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ОТНОСНО: Питания и отговори на питания.  
 
Благовест ТОДОРОВ - СДС 
Г-н Йорданов, благодаря Ви, че присъствате на последната 

сесия на този ОбС. Не съм доволен от отговорите Ви на зададените от 
мен, както през целия мандат, така и на последната сесия относно 
осветлението на емблематични сгради на гр. Варна. Удивен съм от 
големите суми отпуснати за проектиране и изпълнение на следните 
сгради, цифрите са шестцифрени: Военноморски клуб - 44 х.лв., 
Катедрален храм "Св. Успение Богородично" - 137 х.лв., ВВМУ "Н. 
Вапцаров" - 30 х.лв., Градски часовник - 12 х.лв. - обща сума 223 х.лв. 
Не ми отговаряте каква сума е изразходена за проектиране и 
изпълнение на следните сгради: Община Варна - предполагаема сума 
30 х.лв., Варненски драматичен театър "Стоян Бъчваров" - 
предполагаема сума 40 х.лв., сградата на ВОС - предполагаема сума 
30 х.лв., ДКС - предполагаема сума 70 х.лв., входа на Морската 
градина - предполагаема сума 25 х.лв., ФК - предполагаема сума 15 
х.лв. Общо предполагаема сума към 210 х.лв. или прибавена към 
осведомената от Вас сума от 223 х.лв. става общо 433 х.лв. Цялата 
тази сума е дадена на фирма "Призма-ЕС". След консултацията със 
специалисти по осветление на публични сгради стигнах до 
заключението, че изразходваната ел.енергия заплащана от Община 
Варна през зимните месеци е следната: 85 х.лв. на месец, а през 
летните месеци към 75 х.лв. Усреднено заплащането на годишната 
сума от варненския данъкоплатец е 930 х.лв. На фона на остър 
недостик от елементарни лекарствени средства от първа 
необходимост и консумативи, липса на средства за ремонти в 
здравните заведения, изразходването на споменатите горе суми е 
цинизъм!  

Г-н Йорданов, тъй като Вие - независимия кандидат кмет и 
независимия кмет, възстановихте един от комунистическите символи - 
петолъчката на сградата на ВВМУ, аз Ви уведомявам, че ще напиша 
отворено писмо до Министъра на отбраната Николай Свинаров, до 



Генералния секретар на НАТО в Брюксел и до Сенатор Брукс 
Джаксън - председател на Американски комитет за разширяване на 
НАТО - за това Ваше решение. Значи с бригадири и с петолъчка ще 
отидем в НАТО! 

За финал искам да цитирам шестнадесетия американски 
президент през 1848 г. Абрахам Линкълн е произнесъл следната 
знаменика фраза: "Можете постоянно да лъжете част от хората, 
можете известно време да лъжете всички, но не можете постоянно да 
лъжете всички!"  

 
Д-р Янко СТАНЕВ – СДС 
Уважаеми г-н Кмете, на първия Ваш отговор за пенсионерските 

клубове на територята на Община Варна съм доволен в части, в които 
подробно обяснявате за функционирането им. Единственото, което не 
знам е за програмите /не знам дали е било записано в записа/. Аз 
самия ходих на няколко, установих, че има такива програми за 
дейността на клубовете, но те не са обществено известни.  
По отношение на втория въпрос - за т.нар. режими на ползване на 
павилионите за ползване на вестници и списания тип "аквариум" 
собственост на Община Варна след изтичането на договора за 
стопанисване и управление от страна на фирмата, която ги е 
стопанисвала, Вие сте ми отговорил, че са сключени два договора за 
учредено право на ползване с недвижими вещи с фирма "Мега-груп" 
от съответните дати 2001 г. - 18.06. и 18.07. Аз продължавам да 
твърдя, че Варна е уникален град. Това е единственият град в 
България, а може би и в света, в който в павилиони за 
разпространение на печатни издания собственост на Община Варна и 
собственост на варненските граждани не се продава варненски 
вестник, който е забранен от силова групировка, налагаща по силов 
начин - става въпрос за групировката ТИП - ограничаването на 
разпространението на в-к "Черноморие"! И смятам, г-н Кмете, че 
въпреки моята добронамереност да повярвам в това, че няма връзка 
между Община Варна и методите на тази групировка, доказателствата 
за това са във Вашия отговор. Тези павилиони са наша собственост, на 
Община Варна. Аз не виждам причина варненските данъкоплатци да 
не могат да купуват от терените и павилионите собственост на 
Община Варна печатните издания, които се издават на територията на 
Община Варна. Може би трябва вестника да стане собственост на 
някоя силова структура, за да може да се продава навсякъде!  
Иначе съм съгласен с едно - че в Наредбата за реда за придобиване, 
разпореждане и управление на общинско имущество в Община Варна 
трябва да придобие по-голяма тежест, като определи по-голямо число 
терени за разпространение на печатни издания на територията на 



Варна, за да може гражданите да получават достатъчен достъп до 
всички медии, без изключение!  

 
Гинка РАДЕВА - БББ 
Г-н Кмете, сравнително скоро в медиите се появи една 

информация, че сте обявил на брифинг, че община Варна ще прави 
ремонт на съблекалните на басейна - това е много хубаво и аз го 
приветствам, но сумата която беше обявена, доколкото си спомням, 
беше 350 х.лв. Аз, като общински съветник, който и по закон е длъжен 
да следи за изпълняване на това, което сме приели като бюджет на 
Община Варна искам да видя калкулация за материалите и 
дейностите, които ще бъдат извършени за 350 х.лв. за ремонт на 
съблекалните на басейна.  

 
Валентин ПАНТЕЛЕЕВ - Федерация "Царство България" 
Уважаеми г-н Кмете, искам да задам следния въпрос:  

Съгласно протокол № 45/09.04.2003 г. по т. 4 от дневния ред бе 
поставен един въпрос от ПК по собственост и стопанство относно 
сключване на тристранен договор между Община Варна, "Жилфонд"-
ЕООД и "ССД"-ЕАД. Знаете, че ССД-ЕАд е общинско дружество и аз 
имам честта да бъда председател на борда му. До този момент, 
уважаеми г-н Кмете - не знам каква е причината, доколкото знам 
такъв договор трябва да се подпише със съгласието на Дирекция 
"Собственост и стопанство", предполагам и "ПНО", но такъв договор 
до този момент няма сключен. Решението на ОбС е с № 2506-4.  
Моля да получа отговор, защото дейността на ССД-ЕАД е чисто 
социална. Преместихме складовата си база на територията на 
"Жилфонд", инвестирахме голям финансов капитал - трябва този 
въпрос да бъде решен. Г-н Кмете, моля за Вашата намеса и отговор 
защо от м.април до този момент няма сключен такъв договор? 

 
Веселина САВОВА - независим общински съветник 
Г-н Йорданов, може би вече пет поредни сесии задавам едно и 

също питане и на ироничния ми въпрос на последната сесия - кое е 
това жилище във Варна, което струва 1 дка в "Св.Св.Константин и 
Елена" Вие решихте да отговорите на ироничното питане и ми 
отговаряте, че няма такова жилище, за което Ви благодаря. Всички 
знаем, че няма такова жилище, което струва 1 дка в к.к. 
"Св.Св.Константин и Елена". В същото време, до момента отговор на 
питането по отношение на всички сделки, които са реализирани като 
замени, нямам. Оценките, стойностите, какви са имотите, които ние 
сме получили в резултат на тези замени. Разбирам, че този отговор Ви 
е страшно неудобен. Така или иначе, рано или късно, ще трябва да го 



дадете. Сега с широка ръка раздавате общинската собственост, 
казвайки че сте против разпоредителните сделки.  
Новото ми питане е: Г-н Йорданов, ОбС когато разпределяше 
спортната база имаше решение, което касае всички спортни клубове. 
Вярно, че на комисията по собственост случайно ВК "Одесос" беше 
пропуснат в списъка и там фигурираше само БК "Черно море Одесос", 
който наскоро е учреден с председател на УС г-н Стоянов, там е и 
треньора Гечев, който е и в нашия клуб. Искам да ми отговорите защо 
в договора, който задължително би трябвало да бъде сключен с двата 
клуба, фигурира само БК "Черно море Одесос". Знаете, че няма да 
допуснем децата да не играят, т.е. ние сме дали вече правата на 
новосформирания клуб, който съществува от 2-3 месеца, но вече има 
спортна база. Важното е децата да играят, а не ние с Вас да 
продължаваме този спор. Но като човек, който четири години издържа 
този женски клуб, си позволявам да задам въпроса има ли основание 
това, че аз съм председател на УС единствения клуб, който е лишен от 
спортна база да бъде БК "Одесос", който безспорно има резултати и 
вие ги знаете добре. Няма нужда да нося купите отново! 

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

Г-н Тодоров, тясна ни е страната ни вече! Виждам, че с други 
институции имате нагласата да общувате, което няма нищо лошо, след 
малко ще Ви върна цитата, който направихте накрая на изказването 
си. Много добронамерено, по съществото на дебата, който се разрази. 
Първо, вие допълвате отговора ми с цифри и предполагаеми данни, 
което вече рязко изкривява нещата. Второ, ако бяхте запитали, бяхте 
да разберете и за тези неща, че част от тях са дарения. Споменавате и 
неосветени зали. Но по съществото, смисъла на цялата тази история. 
Давам ви за пример тунела, който беше на ул "Шипка" в онова ужасно 
състояние с висящи жици, който консумираше 68 хлв енергия за 
година! С два пъти по-малка стойност на ремонта му мога да Ви 
предоставя за това какво консумира вече осветения град! Оня 
порутения в отношение на осветление град консумираше повече и се 
плащаше повече пари отколкото сега, когато града с повече от 50 % 
му са увеличени мощностите. Това е една елементарна сметка. В ОбС 
гласувахме тази програма, знаете средствата, знаете целите, знаете 
обектите които бяха направени и смисъла на всико това беше повече 
светлина срещу по-малко средтва. Това е философията на цялото 
занятие, които ние правихме. По отношение на петолъчките. Предния 
път Ви казах - въпроса има философски, естетически, исторически и 
всякакъв аспект. Не искам да го обсъждаме, но няколко 
добронамерени съвета: Моля Ви в това писмо да упоменете, че 



Министър-председателите и от вашата политическа сила и днешният 
Министър-председател обитават в правителствената резиденция 
Евксиноград сграда, в която на всяко стъкло е изобразен този същия 
символ! Вие очевидно, имате сериозна критика и нападки по 
отношение Канцлера на Германия, който отиде и поднесе венец не 
къде да е, а на Трептов парк. Вероятно Вие ще трябва да направите 
износ на революция и по отношение столицата на Австрия, където 
присъстват паметници с подобна символика и такива примери могат 
да се дадат много, но мисля че не е сега момента да се задълбаваме в 
уроците и справедливостта на историята. По отношение на цитата, с 
който завършихте, можем да поспорим кой по-точно и кой по-рано го 
знае - във всеки случай искам да Ви кажа, че Ви благодаря за този 
вопъл, защото разбирам, че това което казахте е изстрадано от Вас и 
организацията, на която принадлежите! Благодаря Ви за това, че 
разголихте душата си пред всички и казахте нещо, в правотата на 
което сте дълбоко убеден не само защото го цитирате, а защото сте го 
изпитали!   

Г-н Станев, избягахме предния път от същината на дебата, не 
виждам смисъл и сега да влизаме в него. Но мога да ви уверя, че няма 
умисъл и подход в това, което казвате. Аз не го и схванах като упрек, 
а го схванах като предложение да се огледа и да се създаде по-точен 
регламент, нямам нищо против. В крайна сметка, дори и когато 
собствеността е общинска, при отдаването й трябва да се контролира 
начина на ползване, срещу което нямам възражение, ако това е 
Вашата теза.  

Г-жо Савова, информацията, която Вие искате да получите, 
знаете че е резултат на съвместни усилия на администрация и в 
известна степен къде повече, къде по-малко и на Общинския съвет. 
Това е една дълга история за съществуването на ОбС по законите, 
които сега действат в страната и администрацията по законите, които 
действат в тази страна. Нямам нищо против да седнем и да огледам и 
във Ваше присъствие за количествените измерения.  
По отношение на баскетболния отбор, г-жо Савова, ще подмина 
провокацията, която се съдържа в него и ще Ви припомня, че точно 
този баскетболен отбор, когато се получиха конфликтите с 
ползвателите и собтвениците на държавна собственост спортни имоти 
ние направихме всичко възможно да подпомогнем децата, които Вие 
представлявате днес тук. Не се съмнявайте, че никой в никакъв случай 
не може да има нищо против децата, които спечелиха отличия, от 
които и аз имам лично впечатление! Ако нещо в случая е 
непрецизирано, аз съм готов незабавно то да бъде отстранено и ако е 
така, аз ще бъда благодарен, че подадохте този сигнал!  



Г-жа Радева - нищо не Ви пречи да получите документацията от 
арх. Димова във връзка с която: първо, са дадени видовете дейности, 
сроковете в които трябва те да бъдат извършени, стойността на тези 
дейности и резултатите от проведения от тях конкурс за излъчване на 
изпълнител. Нищо не Ви пречи и ако изпитвате затрудненя, мога да 
Ви посреднича и да Ви дам такава информация. Ако такава се 
съдържа ив Община Варна, няма никаква пречка да я получите 
незабавно! Знаете развитието на нещата около басейна. За да може да 
завърши ремонта в разумни срокове без това да пречи на спортно-
тренировъчната дейност на клубовете, те ще пренесат своята дейност 
в басейните около Дома на красотата в р-н Младост.  

 
Стелиян СЕВАСТИЯНОВ - СДС - реплика 
Искам да говоря за петолъчката. Аз уважавам абсолютно всеки 

символ, за който хората са си полагали главите, но трябва да ви кажа, 
че за този символ освен такива, има и хора, които са загубили главите 
си, поради терора, който е минал под тази петолъчка. Нека да не ви 
звучи крайно, но в момента говорим за едно учебно заведение, което 
подготвя кадри за българската морска администрация и не само за нея 
и то трябва да е изчистено от символи, които подклаждат разделение в 
нацията ни. Само това е причината според мен, там да няма 
петолъчка.  
Доколкото ми е известно, в Евксиноград такива кадри не се обучават, 
там е място за почивка на ВИП-персони. Различно.  
Много ме засегна отношението към организацията, от която сме 
произхождали, която не подклаждала такива неща… Аз си спомням, 
че Вие тръгнахте от тази организация, тя Ви издигна за Областен 
управител и си спомням и друго - Ваши реплики как Вие ще се борите 
срещу този строй, под което мина петолъчката и ако искате да Ви го 
докажа, аз мога да Ви донеса извадки от протокола, знаете че ги 
имаме.  
Моля Ви - по-внимателно с изказванията!  

 
Благовест ТОДОРОВ - СДС - реплика 
Уважаеми г-н Йорданов, благодаря Ви за отговора и за 

коментара. Най-добронамерена реплика имам. Съгласен съм да има 
осветяване на емблематичните сгради на гр. Варна и такива имаше и 
преди 10.ноември, като ДТ "Ст. Бъчваров", като Часовника, части от 
Катедралата…, но 137 х.лв. или общо около 200 хлв да се дадат на 
една фирма и да има такова осветяване, народът казва - На гол тумбак, 
чифте лампи… Това е при положение, че покривите на ДКЦ-тата 
текат, че болните си носят собствени консумативи, че няма осигурено 
отопление за болниците, че старците от Дом "Гергана" гласуват 



….това е мека форма на цинизъм, г-н Йорданов, най-добронамерено 
Ви го казвам.   

Второ, това са изчисленията по мои сметки, за които съм се 
консултирал със специалисти. В Париж се осветява Айфеловата кула 
и други паметници, но за да се кача горе до върха й се плаща минимум 
20 евро. Не съм съгласен моите съграждани да плащат тази голяма 
сума като данъкоплатци, при положение, че има някъде на друго 
място остра нужда от тези пари. Има нужда от други лампи. Лампите 
ръждясаха, г-н Йорданов, вижте на площада - скоро ще паднат. 
Сложени са само преди около 8 месеца, а ръждясаха.  

 
Гинка РАДЕВА - БББ - реплика 
Това не са реплики, това е заявяване на отношение по получения 

отговор. Г-н Кмете, орган на местното самоуправление, който 
отговаря по закон за разходването и управлението на бюджета в 
Общината е Кметът на Община Варна. Той е и този орган, който 
дължи отговор на общинските съветници. Не ме пращайте при 
Вашите подчинени да получа документи. Аз такива документи мога 
да получа винаги. Аз искам да получа тези калкулации подписани от 
Вас. Мисля, че няма нищо срамно след като сте заявили и хората да 
видят точно за какво ще се разходват парите, но да се знае кой е 
отговорен, т.е. кметът на община Варна, а не арх. Димова или някой 
друг Ваш подчинен.  
Това е мое право по закон, аз държа на него. А мисля, че е и морално и 
политическо право на гражданите на Варна да видят точно кметът им 
какво прави, защото няколко случая е имало, че Вие не одобрявате 
това, което правят Вашите подчинени, след това вземате обратно 
становище и т.н. За да няма такива недоразумения, аз държав 
калкулациите да бъдат подписани от Вас.  

 
Кирил ЙОРДАНОВ - Кмет на Община Варна 
Г-жо Радева, безумно е да се говори за нещо, което не подлежи 

на съмнение. Естествено че можете да ги видите, естествено, че ще се 
получат…  

Г-н Севастиянов, искам първо да Ви припомня, че никога не съм 
имал членство по правоотношение с Вашата организация и с която и 
да било организация. Ако имат е протоколи, то извадете ги! Ако четем 
тези протоколи, излишно е да Ви напомням, че съпоставени с 
днешното положение, те за друго не могат да бъдат пример, освен за 
еволюция! Чувам нещо друго обаче - Вие ще трябва да четете други 
протоколи, от преди въпросната дата, защото чувам че слагате в 
листата си начело хора вече обаче с действително членство на 
правоотношение със структури, които вие отричате като смислени, 



даже е имало и моменти в които сте ги обявявали за терористични. 
Обаче! С това слагам точка, но бях длъжен да отговоря на това, което 
Вие казахте! Следете и мислете за еволюцията, проверете да не би да 
се връщате някъде назад във времето, в историята. Мисля, чувам, че е 
така - проверете го, във всеки случай ще ви бъде полезно! Нека да 
сложим точка на тази идеология. Не е място нито днес, нито на това 
място, нито от тази трибуна; виждам, че думата дума отваря - не това 
чакат днес хората, които имат отношение към работата на ОбС.  
Уважаеми съветници, г-н Председател, искам да изразя благодарност 
към общинските съветници за онова, което направихме съвместно 
през годините и в тази насока можем да посочим редица примери, в 
които взаимодействието на администраиця и ОбС даде добри 
резултати. И по протокол, но и по същество съм длъжен да изразя тази 
благодарност! И по субективни, и по обективни критерии, както 
администрацията, така и ОбС в тяхната работа биха могли да бъдат 
намерени кусури - думата е точна. Има и неща, които не са били 
свършени, но идва нов мандат. Не казвам нов ОбС, а нов мандат. С 
това приключвам и искам да пожелая на всички онези, които се 
кандидатират в различни качества успех, така че несвършеното да 
бъде продъложено, дай Господи, завършено в следващия мандат.  
Благодаря на общинските съветници за всичко онова, което сторихме 
заедно!  

 
Д-р Янко СТАНЕВ - СДС 
По повод отговора на г-н Кмета за павилионите само искам да 

кажа следното - г-н Кметът може би не харесва това, че в следващия 
ОбС ще бъдат проф. Калю Донев, ще бъде адм. Контрол, ще бъдат 
хора, които са спечелили много лини победи и които са заработили за 
този град и за тази държава много. Г-н Кметът може би иска тук да 
стоят хора, които подвиквайки по микрофоните и гласувайки 
вследствие на групировки, които ръководят техните предателски 
действия, като групата на Радикали и сменят постоянно действията на 
този ОбС и неговата политика и извършват безмислени действия в 
ущърб на варненското население, може би някой се страхува от това и 
затова политиканства. Но аз искам да ви кажа нещо: СДС не е 
издигнало г-н Кмета. СДС беше приело и продължава да приема, че 
варненските граждани са равноправни, независимо от това на каква 
възраст са, от какъв пол са, откъде произхождат… Единственото, 
което СДС иска от варненските граждани е да са ангажирани с 
варненци, да познават техните проблеми и да имат желание да работят 
за тях. Затова съм изключително изумен от факта, че г-н Кметът 
изрази отношение към видни варненски личности от тази трибуна, с 
което смяташе, че опозоряващи действия и факти са техните действия! 



Ами той премина през всички политически партии. Няма в България 
партия, през която той да не е минал! Това на политически език се 
нарича по друг начин.  

Затова пожелавам в следващия ОбС да влязат първо хора, които 
имат титли и познания за икономиката на града, за управлението на 
града; второ - да няма такива кметове, които да не искат знаещи и 
можещи.  

Пожелавам на тези които сега ръкопляскат на тази сесия да не 
могат да изкарат нищо от днешните предложения за замени. Тук му е 
мястото да кажа, че ние няма да подкрепим замените в централната 
част на града, които сте договорили с икономически групировки. Ние 
няма да подкрепим действия, с които вие в ущърб на гражданите ще 
гласувате…  

 
Веселина САВОВА - независим общински съветник 
Благодаря на г-н Кмета за оценката на свършеното от БК 

"Одесос" за тези четири години, но се надявам, след като приемам че е 
грешка, утре да получа предложение за договор, което има всеки клуб 
в този град, без да има такива успехи!  
За еволюцията - аз съм човек, който тръгна също от СДС като Зелена 
партия в СДС, еволюирах до там, че да разбера, че когато говоря в 
дясно пространство, аз винаги трябва да бъда в това дясно 
пространство. За съжаление, Йорданов дори с пространствата не е 
наясно! Отдясно в ляво, отляво в дясно - това на друг език има едно 
групо име, което не върви да го казвам на микрофона!  
  



 
 

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 
№ 48/04.09.2003 г. 

по точка втора от дневния ред 
 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на оспорване от Кмета на Община Варна 
вх.№ РД-3-9300(28)/30.07.03 г. на решение на ОбС №2777-
3(47)/23.07.03 г.  

 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 
 

2882-2. Общински съвет - Варна потвърждава свое решение № 2777-
3(47)/23.07.2003 г. 

/за - 19, против - 2, въздържали се - 13/ 
Общински съвет - Варна не потвърждава свое решение, приема 

оспорване на Кмета на Община Варна вх. № РД-3-9300(28)/30.07.03 г.  
  



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 
№ 48/04.09.2003 г. 

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

"Финанси и бюджет" относно: актуализация на Бюджет 2003 г. на 
Община Варна; отпускане на финансови средства на МДОЗС за 
компютърен томограф "Сименс"; опрощаване на средства за наем на 
общинско жилище.  

 
 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 
 
2883-3. На основание чл. 21, ал. 1, т.6 от ЗМСМА и писма на 

МФ №№ ФО 9/02.04.03 г., ФО 10/02.04.03 г., ФО 13/15.04.03 г., ФО 
15/29.04.03 г., ФО 18/17.05.03 г., ФО 24/13.06.03 г., ФО 25/19.06.03 г., 
ФО 26/15.07.03 г., ФО 27/17.07.03 г., ФО 33/15.08.03 г., ФО 
36/20.08.03 г., ФО 41/12.09.03 г., Общински съвет - Варна променя 
размера на бюджетните кредити по параграфи и подпараграфи с 
актуализирана бюджетна сметка на съответната дейност и функция, 
съгласно приложени бюджетни сметки. 

/за - 39, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
2884-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински 

съвет - Варна дава съгласие да бъдат отпуснати на МДОЗС "Д-р 
М.А.Марков" средства в размер на 23 640 лв. за демонтаж и монтаж на 
дарения от МБАЛ "Св.Анна"-Варна компютърен томограф "Сименс" 
за нуждите на диспансера, които са включени в актуализираната им 
бюджетна сметка.  

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

2885-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна дава съгласие за опрощаване на дължимата сума за наем на 
общинско жилище от Ирина Любомирова Анастасова от гр. Варна, кв. 
"Възраждане", бл. 28, вх. 7, ап. 123 в размер на 495 лв.  

/за - 39, 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 
№ 48/04.09.2003 г. 

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

"Собственост и стопанство" относно: отмяна на решение на ОбС № 
2278-4(41)/17.12.02 г. и извършване на замяна на жилище; 
прехвърляне на жилища от фонд във фонд; прекратяване на 
съсобственост на имот на ул. "Баба Рада" № 8; издаване на заповед за 
изземване на имот в района на гробищен парк "Аспарухово"; 
започване на процедура за отчуждаване на поземлен имот в ж.к. 
"Бриз"; ликвидиране на съсобственост на имот на ул. "Емануил 
Поптодоров" № 4; ликвидиране на съсобственост на имот в м. 
"Франга дере"; замяна на общински имот на ул. "Дунавски лебед" № 
14; теглене на банков кредит от "ДКЦ-І-Св.Клементина"-Варна-
ЕООД; учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот със 
спортно предназначение в спортен комплекс "Спартак"; създаване на 
акционерно дружество между Професионален футболен клуб /ПФК/ 
"Спартак" и Община Варна; откриване на процедура по предоставяне 
на право на концесия за имот на бул. "Княз Борис І" № 65; замяна на 
общински имот на ул. "Братя Миладинови" № 11; замяна на общински 
имот на бул. "Княз Борис І" № 99; замяна на общински имот на ул. 
"Георги Живков" № 54; замяна на общински имот в м. "Шашкъна".  

 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 
 
2886-4. На основание чл. 42, ал. 1 от ЗОС, Общински съвет - 

Варна включва във фонд "Настаняване на наематели" жилище, 
находящо се на ул. "Батак" № 2, ет. 4, ап. 22 с АОС № 2683/25.03.03 г. 

/резултати от поименно явно гласуване:  
за - 37, против - 0, въздържали се - 7, отсъстват - 6/  
 
2887-4. На основание чл. 42, ал. 1 от ЗОС, Общински съвет - 

Варна прехвърля от фонд "Резервен" във фонд "Настаняване на 
наематели" жилище в ж.к. "Вл. Варненчик" бл. 9, вх. 2, ет. 1, ап. 5  

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



 
2888-4. На основание чл. 42, ал. 1 от ЗОС, Общински съвет - 

Варна изключва от фонд "Настаняване на наематели" и включва във 
фонд "Продажби" следните жилища:  
Жк Вл.Варненчик бл. 306, вх. 17, ет. 6, ап. 253, АОС 1711/00 г.  
Жк Вл.Варненчик бл. 204, вх. 5, ет. 9, ап. 159, АОС 1477/99 г.  
Жк Вл.Варненчик бл. 404, вх. 8, ет. 8, ап. 73, АОС 1525/00 г.  

/за - 42, против - 0, въздържали се - 2/  
 
2889-4. На основание чл. 42, ал. 1 от ЗОС, Общински съвет - 

Варна изключва от фонд "Резервен" и включва във фонд "Продажби" 
жилището, находящо се в ж.к. "Вл.Варненчик" бл. 222, вх. 1, ет. 7, ап. 
27 с АОС 2608/03 г.  

/за - 42, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2890-4. На основание чл. 42, ал. 1 от ЗОС, Общински съвет - 

Варна изключва от фонд "Резервен" и включва във фонд "Продажби" 
жилището, находящо се в ж.к. "Младост" бл. 108, вх. 9, ет. 6, ап. 28 с 
АОС 1836/00 г.  

/за - 42, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2891-4. На основание чл. 42, ал. 1 от ЗОС, Общински съвет - 

Варна изключва от фонд "Настаняване на наематели" и включва във 
фонд "Продажби" жилището, находящо се на ул. "Драва Чех" № 2 с 
АОС 1959/00 г.  

/за - 42, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2892-4. Общински съвет - Варна на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 

от ЗМСМА и чл. 35, ал. 5 от ЗОС, във връзка с чл. 36 от ЗС, дава 
съгласие да бъде прекратена съсобствеността с Община Варна, по 
отношение на недвижими имот, находящ се на ул. "Баба Рада" № 8 и 
представляващ УПИ № ХІХ-4, кв. 28 по плана на 8 подрайон на 
гр.Варна, като частта на Община Варна в размер на 71, 50 кв.м. ид.ч. 
от дворното място, цялото с площ 354 кв.м. /АОС № 2571 от 
10.03.2003 г./ да бъде изкупена по пазарни цени от съсобствениците 
Иван Димитров Иванов, Карник Гарабедов Запханелян и Флора 
Гарабед Латифян. Пазарната оценка на недвижимия имот да бъде 
определена от лицензиран експерт оценител.  

/за - 41, против - 0, въздържали се - 1/  
 
2893-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 65 от 

ЗОС, Общински съвет - Варна възлага на кмета на р-н "Аспарухово" 
да издаде заповед за изземване на използвания в района на гробищния 



парк в кв. "Аспарухово" част от имот по АОС № 1803/29.05.2000г., 
който се владее и държи без основание.  Ред на изземването - съгласно 
разпоредбите на чл. 65, ал. 1-4 и чл. 66, ал. 1 от ЗОС.  

/за - 42, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2894-4. 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 
започване на процедура за отчуждаване на поземлен имот № 2551 на 
кв. 1 по плана на 21 подрайон /ж.к. Бриз/ гр.Варна, за предвидените по 
ЗРП мероприятия: "Озеленяване и улица".  

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

/за - 42, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2895-4. Общински съвет - Варна дава съгласие на основание чл. 

21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 36 от ЗС да се 
ликвидира съсобствеността между Община Варна и молителите Сийка 
Ж.Иванова, Галя Ж.Колева по отношение на имот, находящ се в кв. 
Вл.Варненчик, ул. "Емануил Поптодоров" № 4, район 1, кв. 15, пл. № 
285=497 от п-л ХІ, ? ид.част от сграда ЗП - 96 кв.м., за всеки един 
етаж, ? ид.ч. от дворно място, цялото от 432 кв.м.  
Пазарната цена на имота да бъде определена от лицензиран експерт 
оценител за сметка на молителите.  

/за - 41, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2896-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 36 от 

ЗОС, Общински съвет - Варна дава съгласие да се ликвидира 
съсобственост върху имот пл.№ 3905 в м-ст "Франга дере", 25 п.р. и 
АОС № 190/05.06.97 г. чрез обособяване на реални дялове, съгласно 
техническата експертиза:  

ДЯЛ ПЪРВИ: получава 681 кв.м. при граници ПИ пл.№ 634, 
пл. № 634, 635, 393, Дял ІІІ и Дял ІV - собственост на Анастасия 
Янева.  

ДЯЛ ВТОРИ: получава 438 кв.м. при граници: ПИ пл. № 765 и 
дял ІІІ, собственост на Анастасия Янева.  

ДЯЛ ТРЕТИ: получава 390 кв.м. при граници: ПИ пл. № 9534-
път, 765, 397, Дял І, ІІ и ІV - за Община Варна.  

ДЯЛ ЧЕТВЪРТИ: получава 681 кв.м. при граници: ПИ пл. № 
393, 397, Дял І, дял ІІІ, собственост на Анастасия Янева.  

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



2897-4. Общински съвет - Варна решава да бъдат изключени от 
дневния ред на Четиридесет и осмото заседание на Общинския съвет, 
проведено на 24.09.2003 г. проектите за решения от ПК "Собственост 
и стопанство" с т.т. ХІІІ, ХVІІІ, ХІХ, ХХ, ХХІ, ХХІІ, ХХІІІ, а именно:  

- замяна на имот частна общинска собственост на ул. "Дунавски 
лебед" № 14;  

- замяна на общински недвижим имот - м. "Франга дере и 
Кокарджа" поземлен имот пл. № 412;  

- замяна на общински недвижим имот - м. "Франга дере и 
Кокарджа" поземлен имот пл. № 409;  

- замяна на общински недвижим имот на ул. "Братя 
Миладинови" № 11;  

- замяна на общински недвижим имот на бул. "Княз Борис І" № 
99;  

- замяна на общински недвижим имот на ул. "Георги Живков" № 
54;  

- замяна на общински недвижим имот в м. "Шашкъна" пл. № 
470 - реален дял І с площ 997 кв.м.  

/за - 38, против - 0, въздържали се - 7/  
 
Общински съвет – Варна прие следните 

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

Варна дава съгласие "ДКЦ І "Св.Клементина"-Варна ЕООД да изтегли 
банков кредит от "Първа източна международна банка"-АД-Варна при 
следните параметри:  

Сума: 100 000 лв.  
Вид на кредита: инвестиционен  
Цел на кредита: закупуване на мед.апаратура, ремонтна дейност  
Срок на погасяване: до 3 години  
Погасителен план: 36 равни месечни вноски  
Обезпечение: залог по ЗОЗ на ДМА-медицинска апаратура  
Лихва: БЛП-3,5% + надбавка 10% годишно  
/резултати от поименно явно гласуване:  
за - 26, против - 0, въздържали се - 16, отсъстват - 8/  
 
2899-4. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, решение № 

2748-3/47/23.07.2003 г. на Общински съвет - Варна 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 част от имот със спортно 



предназначение - частна общинска собственост, находящ се в спортен 
комплекс "Спартак", находящ се на ул."Селиолу" № 39 А, 
представляващ земя, включваща поземлени имоти с № № 308, 309, 
310, 311, 312 и 313, представляващи застроени и незастроени терени 
извън договора за наем от 11.06.2001 г., сключен между "ПФК 
СПАРТАК"АД и Държавата, в кв.997 по плана на 5-ти п.р. на 
гр.Варна.  

Върху ПИ № № 312 и част от 313 са разположени автосалон и 
паркинги.  

Безвъзмездното право на ползване се учредява в полза на 
"ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ СПАРТАК"АД за срок от 
10(десет) 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 заповед и сключването на 
договор с "ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ СПАРТАК"АД, за 
подробно уреждане на взаимоотношенията между страните, съгласно 
действащото законодателство и решенията на Общински съвет - 
Варна.  

В договора за безвъзмездно право на ползване задължително да 
се посочи наличието на договор за наем № Д-2-9200/31/05.02.2002 г., 
сключен между Кмета на Община Варна и "ЛАБИРИНТ"ЕООД. 
Приходите от наема, до изтичане срока на договора, да се внасят по 
сметката на Община Варна.  

/за - 38, против - 0, въздържали се - 1/  
 
2900-4. Общински съвет - Варна изразява положително 

становище по писмо за намерение вх.№ РД-3-3500(19)/12.08.2003год. 
до Кмета на Община Варна и на основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА 
дава съгласие за създаване на акционерно дружество по смисъла на 
Търговския закон, между ПФК "Спартак" - Варна АД, представляван 
от Николай Андреев Ишков и Петьо Иванов Дончев и Община Варна, 
с цел възстановяване и ползване по предназначение на спортен 
комплекс "Локомотив", находящ се в гр. Варна, бул "Сливница", 
представляващ урегулиран поземлен имот "Физкултурно дружество 
Локомотив", 26 п.р. - актуван с АОС № 2184/15.11.2001 г.  
В подготовката на учредителното събрание на акционерното 
дружество да участват двама представители на общинската 
администрация, определени от Кмета на Община Варна.  

/за - 40, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2901-4. На основание чл. 71, ал. 1, т. 1 и чл. 72 от ЗОС, 

Общински съвет - Варна решава:  



1. Открива процедура по предоставяне на право на концесия за 
извършване на културна и търговска дейност за създаване Дом на 
изкуствата за задоволяване на обществени и духовни потребности в 
сграда публична общинска собственост.  

1.1. Предмет на концесията е извършване на културна и 
търговска дейност в триетажна масивна сграда - Дом на изкуствата, 
представляваща публична общинска собственост, състояща се от 
сутерен, партер и два етажа, ползваща се като художествена галерия, 
съгласно АОС № 506/16. 02.1998г. с административен адрес: град 
Варна, бул. "Княз Борис I" № 65, представляващ УПИ № V-7, в 
квартал 728, по плана на 3-ти микрорайон на гр. Варна, с площ на 
дворното място 734 кв.м. с граници на имота по скица № 
1291/27.11.1997г. към АОС, са описани както следва: бул. "Княз Борис 
І", ул. "Македония", имот пл. № 5 и имот пл. № 8.  

1.2. Дейността ще се осъществява върху обект публична 
общинска собственост с обща разгънатата застроена площ на сградата 
от 1885 кв.м., с площ за отделните етажи:  

- Сутерен - 292кв.м.  
- Партер състоящ се от входен вестибюл и изложбена зала - 

331кв.м.  
- Първи етаж състоящ се от вестибюл, зала и три стаи - 583 кв.м. 
- Втори етаж състоящ се от вестибюл, зала, тераса, пет стаи и 

две санитарни помещения - 583 кв.м.  
2. Срок на концесията - 35 години с възможност концесионния 

договор да бъде продължен с още 15 години.  
3. Концесионерът се определя чрез присъствен конкурс.  
4. Определя депозит за участие в конкурса 25 000 лева, които да 

се внесат по банкова сметка № 5010310039 , при ТБ "Общинска 
банка"АД, клон Варна, б.к. 13071183 на Концедента. При подаването 
на заявленията за участие в конкурса се прилага банков документ 
удостоверяващ внесения депозит.  

4.1. Конкурсните книжа се получават от стая 905, тел.223 322 в 
сградата на Община Варна, гр.Варна, бул. "Осми Приморски полк" 
№43, срещу платени по сметка № 3010310009, БИН 7304000002 при 
ТБ "Общинска банка"АД, клон Варна, б.к. 13071183 на Концедента в 
размер на 1000 лева.  

5. Определя концесионното възнаграждение както следва:  
5.1. еднократно концесионно възнаграждение в размер на 50 000 

лева дължимо на две вноски: първа вноска в размер на 25 000 лева при 
подписване на концесионния договор и втора вноска в размер на 
25000 лева една година след подписване на концесионния договор 
платими по сметка №3010310009, БИН 7304000002, при ТБ 
"Общинска банка"АД, клон Варна, б.к. 13071183 на КОНЦЕДЕНТА. 



5.2. Годишното концесионно възнаграждение е в размер на 1,5 
% от брутните приходи, но не по-малко от 5 000 лева, платимо по 
сметка №3010310009, БИН 7304000002, при ТБ "Общинска банка"АД, 
клон Варна, б.к. 13071183 на КОНЦЕДЕНТА, както следва:  
- първа вноска до 31 март на текущата година;  
- втора вноска до 31 ноември на текущата година.  

6. Основни права и задължения на концесионера:  
6.1. Да заплаща на концедента дължимата годишна концесионна 

вноска при условия и в срокове определени с концесионния договор. 
6.2. Да представи на концедента инвестиционна програма 

относно осъществяване на дейността , предмет на концесията.  
6.3. Да изпълнява инвестиционната програма, която след 

съгласуване с концедента става неразделна част от концесионния 
договор.  

6.4. Да представи на концедента приращенията и подобренията 
от имота, върху които се осъществъва дейността предмет на 
концесията, след изтичане срока на концесионния договор, заедно с 
всички технически, информационни материали и документи.  

6.5. Да осигури достъп на концедента или негов представител до 
обекта предмет на концесията - публична общинска собственост, 
както и цялата документация, свързана с осъществяването на 
концесията, с цел осъществяване контрол по изпълнение условията на 
концесията и на задълженията на концесионера по концесионния 
договор.  

6.6. Да извършва необходимата поддръжка и благоустройство на 
обекта, върху който се осъществява дейността - предмет на 
концесията.  

6.7. Да реконструира и реиновира съществуващата сграда обект 
на концесията.  

6.8. Да изготви проектносметна документация за обекта предмет 
на концесията, която да се съгласува с Концедента и съгласува и 
одобри от съответните инстанции.  

6.9. Да не променя предмета на концесията и предназначеието 
на сградата, предмет на концесията.  

6.10. След изтичане на срока на договора да предостави на 
концедента обекта, върху който се осъществява предметът на 
концесията, в отлично сътояние и годна за експлоатация.  

6.11. Да не извършва незаконно строителство.  
6.12. Да застрахова обекта предмет на концесията.  
6.13. Да поеме текущите капиталови разходи, както и разходите 

по опазване и поддържане на обекта.  
6.14. Да спазва изискванията, свързани с опазване на околната 

среда, защитените със закон територии и обекти (паметници на 



културата), националната сигурност, отбраната на страната и 
обществения ред.  

6.15. Да не прехвърля на трети лица прават и задълженията по 
концесионния договор без съгласуване с концедента.  

6.16. Да сезира концедента, когато трети лица нарушат правата 
му, предоставени му с договора за концесия, както и да иска намеса на 
концедента за отстраняване на нарушенията.  

6.17. Да извърши всички дейности по предоставената концесия 
съгласно закона и концесионния договор;  

7. Основни права и задължения на концедента:  
7.1. Да получава редовно от концесионера дължимата годишна 

концесионна вноска в срокове и при условия, определени с 
концесионния договор.  

7.2. Да извършва контрол по изпълнение на задълженията на 
Концесионера и спазването на условията на концесията по всяко 
време.  

7.3. Да оказва съдействие на Концесионера при осъществяване 
на концесията съгласно договорните клаузи.  

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

7.5. Да придобие правото на собственост върху построените и 
доставените съоръжения и инфраструктура, както и пълната 
съпътствуваща документация.  

7.6. Да прекрати едностранно договора за концесия при 
неизпълнение от страна на концесионера на основни задължения и 
условия по концесията.  

7.7. Да има неограничен достъп до обекта, както и правото да 
получава всякаква допълнителна допълнителна информация и 
съответна документация.  

7.8. Своевременно да съгласува предоставения от концесионера 
комплексен план, инвестиционна програма и работни проекти.  

8. Начален срок за осъществяване на концесията е датата на 
подписване на концесионния договор.  

9. Гаранции за изпълнение задълженията на концесионера по 
концесионния договор:  

9.1.Безусловна неотменяема банкова гаранция от първокласна 
българска банка за гарантиране изплащането на минималното 
задължително годишно концесионно възнаграждение в размер на 20% 
от предвиденото в договора се представя на концедента в срок до 
31.01 на текущата година.  

9.2.Концесионерът представя безусловни неотменяеми банкови 
гаранции от първокласна българска банка за гарантиране на 



съгласуваните с концедента инвестиционни разходи, като при 
сключване на концесионене договор в размер на 10 % от размера на 
годишната инвестиция по инвестиционната програма, а за всяка 
следваща година е в размер на 10 % от размера на годишната 
инвестиция по инвестиционната програма и се представя до 31. 01.на 
обезпечената година.  

9.3. Концесионерът представя на концедента неотменима 
банкова гаранция от първокласна българска банка за екологичен риск 
в размер на 10 000 лв. при подписване на концесионния договор.  

9.4. След изтичане на гаранционния срок, определен с протокол 
за въвеждане на обекта в експлоатация, концесионерът получава 
обратно внесените гаранции, обезпечаващи изпълнението на 
инвестиционната програма.  

10. Неустойки при неизпълнение, забавено или лошо 
изпълнение от страна на концесионера на договорните задължения се 
предвиждат в самия концесионен договор.  

11. Приложимо право по отношение на концесионния договор е 
българското.  

12. За неуредените случаи по сключването, изпълнението и 
прекратяването на концесионния договор се прилагат разпоредбите на 
част трета от Търговския закон и на Закона за задълженията и 
договорите.  

13. Всеки спор между страните по концесионния договор, който 
не може да се реши по взаимно съгласие, се решава по съдебен ред 
или чрез арбитраж, ако е предвидено в съответния договор.  

14. Страните по договора могат да се споразумеят да отнесат 
някои несъгласия или спорове за решаване от експерти по процедура, 
уговорена в сключения договор.  

15 Възлага на Кмета на Община Варна да назначи комисия за 
организиране провеждането на конкурса в срок от 7 дни от 
обнародването на решението в Държавен вестник.  

16. Възлага на Кмета на Община Варна да сключи договор за 
концесия с определения за спечелил конкурса кандидат.  

/резултати от поименно явно гласуване:  
за - 28, против - 7, въздържали се - 4, 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 
№ 48/04.09.2003 г. 

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

Комисия за приватизация и следприватизационен контрол на 
общинска собственост относно: определяне на участници спечелили 
приватизационни процедури за имоти в гр. Варна ул. "Мир" ъгъла с 
ул. "Д-р А. Железкова" и ул. "Гладстон" УПИ І; предложение за 
промени в годишния план на фонд "Приватизация" за 2003 г. 

  
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 
 
2902-5-1. На основание чл.32, ал.3, т.2 от ЗПСК, чл.22, ал.1 от 

Наредбата за конкурсите; във връзка с изпълнение на свое решение № 
2789-5/47 от 23.07.2003г. и изготвени мотивирани доклади от 
05.09.2003г. и 17.09.2003г., касаещи проведена приватизационна 
процедура чрез публично оповестен конкурс за продажба на 
общински нежилищен имот в гр.Варна, ул."Мир" ъгъла с ул."Д-р 
Анастасия Железкова", район 17, кв.5, УПИ ІІІ по АОС 
№2411/20.08.2002г., Общински съвет - Варна в качеството си на орган 
по чл.3, ал.3, т.2 от ЗПСК, определя за спечелил конкурса участника 
"Домко" ООД - дан.№ 1225095007 и БУЛСТАТ: 130181148 - с 
управители Владимир Георгиев Миков - ЕГН:*** и Мая Богомилова 
Микова - ЕГН:***.  

/резултати от поименно явно гласуване:  
за - 26, против - 1, въздържали се - 2, отсъстват - 21/  
 
2902-5-2. На основание чл.4, ал.2 от ЗПСК Общински съвет - 

Варна упълномощава своя Председател да подпише в срок до 10 
/десет/ работни дни от приемане на настоящото решение, утвърденият 
договор за покупко-продажба - част от конкурсната документация - за 
общински нежилищен имот в гр.Варна, ул."Мир" ъгъла с ул."Д-р 
Анастасия Железкова", район 17, кв.5, УПИ ІІІ по АОС 
№2411/20.08.2002г. с "Домко" ООД - дан.№ 1225095007 и БУЛСТАТ: 
130181148 - при заплащане на цена в размер на 160 000.00лв. /сто и 



шестдесет хиляди лева/, без използване на други законни платежни 
средства, платима преди сключване на договора.  

/резултати от поименно явно гласуване:  
за - 26, против - 1, въздържали се - 2, отсъстват - 21/  
 
2903-5-1. На основание чл.32, ал.3, т.2 от ЗПСК, чл.22, ал.1 от 

Наредбата за конкурсите; във връзка с изпълнение на свое решение № 
2792-5/47 от 23.07.2003г. и изготвени мотивирани доклади от 
05.09.2003г. и 17.09.2003г., касаещи проведена приватизационна 
процедура чрез публично оповестен конкурс за продажба на 
общински нежилищен имот в гр.Варна, ул."Гладстон", район 6, кв.645, 
УПИ І по АОС №2268/12.02.2002г., Общински съвет - Варна в 
качеството си на орган по чл.3, ал.3, т.2 от ЗПСК, определя за 
спечелил конкурса участника "Астрея трейд" ЕООД - дан.№ 
1033108792 и БУЛСТАТ: 103244676 Ю - с управител Съби Добрев 
Господинов - ЕГН:***.  

/за - 27, против -1, въздържали се - 2/  
 
2903-5-2. На основание чл.4, ал.2 от ЗПСК Общински съвет - 

Варна упълномощава своя Председател да подпише в срок до 10 
/десет/ работни дни от приемане на настоящото решение, утвърденият 
договор за покупко-продажба - част от конкурсната документация - за 
общински нежилищен имот в гр.Варна, ул."Гладстон", район 6, кв.645, 
УПИ І по АОС №2268/12.02.2002г., с "Астрея трейд" ЕООД - дан.№ 
1033108792 и БУЛСТАТ: 103244676 Ю - при заплащане на цена в 
размер на 106 100.00лв. /сто и шест хиляди и сто лева/, без използване 
на други законни платежни средства, платима преди сключване на 
договора.  

/за - 27, против -1, въздържали се - 2/  
 
2904-5. 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 740 000.00лв. на 960 000.00лв.;  

- създава нова Функция "Строителство" в гл.ІV "Очаквани 
разходи към 31.12.2003г. /партида - 91%/" - 200 000лв. включваща 
следните пера:  

т.1 "Финансиране жилищен блок "Христо Ботев" №1 и №11 - 
150 000.00лв.;  



т.2 "Финансиране жилищна сграда с магазини - бул."Владислав 
Варненчик" №108 - 50 000.00лв.;  

-завишава сумата по т.14 "Други" по функция "БКС" от гл.ІV 
"Очаквани разходи към 31.12.2003г. /партида - 91%/" - с 20 000.00лв. 

/за - 27, против -1, въздържали се - 2/  
 
2905-5. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл.10, 

ал.1, т.3 от ЗПСК и молба от 18.07.2003г., Общински съвет - Варна 
дава съгласие да бъде преведена сума в размер на 3 000.00/три хиляди/ 
лева за покриване на разходи свързани с придобиване на дълготрайни 
материални активи със социално предназначение по сметка на 
волейболен клуб "Спартак" - гр.Варна. 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 - 27, 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 
№ 48/04.09.2003 г. 

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

"Архитектура и строителство" относно: промяна на предназначение на 
УПИ-ІІ, кв. 333, ІХ-ти м.р.; възлагане на Кмета на Община Варна 
актуализация на Устройствения правилник на Община Варна в 
съответствие със Закона за изменение и допълнение на ЗУТ.  

 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 
 
2906-6. На основание чл. 9, ал. 3, вр.чл. 134, ал. 2, вр. 1, т. 1 ЗУТ, 

поради настъпили съществени промени в обществено-икономическите 
и устройствени условия, при които е бил съставен планът, Общински 
съвет-Варна дава разрешение за изменение на ПРЗ на кв. 333, ІХ м.р., 
гр.Варна, като се промени предназначението на УПИ ІІ от "за 
озеленяване" в "за пазар".  

/за - 26, против - 0, въздържали се - 1/  
 
2907-6. Общински съвет - Варна реши:  
1. Задължава Кмета на Община Варна да предложи 

актуализация на Устройствения правилник на Община Варна в 
съответствие със Закона за изменение и допълнение на ЗУТ.  

2. До изпълнение на решение по т. 1 Кметът на Община Варна 
да издаде заповед, с която да осигури изпълнение на задълженията по 
чл. 5, ал. 5 от ЗУТ за създаване и поддръжка регистър на всички 
решения за изработване на ПУП и измененията им; регистър за 
издадените разрешения за строеж и регистър на въведените в 
експлоатация строежи.  

/за - 27, 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 
№ 48/04.09.2003 г. 

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

"Здравеопазване и социални дейности" относно: отпускане на 
финансови помощи; отпускане на персонални пенсии; опрощаване на 
такси за ползване на социални услуги от Дом за стари хора "Гергана"; 
актуализиране на средствата за помощи по решение на ОбС; приемане 
на бизнес-план и доклад за самооценка за цялостна медицинска 
дейност на "ДКЦ-ІІ- Варна"-ЕООД и "ДКЦ-ІІІ-Варна"-ЕООД.  

 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 
 
2908-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински 

съвет - Варна дава съгласие за отпускане на финансова помощ в 
размер на 4000 лв. на Живко Стоянов Ников, гр.Варна, ул. "Яребична" 
№ 7, ап. 26 за лечение.  

/за - 28, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2909-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински 

съвет - Варна дава съгласие за отпускане на финансова помощ в 
размер на 2500 лв. на Митко Марчев Апостолов, гр.Варна, бул. "Княз 
Борис І" № 101, ет. 13, ап. 51 за лечение.  

/за - 28, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2910-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински 

съвет - Варна дава съгласие за отпускане на парична помощ в размер 
на 3000 лв. на Румяна Тодорова Славова от гр.Варна, ул. "Чинар" № 
12.  

/за - 28, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2911-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински 

съвет - Варна дава съгласие за отпускане на парична помощ в размер 
на 1000 лв. на Тодорка Митева Минева от гр.Варна, ул. "Морска 
сирена" бл. 24, ет. 15, ап. 89.  

/за - 28, против - 0, въздържали се - 0/  



 
2912-7. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна дава съгласие за отпускане на персонална пенсия на детето 
Симона Михайлова Йорданова от гр.Варна, ул. "Кап.Райчо" бл. 93, ап. 
139.  

/за - 28, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2913-7. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна дава съгласие за отпускане на персонална пенсия, във връзка с 
чл. 92 КЗОО, на Жасмина Михайлова Йорданова от гр.Варна, ул. 
"Боян Илиев" № 7А.  

/за - 28, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2914-7. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна дава съгласие за отпускане на персонална пенсия, във връзка с 
чл. 92 от КЗОО, на децата Енгин Кенанов Нуриев и Махмуре 
Кенанова Нуриева от гр.Варна, ул. "Никола Корчев" № 28А.  

/за - 28, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2915-7. Общински съвет - Варна дава съгласие за отпускане на 

персонална пенсия, във връзка с чл. 92 от КЗОО, на детето Виктория 
Красенова Петрова от гр.Варна, ул. "Подп.Калитин" № 38, ап. 51.  

/за - 27, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2916-7. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 

87 от ЗМДТ, Общински съвет - Варна дава съгласие да бъдат 
опростени неплатените в пълен размер такси за ползани социални 
услуги от граждани на Варна от приложения списък за 2000 г. - Дом за 
стари хора "Гергана" на обща сума 572,17 лв.  

/за - 28, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2917-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински 

съвет - Варна дава съгласие за актуализиране на средствата за помощи 
по решения на ОбС по бюджет 2003 г. от 70 000 на 90 000 лв.  

/за - 28, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2918-7. Общински съвет - Варна приема Бизнес план 2003-2005 

г. и Доклад за самооценка за цялостна медицинска дейност на "ДКЦ 
ІІІ - Варна" ЕООД и препоръчва на управителя да се подадат 
документи за акредитация в Министерството на здравеопазването.  

/за - 28, против - 0, въздържали се - 0/  
 



2919-7. Общински съвет - Варна приема Бизнес план 2003-2005 
г. и Доклад за самооценка за цялостна медицинска дейност на "ДКЦ ІІ 
- Варна" ЕООД и препоръчва на управителя да се подадат документи 
за акредитация в Министерството на здравеопазването.  

/за - 28, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2920-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински 

съвет - Варна дава съгласие за отпускане на парична помощ в размер 
на 200 лв. на ГОЧО ИВАНОВ ЛАЛЕВ от гр. Варна, бул. "Васил 
Левски" 1А, блок МНО, вх. А, ап. 3, за лечение.  

/за - 28, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2921-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински 

съвет - Варна дава съгласие за отпускане на парична помощ в размер 
на 1300 лв. на ПЕТЪР ПЕТКОВ ГОСПОДИНОВ от гр. Варна, ул. 
"Иван Страцимир" № 13А, за лечение.  

/за - 28, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2922-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински 

съвет - Варна дава съгласие за отпускане на парична помощ в размер 
на 500 лв. на АНЕТА ДИМИТРОВА ИВАНОВА от гр. Варна, ул. 
"Индже войвода" № 1, за лечение.  

/за - 27, 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 
№ 48/04.09.2003 г. 

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

"Образование" относно: допускане по изключение паралелки в 
училищата в с. Константиново и кв. Галата; формиране на 
подготвителни групи в изпълнение на чл. 20 от Закона за народна 
просвета.  

 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 
 
2923-8. На основание чл. 11, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Наредба № 7 на 

МОН от 29.12.2000 г./ДВ, бр.4 от 2001 г.; изм. и доп. в бр. 49 и 55 от 
2002 г./, Общински съвет - Варна реши:  

1. Разрешава паралелки под минималния брой ученици съгласно 
приложението на Наредба № 7 на МОН от 29.12.2000 г. в ОУ 
"Св.Климент Охридски" в с. Константиново, както следва:  

І и ІІ клас - 1 слята паралелка с 16 ученика  
ІІІ и ІV клас - 1 слята паралелка с 15 ученика  
V и VІІ клас - 1 слята паралелка с 17 ученика  
VІ и VІІІ клас - 1 слята паралелка с 16 ученика  

/за - 28, против - 0, въздържали се - 0/  
2. Разрешава паралелка под минималния брой ученици съгласно 

приложението на Наредба № 7 на МОН от 29.12.2000 г. в ОУ "Кап. 
Петко войвода" както следва:  

VІІІ клас - 1 паралелка с 16 ученика  
/за - 27, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2924-8. На основание чл. 20 от Закона за народна просвета за 

задължителна подготовка на децата една година преди постъпването 
им в първи клас в подготвителни групи и класове в училища и детски 
градини, Общински съвет - Варна дава съгласие за формиране на:  

- 75 подготвителни групи в детските градини;  
- 38 подготвителни групи и 5 подготвителни класа в общинските 

училища, съгласно приложен списък.  
/за - 28, 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 
№ 48/04.09.2003 г. 

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

"Структури и общинска администрация" относно създаване на отдел 
"Регистрация строежи" към Дирекция "Архитектура и 
благоустройство"; избор на временно изпълняващ длъжността кмет на 
кметство и район; разглеждане на предложение от общински съветник 
за избор на временно изпълняващ длъжността Председател на ОбС.  

 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 
 
2925-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, Общински 

съвет - Варна реши:  
1. Задължава Кмета на Община Варна да предложи 

актуализация на Устройствения правилник на Община Варна в 
съответствие със Закона за изменение и допълнение на ЗУТ.  

2. До изпълнение на решение по т.1 Кметът на Община Варна да 
издаде заповед, с която да осигури изпълнение на задълженията по чл. 
5, ал. 5 от ЗУТ за създаване и поддръжка регистър на всички решения 
за изработване на ПУП и измененията им; регистър за издадените 
разрешения за строеж и регистър на въведените в експлоатация 
строежи.  

3. За изпълнение задълженията на общинската и районни 
администрации по чл. 177 от ЗУТ, Общински съвет - Варна увеличава 
щатния състав общо с 20 бройки както следва:  

3.1. Към Дирекция "А и Б" - Община Варна създава отдел 
"Регистрация строежи" с числен състав 5 души  
в т.ч.: 

1 началник отдел  
2 главни експерти  
2 старши експерти  

3.2. Увеличава числения състав:  
отдел "А и Б":  

- р-н Приморски с 5 бр., в т.ч. 3 гл.експерти и 2 ст.експерти  
- р-н Одесос с 4 бр., в т.ч. 2 гл.експерти и 2 ст.експерти  



- р-н Аспарухово - 3 бр., в т.ч. 1 гл.експерт и 2 ст.експерти  
- р-н Младост - 2 бр., в т.ч. 1 гл.експерт и 1 ст.експерт  
- р-н Вл.Варненчик - 1 бр. - 1 гл.експерт  

4. Общински съвет - Варна решава от приетите бройки по т.3.1 и 
т.3.2 до края на 2003 г. да бъдат усвоени 13 /тринадесет/, както следва:  

- отдел "Регистрация строежи" към Дирекция "А и Б" 
Община Варна с числен състав от 3 души: в т.ч.: 1 началник отдел, 1 
главен експерт, 1 старши експерт  

- отдел "А и Б":  
р-н "Приморски" - 2 бр., в т.ч. 1 гл.експерт, 1 ст.експерт  
р-н "Одесос" - 2 бр., в т.ч. 1 гл.експерт, 1 ст.експерт  
р-н "Аспарухово" - 2 бр., в т.ч. 1 гл.експерт, 1 ст.експерт  
р-н "Младост" - 2 бр., в т.ч. 1 гл.експерт, 1 ст.експерт  
р-н "Вл. Варненчик" - 2 бр., в т.ч. 1 гл.експерт, 1 ст.експерт  

/резултати от поименно явно гласуване:  
за - 28, против - 2, въздържали се - 3, отсъстват - 17/  
 
2926-9. На основание чл. 47, ал. 3 от ЗМИ, Общински съвет -

Варна избира временно изпълняващ длъжността кмет на кметство 
"Тополи" Марийка Панайотова Петрова.  

/за - 29, против -0, въздържали се - 0/  
 
2927-9. На основание чл. 47, ал. 3 от ЗМИ, Общински съвет - 

Варна избира временно изпълняващ длъжността кмет на кметство 
"Звездица" Неда Василева Тодорова.  

/за - 28, против -0, въздържали се - 0/  
 
2928-9. На основание чл. 47, ал. 3 от ЗМИ, Общински съвет - 

Варна избира временно изпълняващ длъжността кмет на кметство 
"Константиново" Софийка Димитрова Стоянова.  

/за - 28, против -0, въздържали се - 0/  
 
2929-9. На основание чл. 47, ал. 3 от ЗМИ, Общински съвет - 

Варна избира временно изпълняващ длъжността кмет на кметство 
"Каменар" Красимира Кирилова Петрова.  

/за - 28, против -0, въздържали се - 0/  
 
2930-9. На основание чл. 47, ал. 3 от ЗМИ, Общински съвет - 

Варна избира временно изпълняващ длъжността кмет на кметство 
"Казашко" Наташа Колева Иванова.  

/за - 28, против -0, въздържали се - 0/  
 



2931-9. На основание чл. 47, ал. 3 от ЗМИ, Общински съвет - 
Варна избира временно изпълняващ длъжността кмет на район 
"Приморски" Любомир Димитров Събев.  

/за - 28, против -0, въздържали се - 0/  
 
2932-9. На основание чл. 47, ал. 3 от ЗМИ, Общински съвет - 

Варна избира временно изпълняващ длъжността кмет на район 
"Аспарухово" Нора Стефанова Момчева.  

/за - 28, 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 
№ 48/04.09.2003 г. 

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

"Опазване и възпроизводство на околната среда" относно: приемане 
общински план "Околна среда и здраве"; приемане Общинска 
програма за намаляване на емисиите и достигане на установените 
норми за вредните вещества, оценка и управление на качеството на 
атмосферния въздух; финансиране на проекти по ОВОС.  

 
 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 
 
2933-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, Общински 

съвет - Варна приема Общински план "Околна среда и здраве".  
/за - 27, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2934-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, Общински 

съвет - Варна приема Общинска програма за намаляване на емисиите 
и достигане на установените норми за вредните вещества, оценка и 
управление на качеството на атмосферния въздух.  

/за - 27, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2935-10. Общински съвет - Варна реши:  
1. Дава съгласие Община Варна да финансира изработването на 

релефен макет на Природен парк "Златни пясъци", като избира фирма 
ЕТ "Вела-Вела Кръстева да реализира проекта за сумата от 3364.50 
лв., съгласно представените оферти.  

2. Дава съгласие за отпускане на финансова помощ в размер на 
1000 лв. за отпечатване на учебно помагало "Възобновяеми енергийни 
източници" по молба на доц.д-р инж. Янко Младенов Божинов от ТУ-
Варна.  

3. Плащането да се извърши по сметка 621 "Екологични 
проекти, финансирани от общинския бюджет за 2003 г.", Раздел ІІІ т. 
4.  

/за - 27, 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 
№ 48/04.09.2003 г. 

по точка единадесета от дневния ред 
 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложение от СК "Одесос" вх. 

№ ОС-3-3500(19)/23.09.03 г.; разглеждане на предложение от 
общинския съветник Любомир Роев относно награждаване на 
олимпийския гимнастик Йордан Йовчев.  

 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 
 
2936-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински 

съвет - Варна опрощава на Спортен клуб "Одесос" - Варна наема за 
Летен театър, (стопанисван от "Дворец на културата и спорта"), в 
размер на 1000 /хиляда/ лв. за проведения на 30.08.2003 г. ІІ 
Международен турнир по сумо за купа "Варна".  

/за - 28, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2937-11. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет 

- Варна предлага на Президента на Република България да награди с 
високо държавно отличие Йордан Йовчев - състезател по спортна 
гимнастика - четирикратен световен и многократен европейски 
шампион за изключително високите постижения в областта на спорта, 
за проявените мъжество, доблест и висок дух на Световното 
първенство по спортна гимнастика в САЩ.  

/за - 28, 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 
№ 48/04.09.2003 г. 

по точка дванадесета от дневния ред 
 
 

ОТНОСНО: Отчет за дейността на Общински съвет - Варна за 
периода 1999-2003 г.  

Общински съвет - Варна изслуша отчета за дейността на ОбС за 
периода 1999-2003 г.  

Във връзка с отчета нямаше разисквания и изказвания. 


	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

	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

	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

	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

	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

	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

	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

	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

	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

	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

	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

	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


