг-ПИ пл.№ 385, 
на запад-дял І и ІІ.  

ДЯЛ ЧЕТВЪРТИ - получава Община Варна с площ 113 кв.м. при 
граници: север-ПИ пл.№ 9533-път, изток -дял І и ІІ, на юг-ПИ пл.№ 
4533/път/, на запад-ПИ пл.№ 9533/път/, пл.№ 376, 388.  

/за - 36, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2743-3. На основание чл. 42, ал. 2 от ЗОС, Общински съвет - 

Варна изключва от фонд "Продажби" и включва във фонд "Настаняване 
на наематели" жилищата, находящи се в:  

к-с "Възраждане" бл. 7, вх. 2, ет. 8, ап. 44  
к-с "Възраждане" бл. 6, вх. 2, ет. 2, ап. 26  
/за - 39, против - 0, въздържали се - 0/  

 
2744-3. На основание чл. 42, ал. 2 от ЗОС, Общински съвет - 

Варна изключва от фонд "Настаняване на наематели" и включва във 
фонд "Продажби" жилищата находящи се в: 

ж.к. "Вл.Варненчик" бл. 228, вх. 4, ет. 1, ап. 106    АОС 1802/00 г.  
ж.к. "Вл.Варненчик" бл. 309, вх. 4, ет. 7, ап. 53    АОС 807/98 г.  
ж.к. "Вл.Варненчик" бл. 204, вх. 3, ет. 2, ап. 67    АОС 1385/99 г.  
ж.к. "Вл.Варненчик" бл. 306, вх. 17, ет. 7, ап. 256   АОС 2769/03 г.  
ж.к. "Младост" бл. 108, вх. 8, ет. 2, ап.10      АОС 1154/99 г.  
/за - 39, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2745-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с 

чл. 65 от ЗЗД, Общински съвет - Варна дава съгласие да се извърши 
замяна на дълг на Община Варна към Росица Ангелова Александрова, 
след като е обявен за нищожен Договор № 9600/09.12.1987 г. срещу 
прехвърляне правото на собственост върху апартамент № 40, ет. 6, вх.5 
жилищен блок 108 в ж.к. "Младост" ІІ м.р., със застроена площ 61,69 



кв.м. при граници: стълбище, тревни площи, жилища от вх. 4, тревна 
площ, ап. 41, с прилежащата към него изба № 40 със светла площ 2,40 
кв.м. при граници: от три страни коридор и изба на Марияна и 
Валентин Андрееви и съответните 1,0549% ид.ч. от общите части на 
сградата и отстъпеното право на строеж.  
Правото на собственост да се прехвърли след подписване на 
споразумение с г-жа Росица Ангелова Александрова, че същата няма 
претенции за изплащане на пропуснати ползи и лихви и за 
възстановяване на средствата за извършените подобрения в отнетото й 
жилище.  

Жилището да бъде изключено от фонд "Резервен".  
/за - 39, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2746-3. 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 № 
2457/16.12.2002 г., находящ се на ул. "Никулицел" № 12, ъгъла с ул. 
"Ген.Тошев" № 36 и № 36а по плана на 6-ти п.р., кв. 651, парц.: 
ІV/четири/, състоящ се от жилищна сграда със застроена площ 52.07 
кв.м. - три стаи и кухня; жилищна пристройка - една стая, входно антре 
и санитарен възел със застроена площ 27.52 кв.м.; жилищна сграда - 
две стаи със застроена площ 28.38 кв.м., както и дворно място с площ 
457 кв.м. срещу равностойни жилищни имоти в същия район, 
собственост на Мариана Евгениева Копчелиева.  
Настанените наематели от р-н Приморски 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 молителя.  

/за - 39, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2747-3. Общински съвет - Варна изменя свое решение № 2402-3-1 

по протокол № 42/05.02.03 г., като се чете: "Общински съвет-Варна, на 
основание чл. 21, ал. 1 и чл. 23 от ЗОС, във връзка с чл. 205 и чл. 206 от 
ЗУТ, дава съгласие за отчуждаване на части от недвижими имоти пл 
№№ 2106, 2107, 2098, 2097, 2096, 2108, 2109 в кв. 50 по плана на 21 
подрайон - ж.к. "Бриз" гр.Варна за предвиденото по ЗРП мероприятие: 
"Обслужваща улица с осови точки 327, 328 и 322" с ширина 4,5 м. кв. 
50 на 21 подрайон на гр.Варна".  

/за - 39, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2748-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с 

чл. 7, ал. 1 и ал. 2, т. 2 от приетата с решение № 2643-7(46)/21.05.2003 г. 
"Наредба за реда за управление и разпореждане с общински спортни 



имоти", Общински съвет - Варна дава съгласие за учредяване на 
безвъзмездно право на ползване върху имоти или части от тях със 
спортно предназначение - частна общинска собственост, в полза на 
следните спортни клубове:  

1. Спортен клуб по класическа борба "Локомотив - 93" - зала за 
борба в спортен комплекс "Локомотив" , АОС № 2184/2001 г.  

2. Хандбален клуб "Локомотив" - зала за хандбал в спортен 
комплекс "Локомотив" , АОС № 2184/2001 г.  

3. Клуб по хандбал "Варна 92" - зала за хандбал в спортен 
комплекс "Локомотив" , АОС № 2184/2001 г.  

4. Хандбален клуб "Владислав 95" - зала за хандбал в спортен 
комплекс "Локомотив" , АОС № 2184/2001 г.  

5. Женски баскетболен клуб "Одесос" и Женски баскетболен клуб 
"Черно море - Одесос" - зала за хандбал /баскетбол/ в спортен комплекс 
"Локомотив", АОС № 2184/2001 г.  

6. Клуб по тенис "Младост" - три броя спортни игрища за тенис 
на корт в спортен комплекс "Младост", АОС 2180/2001 г.  

7. Клуб по художествена гимнастика "Грация" - зала за 
художествена гимнастика в спортен комплекс "Простор", к-с 
"Спартак", АОС № 2124/2001 г.  

8. Гимнастически спортен клуб "Интерком груп - Черноморски 
юнак" - зала за спортна гимнастика в спортен комплекс "Простор", к-с 
"Спартак", АОС № 2124/2001 г.  

9. Клуб стрелба - зала за спортна стрелба в спортен комплекс 
"Простор", к-с "Спартак", АОС № 2124/2001 г.  

10. Боксов клуб "Ивайло Маринов" - зала за бокс в спортен 
комплекс "Простор", к-с "Спартак", АОС № 2124/2001 г.  

11. Спортен клуб по борба "Черноморски сокол" - зала за борба в 
спортен комплекс "Простор", к-с "Спартак", АОС № 2124/2001 г.  

12. ВШК "Георги Даскалов" - помещение за шахмат в спортен 
комплекс "Простор", к-с "Спартак", АОС № 2124/2001 г.  

13. Спортен гребен клуб "Черно море" - Гребна база в 
кв."Аспарухово", м."Малка Чайка", АОС № 2466/2002 г.  

14. Спортен клуб "Комодор" - басейн за водна топка в плувен 
комплекс "Приморски", АОС № 2116/2001 г.  

15. Клуб по водна топка "Черно море - 1948" - басейн за водна 
топка в плувен комплекс "Приморски", АОС № 2116/2001 г.  

16. Спортен клуб по плуване "Албатрос" - басейн за плуване в 
плувен комплекс "Приморски", АОС № 2116/2001 г.  

17. Спортен клуб "Аргос" - басейн за плуване в плувен комплекс 
"Приморски", АОС № 2116/2001 г.  

18. Клуб по плувни спортове "Делфин" - басейн за плуване в 
плувен комплекс "Приморски", АОС № 2116/2001 г.  



19. ПСК"Черно море - Експрес" - басейн за плуване в плувен 
комплекс "Приморски", АОС № 2116/2001 г.  

20. СК"Юлиян Русев" - басейн за плуване в плувен комплекс 
"Приморски", АОС № 2116/2001 г.  

21. ПК"Ал.Алексиев" - басейн за плуване в плувен комплекс 
"Приморски", АОС № 2116/2001 г.  

22. Спортен клуб "Черно море - 69" - басейн за плуване в плувен 
комплекс "Приморски", АОС № 2116/2001 г.  

23. Плувен спортен клуб "Черно море" - басейн за плуване в 
плувен комплекс "Приморски", АОС № 2116/2001 г.  

24. Клуб по плувни спортове "Черно море" - басейн за синхронно 
плуване в плувен комплекс "Приморски", АОС № 2116/2001 г.  

25. Футболен клуб "Владислав" - футболно игрище в 
ЖК"Владиславово", ІV-ти м.р., АОС № 740/1998 г.  

26. СК "Титан" - "Зала за вдигане на тежести" - стадион "Варна", 
ІІ етаж-физкултурен салон, част от АОС № 2133  

27. СК "Черно море-Атлетик" и СК "Евър" - "Лекоатлетическа 
писта" - стадион "Варна", част от АОС № 2133  

Безвъзмездното право на ползване, в полза на горецитираните 
спортни клубове, да се учреди за срок от 5(пет) години.  
На основание чл.8 от "Наредба за реда за управление и разпореждане с 
общински спортни имоти", Общински съвет възлага на Кмета на 
Община Варна издаването на заповеди и сключването на договори със 
спортните клубове, за подробно уреждане на взаимоотношенията 
между страните, съгласно действащото законодателство и решенията 
на Общински съвет - Варна.  

Всички допълнително постъпили молби от спортни клубове, 
регистрирани като юридически лица с нестопанска цел, да бъдат 
разглеждани от ПК "МДС" и ПК "СС", след предложение на Кмета на 
Община Варна.  

/за - 37, против - 1, въздържали се - 0/  
 
 
2749-3. 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 
"СТИМЕКС" ЕООД, чрез продажба на 536 кв.м. идеални части - 
общинска собственост на "СТИМЕКС" ЕООД от имот пл. № 397 в 
местността "Франга дере" 25-ти п.р. по плана на гр. Варна, целият с 
площ 2606 кв.м., на основание скица № 569/12.03.03 г. Имотът е частна 
общинска собственост, съгласно АОС № 190/30.01.97 г.  
Пазарната стойност на имота, предмет на сделката, да бъде определена 



от лицензиран експерт-оценител, като заплащането на оценката да бъде 
за сметка на молителя.  

/за - 35, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2750-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и л. 35, ал. 2 от 

ЗОС, Общински съвет - Варна дава съгласие да се извърши замяна на 
недвижим имот-частна общинска собственост по АОС № 
2273/11.01.2002 г., представляващ ПИ пл. № 179 с площ 370 кв.м., 
находящ се в гр.Варна, ул. "Братя Георгиевич" № 36 кв. 424 по плана на 
4 п.р. срещу равностойни жилищни имоти в същия район, собственост 
на Христо Петков Кузманов.  

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

/за - 37, против - 0, въздържали се - 1/  
 
2751-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 2 от 

ЗОС и чл. 7, ал. 4 от НРПУРОИ, Общински съвет - Варна предоставя 
безвъзмездно за ползване част от общински имот, актуван с АОС № 
1751/12.04.2000 г., находящ се в гр. Варна, кв. Чайка, бл. 67, 
представляващ две административни помещения в партера на вход "Д" 
със самостоятелен вход до вх. "Д" с обща застроена площ 35 кв.м., в 
полза на Дирекция "Социално подпомагане"-Варна, за нуждите на 
Бюро за социално подпомагане "Каменар" за срок от 10 години.  
Възлага на Кмета на Община Варна издаването на заповед за 
предоставяне безвъзмездно за ползване на описания имот за срок от 10 
години.  

/за - 37, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2752-3. Общински съвет - Варна решава Приходът по § 2407 - 

дивидент от бюджета на Община Варна за 2003 г. в размер на 127 713 
лв. се осигурява от:  
1."Варна Шеле Екосервиз" ООД дивидент 2002 г. 41 559,00 лв. 
2. "СЖ Експресбанк" АД дивидент 2002 г. 1 043,00 лв. 
3. "Ви К" ООД  дивидент 2001 г. 67 522,00 лв. 
4. "В и К" ООД  дивидент 2002 г. 23 025,13 лв. 

ОБЩО: 133 150,17 лв. 
 

Дивидента трябва да постъпи в бюджета на Община Варна до края на 
2003 г., за което да бъдат уведомени горепосочените дружества.  

/за - 37, против - 1, въздържали се - 0/  
 



2753-3. На основание чл. 221, т. 7 от ТЗ, Общински съвет - Варна 
освобождава от внасяне на дължимия дивидент за 2002 г. "Стопанска и 
спомагателна дейност" ЕАД. Средствата да бъдат включени за 
покриване на загуби от предходни периоди.  

/за - 26, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2754-3. На основание чл. 221, т. 7 от ТЗ, Общински съвет - Варна 

освобождава от внасяне на дължимия дивидент за 2002 г. "Ученическо 
столово хранене" ЕАД. Средствата да бъдат включени за покриване на 
загуби от предходни периоди.  

/за - 37, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2755-3. На основание чл. 221, т. 7 от ТЗ, Общински съвет - Варна 

освобождава от внасяне на дължимия дивидент за 2002 г. "Дворец на 
културата и спорта" ЕАД. Средствата да бъдат включени за покриване 
на загуби от предходни периоди.  

/за - 36, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2756-3. На основание чл. 221, т. 7 от ТЗ, Общински съвет - Варна 

освобождава от внасяне на дължимия дивидент за 2002 г. 
"Дезинфекционна станция" ЕАД. Средствата да бъдат отнесени във 
фонд "Резервен" на търговското дружество.  

/за - 37, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2757-3. На основание чл. 221, т. 7 от ТЗ, Общински съвет - Варна 

освобождава от внасяне на дължимия дивидент за 2002 г. "Градски 
транспорт" ЕАД. Средствата да бъдат отнесени във фонд "Резервен" на 
търговското дружество.  

/за - 37, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2758-3. На основание чл. 137, ал. 1, т. 3 от ТЗ, Общински съвет - 

Варна освобождава "Пазари" ЕООД от внасяне на дължимия дивидент 
за 2002 г. Средствата да бъдат включени за реинвестиция.  

/за - 37, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2759-3. На основание чл. 137, ал. 1, т. 3 от ТЗ, Общински съвет - 

Варна освобождава "Обреди" ЕООД от внасяне на дължимия дивидент 
за 2002 г. Средствата да бъдат включени за реинвестиция.  

/за - 38, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2760-3. На основание чл. 137, ал. 1, т. 3 от ТЗ, Общински съвет - 

Варна освобождава от внасяне на дължимия дивидент за 2002 г. "ДКЦ 



ІV-Варна" ЕООД. Средствата да бъдат включени за покриване на 
загуби от предходни периоди.  

/за - 36, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2761-3. На основание чл. 137, ал. 1, т. 3 от ТЗ, Общински съвет - 

Варна освобождава "ДКЦ V-Варна" ЕООД от внасяне на дължимия 
дивидент за 2002 г. Средствата да бъдат включени за реинвестиция.  

/за - 37, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2762-3. На основание чл. 137, ал. 1, т. 3 от ТЗ, Общински съвет - 

Варна освобождава "ДКЦ Чайка" ЕООД от внасяне на дължимия 
дивидент за 2002 г. Средствата да бъдат включени за реинвестиция.  

/за - 39, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2763-3. На основание чл. 137, ал. 1, т. 3 от ТЗ, Общински съвет - 

Варна освобождава "Медицински център І-Варна" ЕООД от внасяне на 
дължимия дивидент за 2002 г. Средствата да бъдат включени за 
реинвестиция.  

/за - 39, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2764-3. На основание чл. 137, ал. 1, т. 3 от ТЗ, Общински съвет - 

Варна освобождава от внасяне на дължимия дивидент за 2002 г. 
МДОЗС "Д-р Марко Марков"-Варна ЕООД. Средствата да бъдат 
включени за покриване на загуби от предходни периоди.  

/за - 39, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2765-3. На основание чл. 137, ал. 1, т. 3 от ТЗ, Общински съвет - 

Варна освобождава от внасяне на дължимия дивидент за 2002 г. 
"СБАГАЛ-Варна" ЕООД. Средствата да бъдат включени за покриване 
на загуби от предходни периоди.  

/за - 38, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2766-3. На основание чл.21, ал.2, от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна променя текста на свое Решение №812-3/28-29.03.2001год. както 
следва израза "…- кариера за пясък в м-ст "Малтеница", да се чете 
"…находище "Маница" за добив на пясък" и текста на свое Решение 
№2272-4/17.12.2002год. израза "…за добив на кариерни материали от 
кариера в м-ст "Малтеница",…" да се чете "…за добив на пясък от 
находище"Маница",…".  

/за - 38, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2767-3. На основание чл. 69, ал. 1, т. 3, чл. 71 и чл. 73 от ЗОС, чл. 

26 от ППЗОС, чл. 3, ал. 2 от ЗПБ, чл. 10 от Наредбата за условията и 



реда при предоставяне на концесии от Общински съвет - Варна, 
Общински съвет - Варна реши:  

1. Предоставя концесия с предмет особено право на ползване 
върху подземно природно богатство чрез добив на пясък от находище 
"Маница", в концесионна площ от 91,077 дка (деветдесет и едно цяло и 
нула седемдесет и седем) дка., в землището на с.Виница, на град Варна, 
при граници определени с координатните точки:  
№1(9641986.539; 4690107.227), №2(9641841.199;4690097.789),  
№3(9641860.004;4690196.898), №4(9642024.070;4690203.859),  
№5(9642291.875;4690119.383), №9(9642153.566;4689996.367),  
№10(9642395.281;4689844.391),№11(9642248.465;4689850.227)  
№12(9642416.789;4689939.492), ЕКАТТЕ 35701, с.Виница, община 
Варна, координатна система 1970 година.  

1.2. Подземното природно богатство е пясък отговарящ на 
стандарт БДС171-83.  

1.2.1. Минималния годишен добив предмет на концесионния 
договор е 3000 (три хиляди) куб.м. или 5 250(пет хиляди двеста и 
петдесет) тона годишно, максималния - 10 000(десет хиляди) куб.м. или 
17 500(седемнадесет хиляди и петстотин) тона.  

1.3. КОНЦЕДЕНТЪТ предоставя на КОНЦЕСИОНЕРА правото 
да извършва всички необходими дейности, свързани с добива, както и 
допроучване, складиране, преработка, транспорт и реализация на 
подземните богатства, за които е предоставена концесията.  

1.4. КОНЦЕСИОНЕРЪТ се определя на основание чл.72, т.3 от 
ЗОС без конкурс или търг.  

2. Определя срок на концесията 15(петнадесет) години.  
2.1.Срокът на концесията може да бъде продължен със 

съгласието на страните по концесионния договор въз основа на 
решение на Общински съвет - Варна.  

3. Определя за концесионер ЕТ "Морски бряг - Васил Василев", 
гр.Варна, по смисъла на чл.51, ал.1 от ЗПБ.  

3.1.КОНЦЕСИОНЕРЪТ не може да прехвърля правата и 
задълженията си по концесионния договор на трети лица - физически и 
юридически лица.  

4. Спазване на специални нормативно установени изисквания:  
4.1.При извършване на концесионната дейност задължително се 

спазват нормативно установените изисквания по опазване на земните 
недра и околната среда, защитените със закон обекти и територии, 
националната сигурност и отбрана на страната и обществения ред, 
както и санитарно - хигиенните, шумовите, противопожарните норми, 
нормите на охрана и безопасност на труда съгласно действащото 
законодателство.  



4.2. Концесионната дейност се осъществява на база утвърдени и 
съгласувани по установения ред цялостен работен проект, годишни 
работни проекти и проект за рекултивация на нарушените терени за 
срока на концесията.  

4.3. Концесионната дейност да се извършва в съотвествие с 
установените технически и технологични стандарти.  

5. За срока на концесията документацията, свързана с 
концесионната дейност се води от КОНЦЕСИОНЕРА.  

6. Права на КОНЦЕСИОНЕРА:  
6.1. Единствено КОНЦЕСИОНЕРА да получи изключително 

право да извършва дейността по т.1 на територията на находище 
"Маница" в концесионната площ, в землището на с.Каменар, на град 
Варна.  

6.2. Когато осъществяването на концесията и изпълнението на 
концесионния договор се препятства или затруднява от правата на 
трети лица, КОНЦЕСИОНЕРЪТ има право да предприеме 
самостоятелно съответните фактически и правни действия за постигане 
на споразумение с тези лица, като предварително уведоми Кмета на 
Община Варна или Областния управител на Област с Административен 
център - Варна, за предприеманите дйствия.  

6.3.В случаите на предходната точка КОНЦЕСИОНЕРЪТ има 
право да поиска:  

6.3.1.Предприемане от страна на КОНЦЕДЕНТА на небходимите 
фактически и правни действия за отстраняване на пречките и 
ограниченията.  

6.4. КОНЦЕСИОНЕРЪТ има право на собственост върху 
добитите подземни богатства, за които е предоставена концесията, 
както и върху технологичните отпадъци от добива в съответствие с 
условията на концесионния договор.  

6.5. КОНЦЕСИОНЕРЪТ може да поиска изменение на 
концесионния договор при наличието на условията по чл.6.  

7. Задължения на КОНЦЕСИОНЕРА:  
7.1. Да заплати еднократно концесионно възнаграждение в 

размер на 1 260 /хиляда двеста и шестдесет/ лв., определено съгласно 
финансово - икономическия анализ. Еднократното възнаграждение се 
внася в деня на подписване на концесионния договор по сметка на 
КОНЦЕДЕНТА.  

7.2.Да заплаща периодично концесионно възнаграждение в 
размер на не по-малко от 2 100/две хиляди и сто/лв., за година, платимо 
на КОНЦЕДЕНТА по посечена от него банкова сметка, на четири 
вноски, както следва:  

- първа вноска до 31 март на текущата година;  
- втора вноска до 30 юни на текущата година;  



- трета вноска до 30 септември на текущата година;  
- четвърта вноска до 31 декември на текущата година.  
7.2.1 Първата, втората и третата вноска се равняват на ? (една 

четвърт) от периодичното концесионно възнаграждение.  
7.2.2.Периодичното концесионно възнаграждение се 

преизчислява всяка година на база годишен отчет за добитото 
количество в повече от минималния годишен добив на пясък, като 
КОНЦЕСИОНЕРА уведомява писмено КОНЦЕДЕНТА за годишния 
добив на пясък, въз основа на който КОНЦЕДЕНТА определя 
дължимия размер на четвъртата вноска в срок до 10 декември на 
текущата година.  

7.3. КОНЦЕСИОНЕРЪТ може да прехвърля правата и 
задълженията си по концесионния договор на трети лица - физически и 
юридически лица.  

7.4. КОНЦЕСИОНЕРЪТ се задължава в шест месечен срок от 
подписване на концесионния договор да представи на КОНЦЕДЕНТА 
протокол на СЕК на МОСВ за утвърждаване на изчислените запаси и 
ресурси на находище "Маница", в границите на концесионната площ.  

7.5.КОНЦЕСИОНЕРЪТ се задължава да извършва концесионната 
дейност по т.1 в съотвествие с техническите, технологичните, 
финансовите и екологични параметри заложени в предложените от 
него концесионни анализи, цялостния работен проект и годишните 
работни проекти.  

7.5.1.Да вложи в концесионната дейност за първите пет години на 
концесионния договор инвестиции в размер на не по-малко от 10 
000/десет хиляди/ лв., като за останалия срок на концесионния договор 
размера на инвестициите се актуализират на всеки 5/пет/ години.  

7.5.2.Да вложи в дейности по опазване на околната среда за 
първите пет години не по - малко от 30 000 /тридесет хиляди/ лева, като 
за останалия срок на концесионния договор размера на инвестициите се 
актуализират на всеки 5/пет/ години.  

7.5.3.Да изпълнява цялостния работен проект и годишните 
работни проекти, като ежегодно до 31 март предоставя на 
КОНЦЕДЕНТА и заинтересованите институции и ведомства отчет за 
изпълнението на заложените финансови, технически и технологични 
показатели за предходната година.  

7.5.4.Да извършва концесионната дейност със своя и/или наета 
техника и персонал, като самостоятелно организира работния процес.  

7.6. При извършване на концесионната дейност по чл.1. 
КОНЦЕСИОНЕРЪТ се задължава да спазва нормативните изисквания, 
свързани с опазването на околната среда, защитените със закон обекти 
и територии, националната сигурност и отбрана на страната и 
обществения ред, санитарно - хигиенните, шумовите, 



противопожарните норми, нормите на охрана и безопасност на труда 
съгласно действащото законодателство. КОНЦЕСИОНЕРЪТ се 
задължава да изпълнява Програмата за ограничаване вредното 
въздействие на отпадъците върху околната среда (ПОВВООС), приета 
от Общински съвет - Варна.  

7.7. КОНЦЕСИОНЕРЪТ се задължава да представи гаранции за 
обезпечаване на задължението за заплащане на периодичното 
концесионно възнаграждение в размер на 25 % (двадесет и пет 
процента) от концесионното възнаграждение за съответната година, 
вносими по сметка на КОНЦЕДЕНТА в срок до 15 февруари на 
обезпечената година. Дължимата гаранция за 2003г. е в размер на 525 
/петстотин двадесет и пет/лв. и се внася по сметка на КОНЦЕДЕНТА в 
деня на подписване на концесионния договор.  

7.7.1.Гаранцията по т.7.7. се възстановява от КОНЦЕДЕНТА на 
КОНЦЕСИОНЕРА при прекратяване на концесионния договор.  

7.8.КОНЦЕСИОНЕРЪТ се задължава да предостави гаранция за 
обезпечаване на задълженията си, свързани с опазване на околната 
среда по сметка на КОНЦЕДЕНТА. По тази сметка 
КОНЦЕСИОНЕРЪТ внася ежегодно в срок до 15 февруари сума, 
равняваща се на 10 % (десет процента) от стойността на периодичното 
концесионно възнаграждение за съответната година. Дължимата сума 
за 2003г. е в размер на 210/двеста и десет/лв. и се внася по сметка на 
КОНЦЕДЕНТА в деня на подписване на концесионния договор.  

7.8.1.Гаранцията по т.7.8. се възстановява от КОНЦЕДЕНТА на 
КОНЦЕСИОНЕРА при прекратяване на концесионния договор.  

7.9.КОНЦЕСИОНЕРЪТ се задължава да отчита тримесечно пред 
КОНЦЕДЕНТА извършената работа по метода "за реално свършена 
работа" съгласно Програмата за ограничаване на вредното въздействие 
върху околната среда, приета от Общински съвет - Варна, по реда 
установен с концесионния договор и организираната от КОНЦЕДЕНТА 
система на контрол върху изпълнението на концесионната дейност. За 
целта КОНЦЕСИОНЕРЪТ се задължава:  

7.9.1. Да участва лично или със свои специалисти в съвместни 
комисии с длъжностни лица от общинската администрация, 
отговарящи за тази вид дейност в огледи и при съставяне на 
констативни протоколи за качеството на извършваната от него дейност.  

7.9.2.Да отчита резултатите от минно-добивните и другите 
дейности по предоставената концесия чрез междинни отчети и 
окончателен доклад пред контролните органи на КОНЦЕДЕНТА.  

7.9.3. Да осигурява безпрепятствен достъп на контролните органи 
и оторизираните представители на КОНЦЕДЕНТА до обекта на 
концесията и да предоставя поисканата от КОНЦЕДЕНТА 
информация, свързана с осъществяваната концесионна дейност.  



7.10. КОНЦЕСИОНЕРЪТ се задължава да води пълна и подробна 
геоложка документация за минно-добивните и други дейности по 
предоставената концесия за добив и да я предоставя за проверка в 
съотвествие с условията на концесионния договор.  

7.11. КОНЦЕСИОНЕРЪТ се задължава да предоставя при 
поискване в Министерството на околната среда и водите цялата 
геоложка документация и придобития веществен материал след 
приключване на изследователските работи, свързани с него.  

7.11.1.Резултатите от миннодобивната и геолого проучвателната 
дейност в находището, тяхното интерпретиране и оценката на 
постигнатите резултати се отразяват в годишни геоложки отчети, които 
се представят ежегодно в МОСВ.  

7.12. За срока на действие на концесионния договор придобитата 
геоложка и техническа информация е съсобственост на 
КОНЦЕСИОНЕРЪТ и КОНЦЕДЕНТА. След прекратяване на договора 
информацията става собственост на българската държава.  

7.12.1.КОНЦЕСИОНЕРА се задължава да не предоставя 
придобитата геоложка и техническа информация на трети лица.  

7.12.2. КОНЦЕСИОНЕРА се задължава след приключване на 
дейността по концесията да представи цялата информацията по т.7.12 
на КОНЦЕДЕНТА, който се задължава в 10- дневен срок от 
предоставянето й да я изпрати за съхранение в Националния геофонд в 
МОСВ.  

7.13.КОНЦЕСИОНЕРЪТ се задължава да предоставя ежегодно, 
но не по-късно от 31 март на Министерството на околната среда и 
водите информация за състоянието и изменението на запасите и 
ресурсите в находището, както и необходимата геоложка и техническа 
документация за проверка на техническата достоверност.  

7.14. КОНЦЕСИОНЕРЪТ се задължава при откриване на находки 
с признаци на паметници на културата или уникални минерални 
образувания да спре временно работите и в 7- дневен срок да уведоми 
КОНЦЕДЕНТА, Министъра на културата и Министъра на околната 
среда и водите за находката.  

7.15.При прекратяване на концесионния договор 
КОНЦЕСИОНЕРЪТ се задължава веднага де преустанови 
изпълнението на концесионната дейност и в едномесечен срок да 
освободи обекта, както и да предаде цялата информация по реда на 
т.7.12.1.  

8.Права на КОНЦЕДЕНТА:  
 

8.1. Да получава дължимите концесионни възнаграждения 
(еднократно и периодично) в договорените размери и срокове съгласно 
т.7.  



8.2. Да извършва контрол по изпълнение на задълженията на 
КОНЦЕСИОНЕРА и по спазване на условията на концесията по всяко 
време, включително:  

8.2.1. Да изисква от КОНЦЕСИОНЕРА периодични справки и 
отчети (тримесечни и годишни) за количеството и качеството на 
извършената работа.  

8.2.2. Да изисква от КОНЦЕСИОНЕРА ежегодно до 31 март 
отчет за изпълнение на показателите, заложени в цялостния работен 
проект и годишните работни проекти за предходната година.  

8.2.3.Да извършва по всяко време, проверки за спазване от страна 
на КОНЦЕСИОНЕРА на екологичните, санитарно - хигиенните, 
противопожарните и други действащи норми и нормативи.  

8.2.4.Да извършва по всяко време проверки за спазване на 
договорните задължения от страна на КОНЦЕСИОНЕРА.  

8.2.5.Да получава от КОНЦЕСИОНЕРА договорените гаранции 
по т.7.7 и 7.8.  

8.3.Да получава дължимите лихви, санкции, неустойки и други 
обезщетения при неизпъление или лошо изпълнение на задълженията 
на КОНЦЕСИОНЕРА.  

8.4.Да прекрати едностранно договора за концесия при 
неизпълнение на задължения от страна на КОНЦЕСИОНЕРА или при 
нарушаване на условията на концесията.  

8.5.При наличието на условията по т.6 да поиска изменение на 
концесионния договор.  

9. Задължения на КОНЦЕДЕНТА:  
9.1.Да отстъпи на КОНЦЕСИОНЕРА изключителното право по 

осъществяването на концесионната дейност по т.1 за срока на действие 
на договора.  

9.2.Да не предоставя права за добив на пясък от находище 
"Маница" на трети лица за срока на концесиоония договор.  

9.3.Да оказва съдействие на КОНЦЕСИОНЕРА при 
осъществяване на концесионната дейност.  

9.4.Да не пречи на КОНЦЕСИОНЕРА да осъществява правата си 
по концесията, освен в случаите, определени с нормативен акт или с 
концесионния договор.  

9.5.Да пристъпи към изменение на концесионния договор при 
условията на т.6.1.  

9.6.Да преизчислява периодичното концесионно възнаграждение 
на база годишен отчет за добитото количество в повече от минималния 
годишен добив на пясък.  

9.6.1.При преизчисляването на периодичното концесинно 
възнаграждение за съответната година КОНЦЕДЕНТА се съобразява с 



официално обявения инфлационен индекс и с промяна в разходите за 
извършване на концесионната дейност.  

10.КОНЦЕСИОНЕРЪТ носи пълна имуществена отговорност по 
гражданското закондателство за всички причинени щети на физически 
и юридически лица във връзка с осъществяването на концесионната 
дейност.  

11.Санкции за неизпълнение или лошо изпълнение на 
задълженията по концесионния договор.  

11.1. Санкции за КОНЦЕСИОНЕРА:  
11.1.1.КОНЦЕСИОНЕРЪТ дължи на КОНЦЕДЕНТА 

обезщетение за вредите, които действително е причинил на 
КОНЦЕДЕНТА във връзка с осъществяваната концесионна дейност.  

11.1.2.КОНЦЕСИОНЕРЪТ дължи на КОНЦЕДЕНТА 
обезщетение в размер на договореното периодично концесионно 
възнаграждение за съответната година при прекратяване на 
концесионния договор по негова вина.  

11.1.3.При предсрочно прекратяване на концесионния договор 
при виновно неизпълнение на задълженията от страна на 
КОНЦЕСИОНЕРА, той няма право на обезщетения за изградените от 
него сгради, инфраструктура и съоръжения, трайно прикрепени към 
обекта на концесия.  

11.1.4.За забавено плащане на концесионното възнагражедние 
КОНЦЕСИОНЕРЪТ дължи на КОНЦЕДЕНТА обезщетение по чл.86 от 
ЗЗД в размер на законната лихва от деня на забавата до окончателно 
изплащане на възнаграждението.  

11.2. Санкции за КОНЦЕДЕНТА:  
11.2.1.КОНЦЕДЕНТЪТ дължи на КОНЦЕСИОНЕРА 

обезщетение за вредите, които виновно му е причинил във връзка с 
осъществяване на концесионната дейност но не повече от 10 % (десет 
процента) от стойността на периодичното концесионно възнаграждение 
за съответната година.  

12. Действието на концесионния договор се спира в следните 
случаи:  

12.1. Когато в резултат от изпълнението на договора възникне 
опасност за националната сигурност или отбраната на страната, за 
околната среда, за защитени със закон обекти и територии и за 
обществения ред.  

12.2. Когато осъществяването на концесионната дейност и 
изпълнението на концесионния договор се препятстват или затрудняват 
от трети лица.  

13. Концесионният договор се прекратява:  
13.1.С изтичане на срока.  



13.2.При обективна невъзможност за осъществяване на 
концесионната дейност.  

13.3.При смърт на физическото лице - КОНЦЕСИОНЕР.  
15.4.При влязло в сила съдебно решение за обявяване в 

несъстоятелност на концесионера.  
13.5. По взаимно съгласие.  
13.6.По силата на съдебно или арбитражно решение.  
13.7.При възникване на обстоятелствата по чл.75, ал.2 от Закона 

за общинската собственост страните могат да изменят договора, както 
и да го прекратят предсрочно по взаимно съгласие или едностранно 
след решение на Общински съвет - Варна.  

13.8. Концесионният договор може да бъде прекратен и на други 
предвидени в нормативен акт или договорени от страните основания.  

14.Всички спорове между страните се решават по взаимно 
съгласие, а в случай на непостигане на съгласие спорът се решава по 
реда на Гражданско процесуалния кодекс.  

15. Общински съвет - Варна приема проекта за концесионен 
договор съгласуван с Министерството на околната среда и водите.  

16.Упълномощава Кмета на Община Варна в едномесечен срок от 
обнародването на Решението на Общински съвет - Варна в "Държавен 
вестник" да сключи договор за концесия с ЕТ "Морски бряг - Васил 
Василев", гр.Варна.  

17.При несключване на концесионния договор в срока по т. 16, 
включително при отказ от страна на концесионера да преговаря или да 
подпише в срок договора, кметът на Община - гр. Варна, внася в сесия 
на Общински съвет- Варна ново предложение за предоставяне на 
концесия, като начинът за определяне на концесионера е конкурс.  

/за - 36, против - 0, въздържали се - 1/  
 
2768-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 116 от 

НРПРУОИ, във връзка с чл. 39 от ЗОС, Общински съвет - Варна 
учредява безвъзмездно право на ползване върху общински имот, 
находящ се в гр.Варна, кв.Чайка, бл. 67, представляващ детска 
занималня, разположена в партера на 8-етажен жилищен блок, вляво от 
вх. А, състояща се от коридор, гардероб, 2 броя зали, кухненски офис, 
канцелария, 2 броя сервизни помещения и 2 броя складове с обща 
застроена площ 155 кв.м./съгласно приложената схема/, актуван с АОС 
№ 1753/12.04.2000 г. в полза на "Сдружение за подкрепа на лица с 
умствени затруднения" за срок от 10 години.  
Възлага на Кмета на Община Варна издаването на заповед и 
сключването на договор за учредяване на безвъзмездно право на 
ползване върху описания имот.  

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



 
2769-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 116 от 

НРПРУОИ, във връзка с чл. 39 от ЗОС, Общински съвет - Варна 
учредява безвъзмездно право на ползване върху общински имот, 
находящ се в гр.Варна, ул. "Генерал Цимерман" № 35, актуван с АОС 
№ 498/22.01.1998 г., представляващ помещение за комплексно 
обществено обслужване със самостоятелен вход и санитарен възел, 
находящ се в партера на 6-етажен едропанелен жилищен блок със 
застроена площ 27 кв.м., в полза на Сдружение "Център за независим 
живот" за срок от 10 години.  
Възлага на Кмета на Община Варна издаването на заповед и 
сключването на договор за учредяване на безвъзмездно право на 
ползване върху описания имот.  

/за - 33, против - 0, въздържали се - 1/  
 
2770-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 17 от 

НРУПСЧОВКТД, Общински съвет - Варна дава съгласие за продажба 
чрез търг на автомобили, собственост на "Общинска охранителна 
фирма" ЕАД, както следва:  

1. Лек автомобил "Пежо" 605 SL с ДКН В 2171 СХ, рама № 
VF36BP8B290875548, двигател № 10DА55600065;  

2. Лек автомобил "Опел Вектра" с ДКН В 7198 СХ, рама № 
WOL000087N1214641, двигател № 16SVO2R88696.  

Търгът да се организира след оценка от лицензиран експерт-
оценител.  

/за - 36, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2771-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 40 от 

НРПУРОИ и във връзка с чл. 14, ал. 2 от ЗОС, Общински съвет - Варна 
дава съгласие за отдаване под наем на имот-частна общинска 
собственост, находящ се в гр.Варна, ул. "Г.Бенковски" № 19А, актуван 
с АОС № 1859/2000 г. на фондация "Солидарност", регистрирана във 
ВОС по ф.д. № 380/1994 г. за срок от 3 години.  
Възлага на Кмета на Община Варна сключването на тригодишен 
договор за наем с фондация "Солидарност".  

/за - 39, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2772-3. На основание чл. 21 и чл. 23 от ЗОС, във връзка с чл. 205 

и чл. 206 от ЗУТ, Общински съвет - Варна дава съгласие за 
отчуждаване на част от поземлен имот № 82 в кв. 18 по плана на 
с.Константиново-Община Варна за предвиденото по ЗРП мероприятие: 
Улица "Христо Ботев".  



Възлага на Кмета на Община Варна на основание чл. 26 от ЗОС 
да проведе преговори със собствениците за покупко-продажба на 
частта от горния имот и за резултата да уведоми Общински съвет - 
Варна.  

/за - 42, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2773-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с 

чл. 42, ал. 2 от ЗОС във връзка с 54, ал. 2 от НРПУРОИ, Общински 
съвет - Варна дава съгласие, жилище-частна общинска собственост, 
съгласно АОС № 2547/2002 г., находящо се в гр.Варна, ул. "Джеймс 
Баучер" бл. 4, вх. Г, ет. 8, ап. 23 да бъде включено във фонд "Резервен" 
на Община Варна.  

/за - 42, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2774-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 2 от 

ЗОС и чл. 134, ал. 1 от НРПУРОИ в съответствие с чл. 104 от същата 
наредба, Общински съвет - Варна дава съгласие да се извърши замяна 
на имот, частна общинска собственост, представляващ земеделска 
земя-четвърта категория, парцел № 1, масив 13 по плана за 
земеразделяне, местност "Малка Чайка" на землище кв. Аспарухово с 
площ 4,98 дка, при граници: ОКЕ № 38-път ІV клас; парцел № 88-
местен път; парцел № 36-пасище; парцел № 2-нива на наследниците на 
Георги Павлов Георгиев с АОС № 494/97 г., с имот частна собственост 
- ЕТ "АТ-БЕН", представляващ земеделска земя в кв.Галата, граничеща 
с гробищния парк на кв.Галата.  

Полученият в замяна имот да бъде използван за разширението на 
гробищен парк кв.Галата.  

Пазарните оценки на имотите, предмет на замяната, да бъдат 
определени от независим лицензиран оецнител за сметка на ЕТ "АТ-
БЕН".  

/за - 40, против - 0, въздържали се - 1/  
 
2775-3. На основание чл. 6, ал. 1 от ЗОС, Общински съвет - Варна 

обявява за частна общинска собственост дворно място с площ 215 
кв.м., съставляващо част от УПИ за "детски дом и ясли", кв. 7 по плана 
на 20 м.р. при граници: ПИ № 2172=2553, ул. "Рупи", вътрешно 
квартална улица, площадка на ОДГ № 9 "Ален мак".  

/за - 40, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2776-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 5 от 

ЗОС и чл. 36 от ЗС, Общински съвет - Варна дава съгласие да се 
ликвидира съсобственост между Община Варна и молителите Бонка 
Костадинова, Георги Мускуров и Благомира Стайкова по отношение на 



имот пл. №11 с площ 248 кв.м. ид.ч. от цялото 424 кв.м., кв. 16, 18 п.р. 
на ул. "Никола Михайловски" № 4, актуван с АОС № 2458/18.12.2002 
г., чрез продажба на частта на Община Варна на горепосочените лица.  
Пазарната цена на имота да бъде определена он лицензирана експерт-
оценител за сметка на молителите.  

/за - 41, против - 0, въздържали се - 1/ 
 
2777-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с 

чл. 35, ал. 5 от ЗОС и чл. 36 от Закона за собствеността, Общински 
съвет - Варна дава съгласие да се ликвидира съсобствеността между 
Община Варна и Георги Ганчев Папуров чрез продажба на частта на 
Община Варна от 5932 кв.м. ид.части от поземлен имот пл. № 2586 в 
ж.к. "Чайка", кв. 10, 19 п.р., целият с площ 7580 кв.м., съгласно Заповед 
за попълване № Р-303/11.07.2003 г. на Кмета на Община Варна, при 
граници бул. "Осми приморски полк", жил.блок № 27, кв.улица, 
трафопост, актуван като частна общинска собственост с АОС № 
2774/14.07.03 г. на молителя Георги Ганчев Папуров.  
Пазарната стойност на имота предмет на сделката да бъде определена 
от лицензиран експерт оценител за сметка на молителя.  

/резултати от поименно явно гласуване:  
за - 26, против - 5, въздържали се - 13  
не участва в гласуването - 1, отсъстват - 5/  
 
2778-3. 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 
имот-частна общинска собственост, находящ се на ул. "Черна", 
представляващ "Парцел І-ви за жилищно строителство и обезщетяване 
на собственици от обществени мероприятия", земя с площ 1575 кв.м. в 
кв. 640 по плана на 6 п.р. на гр.Варна, с АОС № 2143/25.10.2001 г. 
срещу равностойни жилищни имоти в същия район, собственост на 
Пламен Димитров Иринков. Настанените наематели от р-н Приморски 
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 молителя.  

/за - 31, против - 0, въздържали се - 2/  
 
2779-3. Общински съвет - Варна възлага на Председателя на ОбС-

Варна да изиска от ДФК извършването на проверка за всички 
разпоредителни сделки, сключени от Община Варна за периода 2000 г. 
- август 2003 г., така също и за обществените поръчки по ЗОП.  

/резултати от поименно явно гласуване:  
за - 21, против - 3, въздържали се - 14  
не участва в гласуването - 1, отсъстват - 11/  



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 
№ 47/23.07.2003 г. 

по точка четвърта от дневния ред 
 
 
ОТНОСНО: Проекти за решения от ПК "Благоустройство и 

комунални дейности" относно: започване на процедура по 
одържавяване на депо ТБО в с. Въглен; сезиране на ВОС за 
произнасянето му по исков ред относно Споразумение от 11.01.2001 г.; 
приемане средствата за резитби и отсичане на дълготрайна дървесна 
растителност и проектиране на обекти за благоустрояване; приемане на 
цена за депониране на ТБО; приемане на допълнения и изменения в 
проектодоговора със "Спартак таксим"-ООД; разделно сметосъбиране 
на територията на Община Варна; прехвърляне на средства за обект 
"Битова канализация" в кв. Виница.  

 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 
 
2780-4. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна предлага на Областния управител на област Варна да започне 
процедура по актуване за държавна собственост на депо за ТБО до 
с.Въглен.  

/за - 36, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2781-4. Общински съвет - Варна възлага на Председателя на 

Общински съвет - Варна да сезира Варненски окръжен съд да обяви за 
нищожно подписаното споразумение от 11.01.2001 г. от Кмета на 
Община Варна по исков ред.  

/за - 38, против - 0, въздържали се - 1/  
 
2782-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински 

съвет - Варна приема размера на средствата за "Резитби и отсичане на 
дълготрайна дървесна растителност" да бъде 100 000 лв. и 
"Проектиране на обекти за благоустрояване" в дейност "Озеленяване" - 
13 000 лв.  

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



2783-4. На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 7 от 
ЗМСМА, Общински съвет - Варна задължава Кмета на Община Варна 
при сключването на договора между Община Варна и "Спартак таксим" 
ООД за извършване на дейността по депониране на ТБО от територията 
на Община Варна в депо за ТБО до с. Въглен да се направят следните 
допълнение и изменения, както следва:  

1. Срокът на действие на договора да бъде до 31.12.2003 г.  
/за - 39, против - 0, въздържали се - 0/  
2. Неустойките за възложителя и изпълнителя да бъдат еднакви 

по размер.  
/за - 37, против - 0, въздържали се - 0/  
3. Да бъде включена допълнителна клауза за удължено работно 

време, гарантиращо обслужването на сметоизвозващите автомобили от 
територията на Община Варна.  

/за - 37, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2784-4. На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 7 от 

ЗМСМА, Общински съвет - Варна възлага на Кмета на Община Варна 
да започне незабавно подготовката за разделно сметосъбиране на 
твърдите битови отпадъци на територията на Община Варна.  

/за - 37, против - 0, въздържали се - 3/  
 
2785-4. На основание чл. 21, ал.1, т. 12 от ЗМСМА, във връзка с 

решение № 2465-8-4 - V "Благоустрояване", Протокол № 44/05, 
06.03.03 г. Общински съвет - Варна дава съгласие средствата по т. 4 
"Изграждане на жилища по програма - 300 000 лв.", които да се 
използват само за участие в изграждането на обект "Битова 
канализация - кв. Виница".  

/за - 40, 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 
№ 47/23.07.2003 г. 

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

комисия по приватизация и следприватизационен контрол относно: 
откриване на приватизационна процедура за имот находящ се в гр. 
Варна, ж.к. "Младост" бл. 104, вх. 10, ет. 1; приемане на изменение в 
годишния план за очакваните приходи и разходи за 2003 г. по сметката 
на фонд "Приватизация"; покриване на разходи със социално 
предназначение по сметка на ВК "Черно море" и ЖБК "Черно море-
Одесос"; насрочване на приватизационни процедури; възлагане на 
Председателя на ОбС - Варна за подписване на анекси към договори, 
касаещи приватизацията на обекти "Дискотека Орби-флаш" от 
Младежки дом - Варна и ул. "Г. Бенковски" № 16; разваляне на 
приватизационен договор за продажбата на 100 % от дяловете на 
"Топлострой"-ЕООД.  

 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 
 
2786-5-1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 

и във връзка с чл.4, ал.2 от ЗПСК, Общински съвет - Варна приема 
решение за откриване на процедура за приватизация на общински 
нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, ж.к."Младост" бл.104, вх.10, 
ет.1 по АОС № 975/10.02.99г. и представляващ нежилищен имот със 
застроена площ 78.40кв.м.  

/за - 36, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2786-5-2. На основание чл.11, ал.1 и във връзка с чл.5, ал.2, т.5 от 

НВИДСППСКВПП Общински съвет - Варна приема решение за 
откриване на процедура чрез пряко договаряне за изготвяне на анализ 
на правното състояние, информационен меморандум и 
приватизационна оценка на общински нежилищен имот по АОС № 
975/10.02.99г., 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 30.07.2003г. в 



стая 905 на ІХ етаж в Община Варна и критерии за оценка - цена, срок, 
методика и квалификация на участника.  

/за - 36, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2787-5. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл.10, 

ал.1, т.3 от ЗПСК и молба № ОС-3-3500/15/03.06.2003г., Общински 
съвет - Варна дава съгласие да бъде преведена сума в размер на 2 
500.00/две хиляди и петстотин/ лева за покриване на разходи свързани 
с придобиване на дълготрайни материални активи със социално 
предназначение по сметка на волейболен клуб "Черно море". 
Средствата да бъдат осигурени по т.14 "Други" - функция "БКС" от 
гл.ІV "Очаквани разходи към 31.12.2003г. /партида - 91%/" на 
годишния план за очакваните приходи и разходи за 2003г. по сметката 
на фонд "Приватизация".  

/за - 36, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2788-5. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл.10, 

ал.1, т.3 от ЗПСК и молба № СС-3-3500/2/24.06.2003г., Общински съвет 
- Варна дава съгласие да бъде преведена сума в размер на 3 500.00/три 
хиляди и петстотин/ лева за покриване на разходи свързани с 
придобиване на дълготрайни материални активи със социално 
предназначение по сметка на женски баскетболен клуб "Черно море - 
Одесос". Средствата да бъдат осигурени по т.14 "Други" - функция 
"БКС" от гл.ІV "Очаквани разходи към 31.12.2003г. /партида - 91%/" на 
годишния план за очакваните приходи и разходи за 2003г. по сметката 
на фонд "Приватизация".  

/за - 36, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2789-5. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и 

чл.32, ал.3, т.2; във връзка с чл.1, ал.2, т.3 от ЗПСК; чл.5 и чл.6 от 
Наредбата за конкурсите; АОС № 2411/20.08.2002г. и свое решение № 
2657-8-1/46 от 21 май 2003г., Общински съвет - Варна реши:  

1. Да се проведе публично оповестен конкурс за продажба на 
имот общинска собственост в гр.Варна, ул."Мир" ъгъла с ул."Д-р 
Анастасия Железкова", представляващ урегулиран поземлен имот с 
площ 1 013.00кв.м. на 05 септември 2003г. от 10.30ч. в зала "Варна" на 
ІІ етаж на Община Варна, като предварителните оферти се депозират в 
стая 1008 на Х етаж на Община Варна до 15.00ч. на 04.09.2003г.  

2. При неявяване на кандидати се насрочва повторна процедура 
на 12.09.2003г. от 10.30ч. на посоченото място, като срокът за 
закупуване на документацията и на депозиране на офертите се 
удължава до 15.00ч. на 11.09.2003г.  



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 7 000лв. /седем 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 04.09.2003г.  

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; Доля 
Пчелинска; Диан Даскалов 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 - 35, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2790-5. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с 

молба № Д-2-9200/240/17.05.2003г., 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-
9200/240/22.05.2002г., касаещ приватизацията на обект общинска 
собственост: дисотека "Орби флаш" от "Младежки дом" гр.Варна, 
бул."Цар Освободител" №25, като приема следните промени:  
- т.5 от договора да се чете:  

"Собствеността на имота предмет на настоящия договор се 
прехвърля върху купувача от момента на подписване на договора, като 
отписването от актовите книги на Община Варна следва да бъде 
извършено в срок до 01.09.2003г."  

- създава се нова т.5 "а":  
"Продавачът следва да учреди в своя полза ипотека върху имота, 
предмет на настоящия договор до пълното заплащане на покупната 
цена за което купувача дава своето съгласие."  

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



2791-5. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с 
молба № ОС-2-9200/56/13.06.2003г., 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-
9200/56/25.07.2002г., касаещ приватизацията на имот общинска 
собственост, находящ се в гр.Варна, ул."Георги Бенковски" №16, като 
приема следната промяна: т.12.2 от договора след "следва" да се чете: " 
да бъде платена в срок до 30.09.2003г."  

/за - 35, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2792-5. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и 

чл.32, ал.3, т.2; във връзка с чл.1, ал.2, т.3 от ЗПСК; чл.5 и чл.6 от 
Наредбата за конкурсите; АОС № 2268/12.02.2002г. и свое решение № 
2221-6-1/40 от 06 ноември 2002 г., Общински съвет - Варна реши:  

1. Да се проведе публично оповестен конкурс за продажба на 
имот общинска собственост в гр.Варна, ул."Гладстон" - УПИ І - район 
6, кв.645, представляващ урегулиран поземлен имот с площ 645.00кв.м. 
на 05 септември 2003г. от 11.00ч. в зала "Варна" на ІІ етаж на Община 
Варна, като предварителните оферти се депозират в стая 1008 на Х 
етаж на Община Варна до 15.00ч. на 04.09.2003г.  

2. При неявяване на кандидати се насрочва повторна процедура 
на 12.09.2003г. от 11.00ч. на посоченото място, като срокът за 
закупуване на документацията и на депозиране на офертите се 
удължава до 15.00ч. на 11.09.2003г.  

3. Утвърдената конкурсна документация се получава в стая 905 
на ІХ етаж на Община Варна, срещу представен документ за платени 
200щ.д. /двеста щатски долара/ в левова равностойност, по фиксинга на 
БНБ в деня на превода по сметка № 3010310020, БИН 7444560000 при 
ТБ "Общинска банка" АД, клон Варна - банков код 13071183.  

4. Определя депозит в размер на 4 000лв. /четири хиляди лева/, 
платими по сметка № 5010310039 при ТБ "Общинска банка", клон 
Варна - банков код 13071183.  

5. Определя срок за разясняване на процедурата и за оглед на 
имота в рамките на всеки работен ден след представяне на документ за 
закупуване на конкурсна документация до 15.00ч. на 04.09.2003г.  

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; Доля 



Пчелинска; Диан Даскалов 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 - 34, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2793-5. 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 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.4 "От прогнозни сделки след 01.02.2003г." 
по гл.ІІІ "Очаквани приходи за периода 01.01.03.-31.12.03г./партида 
100%/" от 690 000.00лв. на 740 000.00лв.;  

-увеличава сумата по т.4 "Реконструкция на подлези" по функция 
"БКС" от гл.ІV "Очаквани разходи към 31.12.2003г. /партида - 91%/" с 
30 000.00лв.;  

-увеличава сумата по т.6 "Ремонт на ученически столове" по 
функция "БКС" от гл.ІV "Очаквани разходи към 31.12.2003г. /партида - 
91%/" с 10 000.00лв;  

-увеличава сумата по т.7 "Дейности по нац.програма за 
интегрирано административно обслужване" по функция "БКС" от гл.ІV 
"Очаквани разходи към 31.12.2003г. /партида - 91%/" със 10 000.00лв;  

-добавя към т.14 "Други" по функция "БКС" от гл.ІV "Очаквани 
разходи към 31.12.2003г. /партида - 91%/", както следва:  

- включително за възстановяване на ул."Евлоги Георгиев".  
/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 
№ 47/23.07.2003 г. 

по точка шеста от дневния ред 
 
 
ОТНОСНО: Проекти за решения от ПК "Архитектура и 

строителство" относно: предложение до Кмета на Община Варна за 
налагане на строителна забрана от двете страни на бул. "Княз Борис І" 
в участъка от централния площад "Независимост" до бул. "Цар 
Освободител"; приемане на "Специфични правила и нормативи към 
Плана за регулация и застрояване на к.к. "Св.Св. Константин и Елена"; 
изменение на "Паркоустройствен и регулационен план" на зона ПО-3, 
р-н "Вл. Варненчик"; изменение на ПУП-ПРЗ на кв. 14 по плана на 20 
м.р.  

 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 
 
2794-6. Архитектурно пространственото изграждане на бул. 

"Княз Борис І" по протежение от площад "Независимост" до бул. "Цар 
Освободител" е от особено важно значение за облика на централната 
част на град Варна. Във връзка с това обстоятелство Общински съвет - 
Варна предлага на:  

1. Кмета на Община Варна, на основание на чл. 198, ал. 1, т. 1 и 
чл. 198, ал. 2 от ЗУТ, да наложи строителна забрана за срок от две 
години от двете страни на бул. "Княз Борис І" в участъка от централния 
площад "Независимост" до бул. "Цар Освободител".  

2. Дружеството на САБ в гр.Варна, да изработи под формата на 
дарение за Община Варна, ПРЗ за прилежащите УПИ, придружен със 
съответните силуетни планове.  

3. Разработката по т.2 да се подложи на широко обществено 
обсъждане, преди окончателното им приемане.  

/за - 39, против - 0, въздържали се - 4/  
 
2795-6. На основание чл. 13, ал. 2 от ЗУТ, Общински съвет - 

Варна приема "Специфични правила и нормативи към Плана за 
регулация и застрояване на к.к. "Св.Св. Константин и Елена" и ги 



предлага за приемане от Националния експертен съвет по устройство 
на територията и регионалната политика /НЕСУТРП/ към МРРБ.  

/за - 37, против - 0, въздържали се - 2/  
 
2796-6. На основание чл. 9, ал. 3 от ЗУТ, Общински съвет - Варна 

дава съгласие за изменение на "Паркоустройствен и регулационен 
план" на зона ПО-3, Район "Вл.Варненчик", като част от УПИ ІІ-за 
парк, кв.7, представляващ пл. № 031025 се преотреди с цел създаване 
на застроителен режим. Зоната на застрояване да се съобрази с 
наличната едроразмерна растителност.  

/за - 38, против - 0, въздържали се - 1/  
 
2797-6. На основание чл. 9, ал. 3 от ЗУТ, Общински съвет - Варна 

дава съгласие за изменение на ПУП-ПРЗ на кв.14 по плана на 20 м.р. за 
урегулирани поземлени имоти /УПИ/ - ІІІ-33 "за магазин" и ІV "за 
озеленяване", така както е оисано в изложението на докладна записка с 
вх. № СС-3-2600/73/27.06.03 г.  

/за - 33, против - 0, въздържали се - 4/  
  



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

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 47/23.07.2003 г. 

по точка седма от дневния ред 
 
 
ОТНОСНО: Проекти за решения от ПК "Финанси и бюджет" 

относно: опрощаване на държавни вземания; освобождаване от 
плащане на такса "Смет" за временен обект на "Миралекс"-ООД; 
разглеждане на предложения от Кмета на Община Варна относно 
определяне на основни месечни заплати на кмета на община Варна, 
председателя на ОбС, кметовете на райони и кметства с населени места 
и функции ИЗО, Образование, Здравеопазване, Социални грижи, 
Почивно дело и Зоокът, Култура, Икономически услуги, на основание 
ПМС № 40/17.02.03 г. и ПМС № 136/23.06.03 г.  
 

Общински съвет – Варна прие следните 
Р Е Ш Е Н И Я : 

 
2798-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2, от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 на 

ПМС № 40 от 17.02.2003 г., ПМС № 136 от 23 юни 2003 година и 
писмо Nо 1002-268/17.07.2003 г. на Министерство на образованието и 
науката, Общински съвет - Варна определя средната месечна брутна 
работна заплата на едно лице във функция "Образование" да се 
увеличи, считано от 01.07.2003 година, от 250.38 лв на 263.90 лв.  

/за - 38, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2799-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 на 

ПМС № 40 от 17.02.2003 година и ПМС № 136 от 23 юни 2003 година, 
Общински съвет - Варна определя средни месечни брутни работни 
заплати, считано от 01.07.2003г., както следва: 

 
 
 
 
 
 
 
 



  
  
ФУНКЦИЯ,  
ДЕЙНОСТ 
  

СБРЗ с 
3,5% увел. 
Към 
30.6.03 

Числе- 
ност 
към 
01.7.2003 

СБРЗ с 
3,5% увел. 
Към 
01.7.03 

ФРЗ До 
31.12. 
2003год. 
  

в т.ч.по дейности 
Държавни  
  
 

Общински 
  

а 1 2  3 4 5 
VIII.Икон. 
услуги 

  179 322,7 346580 0 346580 

Др. д-ти 
икономика 

  179 322,7 346580   346580 

в т.ч.:             
-Др.дей-сти 
община 

  52 320,34 99946   99946 

Др.д-ти 
Община  

309,51 40 320,34 76882   76882 

Мл.дейности  309,51 12 320,34 23064   23064 
-
Хр.комплекс 

309,51 30 320,34 57661   57661 

-ЗИП 371,52 25 384,52 57678   57678 
-Спортни 
имоти 

233,84 42 242,02 60989   60989 

-АСРУД 377,38 30 390,59 70306   70306 
/за - 38, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2800-7. На основание чл.21 ал.1 т.2 от ЗМСМА, чл.6, ал.1 на ПМС 

№40 от 17.02.2003 година и ПМС № 136 от 23 юни 2003 година, 
Общински съвет - Варна определя средни месечни брутни работни 
заплати, считано от 01.07.2003г., както следва:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
ФУНКЦИЯ,  
ДЕЙНОСТ 
  

СБРЗ 
с 3,5% 
увел. 
Към 
30.6.03 

Численост 
към 
01.7.2003 

СБРЗ с 
3,5% 
увел. 
Към 
01.7.03 

ФРЗ До 
31.12. 
2003год. 
  

в т.ч.по дейности 
Държавни  
  
 

Общински 
  

а 1 2  3 4 5 
І. “ ИЗО “- общо   653 386,52 1 514 

399 
1 389 853 124 546 

- държавни   616 387,01 1 430 
381 

1 389 853 40 528 

- общински   37 378,46 84018 0 124546 
- Община Варна 383,84 278 397,27 662646 662646   
- oбщински 380,76 14 394,09 33104   33104 
-Р-н “ Одесос “ 370,96 61 383,94 140522 140522   
- oбщински 360,84 2 373,47 4482   4482 
-Р-н “ Приморски “ 370,3 74 383,26 170167 170167   
- oбщински 361,54 12 374,19 26942   26942 
-Р-н “ Младост“ 376,85 56 390,04 131053 131053   
- oбщински 366,66 1 379,49 2277   2277 
-Р-н“ Влaдиславово“ 371,22 55 384,21 126789 126789   
- oбщински 361,71 3 374,37 6739   6739 
-Р-н "Аспарухово“ 383,94 50 397,38 119214 119214   
- oбщински 373,27 3 386,33 6954   6954 
-Км-во "Звездица“ 336,06 4 347,82 8348 8348   
-Км-во “Каменар“ 295,18 12 305,51 21997   21997 
-Км-во “Тополи “ 313,7 13 324,68 25325 25325   
  283,43 2 293,35 3520   3520 
-Км. "Казашко“ 266,37 3,5 275,69 5789 5789   
Км."Константиново" 314,12 9,5 325,11 18531   18531 

/за - 38, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2801-7. На основание чл.21 ал.1 т.2 от ЗМСМА, чл.6, ал.1 на ПМС 

№ 40 от 17.02.2003 г. и ПМС № 136 от 23 юни 2003 година, Общински 
съвет - Варна определя средната месечна брутна работна заплата във 
функция "Култура" да се увеличи с 3,5%, считано от 01.07.2003 година.  

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



 
2802-7. На основание чл.21 ал.1 т.2 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 на 

ПМС № 40 от 17.02.2003 г. и ПМС № 136 от 23 юни 2003 година, 
Общински съвет - Варна определя средни месечни брутни работни 
заплати, считано от 01.07.2003 г., както следва:  

 
  
ФУНКЦИЯ,  
ДЕЙНОСТ 
  

СБРЗ с 
3,5% увел. 
Към 
30.6.03 

Числе- 
ност 
към 
01.7.2003 

СБРЗ с 
3,5% 
увел. 
Към 
01.7.03 

ФРЗ До 
31.12. 
2003год. 
  

в т.ч.по дейности 
Държавни  
  
 

Общински 
  

а 1 2  3 4 5 
VII."Поч. дело и 
култура" 

          

в т. ч.:             
Почивно 
дело 

276,86 10 286,55 17193   17193 

Зоокът 284,56 17,5 294,52 30925   30925 
/за - 36, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2803-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 на 

ПМС № 40 от 17.02.2003 г. и ПМС № 136 от 23 юни 2003 г., Общински 
съвет - Варна определя средната месечна брутна работна заплата във 
функция "Социални грижи" да се увеличи с 3,5%, считано от 01.07.2003 
г.  

/за - 36, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2804-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 на 

ПМС № 40 от 17.02.2003 г. и ПМС № 136 от 23 юни 2003 година, 
Общински съвет - Варна определя средната месечна брутна работна 
заплата във функция "Здравеопазване" да се увеличи с 3,5%, считано от 
01.07.2003 година.  

/за - 36, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2805-7. На основание чл.21 ал.1 т.2 от ЗМСМА ,чл.6, ал.1 на ПМС 

№ 40 от 17.02.2003 година и ПМС № 136 от 23 юни 2003 година, 
Общински съвет - Варна определя средни месечни брутни работни 
заплати, считано от 01.07.2003г., както следва:  

 
 
 



 
 
 
 
 

  
ФУНКЦИЯ ДЕЙНОСТ 
  
  
  
 

Числе- 
ност 
кмет 
  
 

Осн. 
заплата 
кмет 
ПМС №40 
17.02.2003 г. 
реш.ОС 
№2493-3-2/ 

Предложение 
съгласно 
ПМС № 136 
23.06.2003 г. 
  

а б 1 3 4 
№ Председател на 

Общ.съвет 
1 1010  1045 

  І. Функция “ ИРО “  11     
1. Община Варна 1 1010 1045 
2. Район “ Одесос “ 1 808 836 
3. Район “ Приморски “ 1 808 836 
4. Район “ Младост “ 1 808 836 
5. Район “ Вл. Варненчик “ 1 708 733 
6. Район “ Аспарухово “ 1 708 733 
7. Кметство “Звездица “ 1 404 418 
8. Кметсво “Каменар “ 1 404 418 
9. Кметство “Тополи “ 1 505 523 
10. Кметство “ Казашко “ 1 303 314 
11. Кметство “ 

Константиново"  
1 404 418 

/за - 35, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2806-7. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна предлага на Президента на Република България да не опрости 
задължението на Иван Станчев Митев от гр.Варна, ж.к. "Трошево", бл. 
20, вх. В, ап. 18.  

/за - 36, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2807-7. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна предлага на Президента на Република България да не опрости 



задължението на Петър Панайотов Шишков от гр.Варна, ж.к. 
"Възраждане", бл. 80, вх. Д, ап. 32.  

/за - 36, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2808-7. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна предлага на Президента на Република България да не опрости 
задължението на Мариана Николаева Петрова от гр.Варна, ул. "Братя 
Тедецки" № 5а.  

/за - 36, против - 1, въздържали се - 0/  
 
2809-7. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна предлага на Президента на Република България да не опрости 
задължението на Людмила Михайловна Ангелова от гр.Варна, ж.к. 
"Възраждане", бл. 47, вх. 2, ап. 34.  

/за - 34, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2810-7. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна предлага на Президента на Република България да не опрости 
задължението на Йордан Кънчев Трифонов от гр.Варна, ул. 
"Младежка", бл. 32, вх. Е, ап. 82.  

/за - 34, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2811-7. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна предлага на Президента на Република България да се опрости 
задължението на Иван Станчев Иванов от гр.Варна, кв. "Виница", ул. 
"Морска звезда" № 15.  

/за - 34, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2812-7 . На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна предлага на Президента на Република България да се опрости 
задължението на Геновева Радева Стойкова от гр.Варна, ж.к. 
"Трошево", ул. "Гео Милев" № 2, бл. 83, ет. 10, ап. 49.  

/за - 34, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2813-7. На основание чл. 8, ал. 6 от ЗМТД и чл. 8, ал. 1 от 

Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Варна, Общински съвет - Варна 
освобождава от заплащане на такса смет за временен обект "Миралекс" 
ООД.  

/за - 31, против - 0, въздържали се - 3/  
  



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 
№ 47/23.07.2003 г. 

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

"Образование" относно отпускане на средства на "Хор на варненските 
учители". 

  
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 
 
2814-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински 

съвет - Варна дава съгласие да бъдат отпуснати на "Хор на варненските 
учители" 1000 лв. от "Други дейности по образованието" а подновяване 
сценичния гардероб на хористите.  

/за - 36, 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 
№ 47/23.07.2003 г. 

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

"Здравеопазване и социални дейности" относно: акредитация на "ДКЦ-
ІІІ-Варна"-ЕООД; парична помощ за спортен клуб "Икар"; отпускане 
на финансови помощи за лечение на нуждаещи се граждани; решения 
във връзка със сключване на договори за отдаване под наем на 
помещения и кабинети общинска собственост в лечебни заведения; 
сключване на договор за съвместна дейност между "Амбулатория 
групова практика за специализирана помощ Център за психично 
здраве"-ЕООД и МБАЛ "Св. Марина"-АД; акредитационна процедура 
на "ДКЦ ІІ-Варна"-ЕООД; отпускане на сума на Фондация 
"Съпричастие".  

 
Р Е Ш Е Н И Я : 
 
2815-9. На основание чл. 86, ал. 1 и чл. 87 от ЗЛЗ и чл. 4, ал. 1 и 

чл. 18 от Наредба № 1/27.04.2000 г., Общински съвет - Варна дава 
съгласие за провеждане на акредитационна процедура на "ДКЦ ІІІ-
Варна" ЕООД за акредитация на цялостна медицинска дейност.  
Избира комисия по самооценяване в състав:  

1. Славка Пешева-гл.счетоводител  
2. Светла Велева-гл.мед.сестра  
3. Д-р Василка Спасова-физиотерапевт  
/за - 34, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2816-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински 

съвет - Варна дава съгласие да бъде отпусната сумата от 320 лв. на СК 
"Икар" за обучение на хора с увреждания и безплатно ползване на зала 
"Палас-прес" в Двореца на културата и спорта - Варна от 04.08.2003 г. 
до 08.08.2003 г. /включително/ от 9.00 до 14.00 часа.  

/за - 34, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2817-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински 

съвет - Варна дава съгласие на ДИМИТЪР ГЕНЧЕВ ЛАЗАРОВ - 



ул."Кракра" № 61 да се отпуснат 500 лв. за лечение на основното 
заболяване, за което е трудоустроен - болест на Бехтерев, напреднала 
вторична коксартроза, спондилартроза и гонартроза; хипертонична 
болест, сърдечно-мозъчна форма - втори, трети стадий, хипертонично 
сърце.  

/за - 33, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2818-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински 

съвет - Варна дава съгласие на ДИМИТРИЧКА ДРАГНЕВА 
МОСКОФЯН - ул."Струга" № 31, ет.7, ап.90 да се отпуснат 200 лв. за 
лечение на основното заболяване, за което е трудоустроена - катаракта 
нуклеокортикарис, макули окули декстра.  

/за - 33, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2819-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински 

съвет - Варна дава съгласие на НАДКА АНГЕЛОВА СТОЙЧЕВА - 
ул."А.Страшимиров" № 36 да бъдат отпуснати 300 лв. за 
животоспасяваща терапия с радиоактивен йод, по повод диагноза - 
карцином на щитовидната жлеза.  

/за - 33, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2820-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински 

съвет - Варна дава съгласие на ОЛГА РАДИОНОВА ВЛАСОВА - 
ул."Копнеж" № 1 да се отпуснат 100 лв. за издаване на лични карти на 
нея и съпруга й, за да могат да бъдат подпомагани по Закона за 
социално подпомагане - пред Агенция "Социално подпомагане".  

/за - 33, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2821-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински 

съвет - Варна дава съгласие на СЮЛЕЙМАН МЕХМЕД РЕДЖЕБ - 
ул."Козница" № 9 да се отпуснат 150 лв. за покриване на здравословни 
нужди.  

/за - 33, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2822-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински 

съвет - Варна дава съгласие на ТОДОР ДИМИТРОВ МОМЧЕВ - 
кв."Възраждане" бл.73, вх.А, ет.2, ап.5 да се отпуснат 100 лв. - частично 
подпомагане за закупени консумативи за лечението му, по повод 
диагноза - фрактура аперта крурис синистра, фрактура малеоли 
медиалис крурис синистра.  

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



2823-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински 
съвет - Варна дава съгласие на ПЕНКА ЖЕЛЯЗКОВА СТОЙКОВА - 
кв."Младост", бл.140, вх.1, ап.6 да бъдат отпуснати 200 лв. за 
закупуване на медикаменти за лечението на сина й Деян Иванов 
Николов - ЕГН ---, диагноза - болест на Блойлер.  

/за - 33, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2824-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински 

съвет - Варна дава съгласие на ИРИНА ЛЮБОМИРОВА 
АНАСТАСОВА - кв."Възраждане", бл.28, вх.7, ет.3, ап.153 да бъде 
опростен наема за общинското жилище.  

/за - 33, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2825-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински 

съвет - Варна дава съгласие на НАСКА КИРКОРОВА КИРКОРОВА - 
кв."Младост", бл.113, вх.Б, ет.2, ап.75 да бъдат отпуснати 100 лв. за 
частично покриване на разходи, свързани с консумативи по повод 
болничен престой на майка й - Иринка Колева Крикорова - ЕГН ---, 
диагноза: диабетес мелитус, диабетна ретинопатия, лазер терапия, 
състояние след операция на дясна тазобедрена става.  

/за - 33, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2826-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински 

съвет - Варна дава съгласие на ГЕОРГИ КИРИЛОВ ИГНАТОВ - 
кв."Аспарухово", к-с "Дружба", бл.3, вх.Б, ап.13 да бъдат отпуснати 200 
лв. за лечение на тъста му Тодор Янчев Тодоров - ЕГН ---, диагноза: 
мозъчен инсулт, за медикаментозно лечение.  

/за - 33, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2827-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински 

съвет - Варна дава съгласие на СТОЯН ДОНЕВ КОЛЕВ - жк 
"Трошево", бл.82, ап.6 да бъдат отпуснат 500 лв. за закупуване на 
медикаменти за лечение на основното му заболяване, за което е 
трудоустроен; ИБС, АП, III ФК, хипертонична болест, състояние на 
следисхемичен мозъчен инсулт в басейна ДСМА.  

/за - 33, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2828-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински 

съвет - Варна дава съгласие на ЛЕФТЕР РУСЕВ ЛЕФТЕРОВ - 
с.Звездица, ул."Андромеда" № 17 да бъдат отпуснати 200 лв. по повод 
лечение на основното заболяване, за което е трудоустроен - карцином 
на стомаха; гастректомия пору.  

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



 
2829-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински 

съвет - Варна дава съгласие на ГОРАН ПЕТРОВ КОЧЕВ - с.Звездица, 
ул."Андромеда" № 28 да бъдат отпуснати 100 лв. за подпомагане при 
закупуване на медикаменти за лечение на заболяването му - ИБС, 
абсолютна аритмия при предсърдно мъждене, коронарна и аорто 
склероза, състояние след ИМИ в басейна на ДСМА - остътъчна 
левостранна хемипареза.  

/за - 33, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2830-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински 

съвет - Варна дава съгласие на СТИЛИЯН ГЕОРГИЕВ ЛУКОВ - 
ул."Възраждане" № 59 да бъдат отпуснати 1500 лв. по повод 
оперативно лечение, диагноза: ТУ (олигодендроглиом, рег, фронт, 
декстра).  

/за - 33, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2831-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински 

съвет - Варна дава съгласие на АНГЕЛИНА БОРИСОВА ТОДОРОВА - 
ул."П.К.Яворов" № 19, ет.1, ап.2 да бъдат отпуснати 150 лв. за 
медикаментозно лечение по повод диагноза: плоскоклетъчен карцином 
на белия дроб в дясно, Т3NМО, хипертонична болест II-ри стадий. 
ХОББ - бронхитна форма.  

/за - 33, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2832-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински 

съвет - Варна дава съгласие на ТАНЯ НИКОЛАЕВА ЗЛАТЕВА - 
кв."Чайка", бл.10, вх.В, ап.31 да бъдат отпуснати 1500 лв. за частично 
подпомагане при закупуване на протеза, по повод посттравматично 
заболяване, за което е трудоустроена - медианна дискова херния, Л4Л5, 
рецидивиращ лумбосакрален радикулерен синдром; остатъчна пареза 
нервус тибиалис декстра, консолидирана компресионна фрактура на Л1 
с кифоза на Д12-Л1.  

/за - 33, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2833-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински 

съвет - Варна дава съгласие на ИНА ХРИСТОВА ЗЛАТЕВА - 
ул."Ил.Макариополски" № 1 да бъдат отпуснати 500 лв. за лечение.  

/за - 33, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2834-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински 

съвет - Варна дава съгласие на ЮРФЕТ ХЮСЕИН ДЕМИР - 
кв."Вл.Варненчик" 204, вх.4, ет.9, ап.123 да бъдат отпуснати 100 лв. за 



подпомагане с медикаменти, по повод заболяването, за което е 
трудоустроена, 100 % намалена трудоспособност, без чужда помощ - 
карцином на яйчниците, Т3М1НХ; асцит - химиотерапия.  

/за - 33, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2835-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински 

съвет - Варна дава съгласие на ВАСИЛКА ЦАКОВА ГЕНОВА - 
ул."Дрин" № 57, ап.22 да й бъдат отпуснати 300 лв. за закупуване на 
медикаменти, във връзка с диагноза: фрактури коли феморис синистра.  

/за - 33, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2836-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински 

съвет - Варна дава съгласие на ВАСИЛКА МАРИНОВА ПЕНЕВА - 
ул."Мадара" № 28, бл.7, ап.22, V ет. да бъдат отпуснати 100 лв. за 
лечение на основното й заболяване - диагноза: невритис нервус 
улнарис декстра, лечение с нивалин.  

/за - 33, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2837-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински 

съвет - Варна дава съгласие на НАДЕЖДА СИМЕОНОВА АНГЕЛОВА 
- ул."Банат" № 31 А, да бъдат отпуснати 500 лв. за закупуване на 
медикаменти за лечение на основното й заболяване ИМИ, в басейна на 
ЛСМА, ДСМА и мозъчен ствол.  

/за - 33, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2838-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински 

съвет - Варна дава съгласие на РАДКА ЖЕЛЯЗКОВА ТОНЧЕВА - жк 
"Трошево", ул."Милосърдие", бл.9А, вх.А, ап.15 да бъдат отпуснати 
200 лв. за закупуване на консумативи - следоперативно, диагноза: СА 
ендометрии.  

/за - 33, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2839-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински 

съвет - Варна дава съгласие на ШНОРГИЧ ГАРАБЕД БАРАКЯН - 
ул."Дебър" 33, вх.А, ет.2, ап.8 да бъдат отпуснати 150 лв. за 
стоматологичен проблем.  

/за - 33, против - 0, въздържали се - 0/  
 
 
2840-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински 

съвет - Варна дава съгласие на ЮЛИЯ ИВАНОВА ЖЕЛЕЗОВА - жк 
"Младост", бл.142, вх.8, ет.8, ап.182 да бъдат отпуснати 300 лв. за 



покриване на здравословни нужди, по повод закупуване на 
медикаменти на сина й, диагноза: шизофрения параноидна форма.  

/за - 33, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2841-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински 

съвет - Варна дава съгласие на РОСИНА ЙОРДАНОВА РУСЕВА - жк 
"Трошево" бл.33, вх.А, ап.1 да бъдат отпуснати 500 лв. еднократно за 
оперативно лечение - ортопедичен проблем.  

/за - 33, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2842-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински 

съвет - Варна дава съгласие на Д-р МАРГАРИТА ТАКОВА 
ГЕОРГИЕВА - жк "Чайка", бл.48, вх.В, ап.70 да бъдат отпуснати 500 
лв. за медикаменти и подпомагане на дъщеря й Радостина Георгиева 
Георгиева - ЕГН ---.  

за - 33, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2843-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински 

съвет - Варна дава съгласие на ЕВГЕНИЯ ГЕОРГИЕВА ШАЛОВА - жк 
"Младост", бл.151, вх.2, ет.2, ап.30 да бъдат отпуснати 300 лв. за 
лечение на основното й заболяване - тирео токсикоза - хаши токсикоза.  

/за - 33, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2844-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински 

съвет - Варна дава съгласие да бъдат отпуснати 1500 лв. за оперативно 
лечение на ДИМИТРИНА МИТКОВА МИТЕВА на 13 г. от Варна, 
диагноза: остеосарком на дясна бедрена кост. Помощта да бъде 
отпусната на бащата Митко Митев - жк "Възраждане" бл.4, ет.5.  

/за - 33, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2845-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински 

съвет - Варна дава съгласие на РУМЯНА СТОЯНОВА ПЕТРОВА - 
ул."Младежка" бл.3, вх.5, ап.42 да бъдат отпуснати 300 лв. за 
закупуване на медикаменти по повод основното й заболяване - 
бъбречна туберкулоза, хипертонична болест III ст, сърдечно бъбречна 
форма, хронична сърдечна недостатъчност - III ФК.  

/за - 33, против - 0, въздържали се - 0/  
 
 
2846-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински 

съвет - Варна дава съгласие на ДИМИТЪР ХРИСТОВ ДИМИТРОВ - 
ул."Самарско знаме" 21 да му бъдат отпуснати 500 лв. за очна 



операция, диагноза: аблацио ретине окули синистра, дегенерацио, рет, 
периф, ок. Декс.  

/за - 33, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2847-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински 

съвет - Варна дава съгласие на ВАСИЛ ИВАНОВ ДИНЕВ - 
ж.к."Владиславово", бл.7, вх.7, ап.16 да бъдат отпуснати 200 лв. по 
повод покриване на здравословни нужди, диагноза: шизоафективна 
психоза, депресивен тип.  

/за - 33, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2848-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински 

съвет - Варна дава съгласие на МЕГЛЕНА АТАНАСОВА 
ЙОРДАНОВА - кв. "Владиславово", бл.218, 2 - 3 - 38 да бъдат 
отпуснати 500 лв. за оперативно лечение по повод състояние след 
огнестрелно пробивно транзиторно нараняване на гръбначен стълб и 
гръбначен мозък - бяла долна параплегия.  

/за - 32, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2849-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински 

съвет - Варна дава съгласие на АЛТЪНА ПЕТРОВА ЖЕЛЯЗКОВА - 
ул."Под игото" № 25, да бъдат отпуснати 150 лв. за закупуване на 
медикаменти по повод очно заболяване - закупуване на вътреочна 
леща.  

/за - 33, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2850-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински 

съвет - Варна дава съгласие на СТРАХИЛ МИХАЙЛОВ КОСТОВ - 
ул."Георги Пиячевич" 8 да бъдат отпуснати 250 лв. за медикаменти по 
повод основното му заболяване, диагноза: Са плумонис Л1 синистра; 
Т2Н1М0.  

/за - 33, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2851-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински 

съвет - Варна дава съгласие на ЕЛЕНА ЗАФИРОВА КАЦАРОВА - 
бул."Владислав" бл.121, вх.42, вх.В, ап.10 да бъдат отпуснати 700 лв. 
по повод лечение на основното заболяване - карцином на млечната 
жлеза.  

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

2852-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна дава съгласие на СТОЯН АТАНАСОВ ИВАНОВ - жк 
"Вл.Варненчик" бл.403, вх.13, ет.4, ап.61 да бъдат отпуснати 600 лв. за 



предстояща очна операция, диагноза: кератопластика медиана, 
катаракта сенилис утреускве.  

/за - 33, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2853-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински 

съвет - Варна дава съгласие на ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ НУШЕВ - 
ул."Студентска" бл.5, вх.В, ап.46, ет.6, да бъдат отпуснати 1000 лв. за 
лечение на основното му заболяване - тромбемболия артерия 
феморалис синистра.  

/за - 33, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2854-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински 

съвет - Варна дава съгласие на ИВАН СТОЯНОВ БЪЧВАРОВ - 
ул."Баба Тонка" № 14, ап.56 да бъдат отпуснати 300 лв. за закупуване 
на медикаменти по повод основното му заболяване, за което е 
трудоустроен, дегенерацио макуле лутее окули утреускве; ИБС преден 
МИ, ХБ - III ст, аортна стеноза и инсуфициенция.  

/за - 33, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2855-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински 

съвет - Варна дава съгласие на ПЕТЪР ВЕЛИКОВ ПЕТРОВ - 
с.Каменар, ул.Ясен 73 А, да бъдат отпуснати 300 лв. за оперативно 
лечение по повод очно заболяване, катаракта травм сублуксация, статус 
пост контузио, булбус окули синистра.  

/за - 33, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2856-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински 

съвет - Варна дава съгласие на РОЗА САВОВА БАЛТАДЖИЕВА - 
ул."Осогово" 14 да бъдат отпуснати 150 лв. за лечение на дъщеря й 
ЮЛИЯ АТАНАСОВА ТОДОРОВА - 12 г., ЕГН ---, диагноза: остър 
панкреатит - ацетонемия.  

/за - 33, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2857-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински 

съвет - Варна дава съгласие на ХРИСТО АНГЕЛОВ НИКОЛОВ - жк 
"Възраждане" бл.8, вх.2, ап.42 да бъдат отпуснати 200 лв. за закупуване 
на медиканенти по повод основното заболяване, за което е 
трудоустроен - вроден сърдечен порок на аортна и митрална клапи, 
изразени хемодинамични нарушения.  

/за - 33, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2858-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински 

съвет - Варна дава съгласие на КАЛОЯН ЙОРДАНОВ ЙОСИФОВ - жк 



"Вл.Варненчик" бл.308, вх.4, ет.4, ап.64 да бъдат отпуснати 300 лв. по 
повод оперативна ортопедична интервенция, лезио лигаментис 
круциато антеорис артикулационис генус декстри.  

/за - 33, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2859-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински 

съвет - Варна дава съгласие на ТОНКА ЯНЧЕВА ТОДОРОВА да бъдат 
отпуснати 300 лв. за частично подпомагане при закупуване на 
тазобедрена става за оперативно лечение.  

/за - 33, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2860-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински 

съвет - Варна дава съгласие на Славчо Янков Стоянчев - кв. 
Аспарухово, ул.Мара Тасева бл. 3, вх. А, ет. 2, ап. 2А да бъда отпуснати 
500 лв. за лечение.  

/за - 33, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2861-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински 

съвет - Варна дава съгласие на Светлан Райнов Везенков - кв.Младост, 
бл. 158, ет. 1, ап. 4 да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 
300 лв.  

/за - 33, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2862-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински 

съвет - Варна дава съгласие на Йордан Костов Жеков - ул. "Патриарх 
Евтимий" 40, вх.В, ап. 9 да бъдат отпуснати 400 лв. за лечение.  

/за - 33, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2863-9. Във връзка с постъпили предложения от лекари-

наематели на общинска собственост по чл. 102, ал. 3 и 4 от ЗЛЗ, 
Общински съвет - Варна реши:  

1. Съгласно чл. 102, ал 3 и 4 от ЗЛЗ управителите на лечебните 
заведения сключват договори/анекси/ с лекарите и стоматолозите, 
работещи в съответното лечебно заведение.  

2. Наемната цена се определя в размер на 10% /чл.102, ал.4 от 
ЗЛЗ/ от базисната цена, изчислена съгласно чл. 4 от "Методика за 
определяне на базисни цени при отдаване под наем на общински 
нежилищни имоти", приета с решение на Общински съвет - Варна № 
121-4 по Протокол № 8/2000 г., изменена с решение № 365-8/13/2000 г.  
3. Предвид разпоредбите на чл. 14, ал. 3 от ЗОС наемните договори да 
бъдат със срок от 3 години.  

4. При отказ на Управителя на лечебното заведение да сключи 
наемен договор, лекарите и стоматолозите, ползващи кабинети на 



основание чл. 102, ал. 3 от ЗЛЗ, могат да предявят иск пред районния 
съд за обявяване на договора за окончателен.  

/за - 33, против - 0, въздържали се - 0/  
2864-9. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна възлага на Кмета на Община Варна да сключи с ръководството 
на МБАЛ "Св.Марина"-Варна ЕАД договор за съвместна дейност 
между "Амбулатория-групова практика за специализирана медицинска 
помощ - Център за психично здраве-Варна" ЕООД и МБАЛ 
"Св.Марина" ЕАД /ДКЦ "Св.Марина"/ за реализация на Метадоновата 
програма и цялостната дейност на "АГПСМП-ЦПЗ-Варна" ЕООД след 
предоставяне на помещения за ползване на територията на МБАЛ 
"Св.Марина" ЕАД.  
След сключване на договора се променя адреса на управление на 
"АГПСМП-ЦПЗ-Варна"ЕООД,както следва: бул. "Хр.Смирненски" № 
1.  

/за - 33, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2865-9. На основание чл. 86, ал. 1 и чл. 87 от ЗЛЗ и чл. 4, ал. 1 и 

чл. 18 от Наредба № 1/27.04.2000 г., Общински съвет - Варна дава 
съгласие за провеждане на акредитационна процедура на "ДКЦ ІІ-
Варна" ЕООД за акредитация на цялостна медицинска дейност.  
Избира комисия по самооценяване в състав:  
д-р Ангелова /кардиолог/ -председател и членове  

1. д-р Стайкова /нефролог/  
2. д-р Василева /пулмолог/  
/за - 33, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2866-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински 

съвет - Варна дава съгласие да бъде отпусната сумата от 4960 лв. на 
Фондация "Съпричастие" за продължаване на дейността на Маршрутна 
служба за хора с функционални увреждания до 31.12.03 г. от дейност 
"469", функция "Здравеопазване".  

/за - 33, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2867-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински 

съвет - Варна дава съгласие да бъде отпусната сумата от 180 лв. на 
Йовка Димова Господинова от гр.Варна, кв.Виница, ул. "Обзор" № 14. 

/за - 33, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2868-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински 

съвет -Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в 
размер на 300 лв. на Матей Иванов Матеев - ул. "Антим І" № 9.  

/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 
№ 47/23.07.2003 г. 

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

"Структури и общинска администрация" относно: създаване на сектор 
"Жалби" към отдел "Обществен ред и контрол" и трансформиране на 
длъжности; трансформиране на длъжности в отдел "Здравеопазване" 
към дирекция "Здравеопазване и социални дейности"; трансформиране 
на длъжности в отдел "Собственост" към дирекция "Собственост и 
стопанство"; трансформиране на длъжност в "Дневен дом за деца и 
младежи с умствена изостаналост"; трансформиране на длъжност в км. 
Каменар; разкриване на една щатна бройка в структурата на Дирекция 
"Администрация и човешки ресурси"; отпускане на една щатна бройка 
на ОКБППМН (Общинска комисия за борба с противообществените 
прояви на непълнолетните и малолетните); разкриване на две щатни 
бройки към Дирекция "Архитектура и благоустройство".  

 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 
 
2869-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, Общински 

съвет - Варна създава към отдел "Контрол на обществения ред" сектор 
"Жалби", като за целта без да се увеличава щата се трансформират 
длъжности, както следва:  

1. Старши инспектор "Контрол на обществения ред" в началник 
сектор "Жалби".  

2. Старши инспектор "Контрол на обществения ред" в старши 
инспектор "Контрол жалби".  

3. Младши инспектор "Контрол на обществения ред" в младши 
инспектор "Контрол жалби".  

/за - 34, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2870-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, Общински 

съвет - Варна трансформира длъжности в отдел "Здравеопазване" към 
Дирекция "Здравеопазване и социални дейности", както следва:  
1. Главен експерт "Лекарствено снабдяване и жалби на граждани" в 



Главен експерт "Общински център по училищно и детско 
здравеопазване".  
2. Главен експерт "Общински здравни заведения и частна практика" в 
Главен експерт "Програми и проекти в здравеопазването".  

/за - 34, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2871-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, Общински 

съвет - Варна извършва трансформация на длъжности в отдел 
"Собственост" към Дирекция "СС", както следва:  
1. Старши експерт "Актуване и деактуване на общинска собственост" в 
Старши експерт "Издирване и завземане на общинска собственост".  
2. Старши експерт "Разпореждане и управление с общинска 
собственост" в Главен експерт експерт "Разпореждане и управление с 
общинска собственост".  
3. Старши експерт "Стопанисване и контрол по управлението на 
общинската собственост" в Старши експерт "Разпореждане с общинска 
собственост".  

/за - 29, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2872-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, Общински 

съвет-Варна трансформира длъжността Главен специалист "Социален 
работник" в длъжност Главен специалист "Счетоводител-деловодител" 
в Дневен дом за деца и младежи с умствена изостаналост "Свети Йоан 
Златоуст"-Варна.  

/за - 30, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2873-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, Общински 

съвет - Варна трансформира длъжността Младши експерт "КОРОС" в 
Специалист "Участъков техник" в км. Каменар.  

/за - 30, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2874-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, Общински 

съвет - Варна разкрива една щатна бройка Технически сътрудник 
"Секретар" в структурата на дирекция "Администрация и човешки 
ресурси", обслужваща Дирекция "Управление на собствеността".  

/за - 30, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2875-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА и чл. 6, т. 3 от 

ЗБППМН, Общински съвет - Варна отпуска една щатна бройка от 
01.09.2003 г. за секретар на Общинската комисия за борба с 
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.  

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



2876-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, Общински 
съвет - Варна разкрива две щатни бройки към Дирекция "Архитектура 
и благоустройство", както следва:  
- Главен експерт /архитект/ към отдел "А и Г" - 1 бройка  
- Главен експерт /архитект/ към отдел "ОГП" - 1 бройка  

/за - 30, 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 
№ 47/23.07.2003 г. 

по точка единадесета от дневния ред 
 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

"Транспорт" относно допълване на решение на ОбС № 1509-7-
1(31)/21.12.01 г.  
 

Общински съвет – Варна прие следните 
Р Е Ш Е Н И Я : 

 
 
2877-11. Общински съвет - Варна допълва свое решене № 1509-8-

1(31)/21.12.01 г., като създава нова таксистоянка на кръстовището на 
ул. "Струга" и бул. "Владислав" от страната на канала с 5 места.  
/за - 30, 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 
№ 47/23.07.2003 г. 

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

Варна вх. № ОС-3-9302(101)/08.07.03 г. относно промяна на решение на 
ОбС № 2435-11(42)/05.02.03 г. за актуализиране състава на 
Наблюдателната комисия към ОбС по чл. 94 от ЗИН.  

 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 
 
2878-12. Общински съвет - Варна променя свое решение № 2435-

11(42)/05.02.03 г. и на основание чл. 94, ал. 4 от ЗИН,Общински съвет - 
Варна утвърждава в състава на Наблюдателна комисия към Общински 
съвет -Варна, Валентина Иванова Иванова - "Младши юрисконсулт" 
към Дирекция "Правно-нормативно обслужване" при Община Варна, 
на мястото на Любослава Дашева.  

/за - 30, против - 0, въздържали се - 1/  
  



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

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 47/23.07.2003 г. 

по точка тринадесета от дневния ред 
 
 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложение за решение относно 

полагаем платен годишен отпуск на Председателя на Общински съвет - 
Варна.  

 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 
 
2879-13. На основание чл. 155 от "Кодекс на труда"; чл. 31, ал. 1 

от "Наредба за работно време, почивки и отпуски"; чл. 19, ал. 4, т.4 от 
"Закон за администрацията", Общински съвет - Варна дава съгласие 
Председателят на Общинския съвет да ползва полагаем годишен 
отпуск за 2002 г., в размер на 25 работни дни.  
/за - 30, 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 
№ 47/23.07.2003 г. 

по точка четиринадесета от дневния ред 
 
  
ОТНОСНО: 
Разглеждане на предложение от ПК "Туризъм" относно 

Споразумение за партньорство в областта на туризма между Общински 
съвет гр. Варна и Общински съвет гр. Троян. 

 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 
 
2880-14-1. На основание чл. 20 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна решава да се сключи споразумение с Общински съвет гр. Троян с 
цел на партньорство: 

- да се стимулира и подпомага устойчивото развитие на туризма в 
двете общини Варна и Троян;  

- да осъщетвяват взаимодействия от взаимен интерес при 
запазване на самостоятелност и независимост на всеки един от 
партньорите;  

- да се повишава популярността на държавните, общинските и 
неправителствени организации, работещи в областта на туризма в 
регион Варна и регион Троян.  

/за - 30, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2880-14-2. Упълномощава Председателя на Общински съвет -

Варна и Председателя на ПК "Транспорт" да сключат споразумение с 
Общински съвет гр. Троян.  

/за - 30, 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 
№ 47/23.07.2003 г. 

по точка петнадесета от дневния ред 
 
 
ОТНОСНО:  

Разглеждане на предложение от Кмета на Община Варна относно 
създаване на Сдружение с нестопанска цел "Електронно правителство - 
регионална инициатива".  

 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 
 
2881-15-1. Общински съвет - Варна дава съгласие Община Варна 

да вземе участие в Сдружение с нестопанска цел "Електронно 
правителство - регионална инициатива".  

/за - 30, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2881-15-2. Общински съвет - Варна определя за представител на 

Община Варна в Сдружението инж. Светлан Йорданов - Директор на 
Дирекция "Информационно обслужване и технологии".  

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