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Преnuс-uзВлеченпе! 
ОБIЦИНСКИ СЪВЕТ - ВАРНА 

ПРОТОКОЛ 

N 41 

om засеgанпе npoBegeнo на 28.04.1999 2. 
по moчka пър6а om gнеВння peg 

1 

ОТНОСНО: Раз2лежgане на nреgложенuя за решеншr om ПК 
"Фuнансu u бk,gжem" относно: осн2уря8ане на cpegcmBa за реалuзацuя 
на "MemagoнoBama програма"; nрехВърляне на cpegcmBa В geuнocm 
"Ремонт на nъmuщa"; заплащане на мюnерналu om "Зооkъm" - Варна на 
"ПapkcmpotI"; оnреgеляне на gоnълннmелно Възна2ражgенне за 
nроgължнmелна работа на заеmнmе В cpegнomo образоВанuе; 
nponyckaнe на целева помощ на БЧК за nognoмa2aнe на бежанцumе om 
КосоВо; gаВане на съ2ланuе за членсmВо на Общuна Варна В сgруженuе 
"Бъл2арсkн uнВесmuцпонен форум"; gаВане съ2ласпе за разсрочено 
плащане на gължuмuя gпВпgенm om "Инжсmроuннженернн2" -ЕООД 
kъм Общнна Варна; omnyckaнe на cpegcmBa om бlogжema на Общuна 
Варна за храна, ел. енер2шr, меgнkаменmн н gp. на Дом "ГаВрош"; 
безВъзмезgно npegocmaBянe на бъл2арсkо учuлuще В Реnублнkа МолgоВа 
на 31-месmен аВmобус; omnyckaнe на cpegcmBa за ремонт на 
koнmakmнama мрежа на mролеuбусння mpaнcnopm; nреgложенне за 
заkуnуВане на аВmомобнл за нужgнmе на общuнсkuя nрнемнuk за 
безсmоnансmВенu kyчema; gаВане на съ2ласuе за ползване на банkоВ 
kpegнm om "ДВорец на ky лmypama н cnopma" -ЕАД; kорu2нране 
чuсленосmmа на "Дру2u geuнocmu no нkономukа". 

Доkл.: :н. СТОЯНОВ - Пpegcegameл 
ПК "Фuнансн н б!оgжеm" 

Общ брой присъст6ащи общинсkи съ6етници - 43

Общuнсku съ6еm · Варна npue cлegнume 

РЕШЕНИЯ: 

1965-1. На осноВанне чл. 21, ал. 1, 1n. 6 om 3МСМА н ВъВ 
Връзkа с решенне N 1931-1(40)/17.03.1999 2., Общпнсk,1 съВеm - Варна 
gaBa съ2ласпе за реалuзацняmа om ЦП3 - Варна на "MemagoнoBa 
програма" В размер на 27 млн.лВ. (gBagecem LI сеgем мuлнона леВа). 

" CpegcmBama ga бъgаm осп2уренu om фунkцuя VIII
Иkономuчесku услу2u", geuнocm "Дру2u geuнocmu no ukoнoмuka" срещу 

gokaзaнu paзxogoonpaBgameлнu gоkуменmн. 
/за - 36, npomuB - 1, Възgържалн се - 3/ 



1966-1. На осноВанпе чл. 21, ал. 1, m. 6 от ЗМСМА, ВъВ 
Връзkа с нegocmamъчнume cpegcmBa заложенп no бk,gжema на Общпна 
Варна за getiнocm "Пъmuща", Общuнсkн съВеm - Варна nрех81,рля 300 
млн.лВ. (mpнcma м11лпона леВа) om geuнocm 8520 "Дру211 geuнocmп no 
ukономпkа" В geuнocm 8302 "Ремонт nъmuщa", фунkцuя "Иkономuчесk11- " gепносmп . 

/за - 26, npomпB - 8, Възgържалп се - 6/ 

1967-1. Общuнсku съВеm - Варна заgължаВа ОП "ЗООКЪТ' 
- Варна ga заnлаmп на "ПАРКСТРОЙ"-ЕООД - Варна нал11чнпmе В
зооkъmа маmер11ал11 на cmouнocm 5 838 092 лВ. (В сумата е ВkлkJчено
ДДС 949 044 лВ.)

/за - 27, npomпB - 5, Възgържал11 се - 8/ 

1968-1, На осн0Ван11е чл. 21, ал. 1, m. 2 om ЗMC!vfA, 
Общuнсk11 съВеm - Варна оnреgеля за nроgължumелна работа на 
персонала, зает 6 cpegнomo образо8ан11е gоnълн11mелно Възна2ражgен11е 
В размер на 0,8 % за Всяkа 2оg11на mpygoB стаж, счumано om 01.()4.1999 
2. В paмkume на ymBъpgeнama среgна месечна брутна заnлаmа, съ2ласно
решен11е на Общuнсkuя съВеm N 1923-1/17.03.1999 2.

/за - 34, npomuB - О, Възgържал11 се - 6/ 

1969-1. На осноВанuе чл. 21, ал. 1, m. 8 om ЗМСМА, 
Общuнсku съВеm - Варна gaBa съ2ласuе ga 61,ge npegocmaBeнa целева 
nомощ на Бъл2арсku черВен kpъcm В размер на 5 млн.лВ. за nognoмa2aнe 
на бежанцumе om лаеера В Pagywa, Penyблuka Маkеgон11я. CpegcmBama 
ga бъgаm осп2уренu om б!оgжеmа на Общuна Варна за 1999 2., § 18-00, 
geilнocm "Общuнсkа аgмuн11сmрацпя". 

/за - 41, npomпB - О, Възgържалu се - 2/ 
1970-1. На осноВанuе чл. 21, ал. 1, m. 8 om ЗМСМА, 

Общuнсku съВеm - Варна gaBa съ2ласuе за разсрочено плащане на 
gължuмшr gпВнgенm om "Инжсmро(шнженерпн2"-ЕООД на Общнна 
Варна В cpok go 01.12.1999 2. 

/за - 28, npom118 - 3, Възgържалп се - 11/ 
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1971-1-1. На осноВанuе чл. 21, ал. 1, rn. 8 от ЗМСМА, 
Общuнсku съВеm - Варна решава ga бъgаm ornnycнarnu на Дом "ГаВрош" 
cpegcmBa за paзxogu за храна, ел. енер2uя, мegukaмeнrnu u gp. nogoбнu 8 
размер на 10 млн.лВ. (gecem мuлuона леВа) 2oguwнo.

1971-1-2. CpegcmBama ga бъgаm ос,шуренu om "Дру2u 
geuнocmu по ukoнoмuka" срещу npegcmaBeнu paзxogoonpaBgarneлнu 
gokyмeнmu. 

/за - 36, npornuB - О, Възgържалu се - 1/ 

1972-1. Общuнсku съВеm - Варна Възла2а на Кмета на 
Община Варна ga Внесе разрабоmkа за съзgаВане на общuнсkо социално 
заВеgенuе. 

/за - 36, npomuB - О, Възgържалu се - 1/ 

1973-1. На осноВанuе чл. 21, ал. 1, m. 1 О om ЗМСМА, 
Общuнсku съВеm - Варна ga8a съ2ласuе ga се nолзВа банkоВ kpegum В 
размер go 50 млн.лВ. за 1999 2. за заkуnуВане на gBa броя 
mоnлообменнuцu kъм ornonлurneлнarna cucrneмa на "ДКС" -ЕАД - Варна. 

/за - 26, npornuB - 5, Възgържалu се - 9/ 

1974-1. На осноВанuе чл. 21, ал. 1, m. 8 om ЗМСМА, 
Общuнсku съВеm -Варна gaBa съ2ласuе за ornnyckaнe на cpegcmBa В 
размер на 200 млн.лВ. (gBecma мнлнона леВа) om бlogжema на Община 
Варна, gei.iнocrn 6011 "Блa2oycrnpoucm80 l1 kомунално cmonaнcrnBo" за 
ремонт на koнmakmнarna мрежа на mролеi.iбусншr rnpaнcnoprn. 

Слеg набиране на cpegcmBa ВъВ фонg "ПрuВаmuзацuя" 
същите ga бъgаm ВъзсmаноВенu В б!оgжеmа на Общнна Варна В cpok go 
30.09.1999 2.

/за - 38, npornuB - О, Възgържалu се - 2/ 

1975-1. На осноВанuе чл. 21, ал. 1, rn. 8 u ВъВ Връзkа с 
gokлagнa на Кмета на р-н "Вл. Варненчuk" - Вх. N фС 
1000(76)/21.04.1999 2., Общuнсku съВеm - Варна препоръчва на Кмета на 
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Общuна Варна om ogoбpeнume cpegcmBa за ДМА kъм geiiнocm "ИРО" 
ga бъgе заkупен аВmомобuл go 12 млн.лВ. за нyж.gume на Общннсku 
npueмнuk за безсmоnансmВенu kyчema. АВmомобнлъm ga бъgе заkупен 
om Общнна Варна. 

/за - 27, npomuB - 5, Възgърж.алн се - 7/ 

1976-1. На осноВанuе чл. 15, ал. 1 om НРУПК, Общннсk,, 
съВеm - Варна uзбнра mpuмa общннсku cъBemнuka, koumo ga бъgаm 
Вkлk1ченн В съсmаВа на koмucuяma за ор2аннзацuяmа u npoBeж.gaнemo , ; 
на koнkypca за преgосmаВяне на kонцесня на geiiнocmma по поggъране 
на чucmomama на населенumе места на mepumopняma на Общuна 
Варна, kakmo слеgВа: 

1 • 1. И2лukа КараuВаноВа
2. Юлшш ГенgоВ
3. Ннkолаi1 СmояноВ
4. Калчо Калчев - резерва
/за - 25, npomнB - 4, Възgърж.алu се - 12/

1977-1. На осноВанне чл. 21, ал. 1, m. 2 om ЗМСМА u ВъВ 
Връзkа с решенuе на Общuнсkuя съВеm N 1902-1(39)/25.02.1999 2.,

Общuнсkн съВеm - Варна gaBa съ2ласuе за уВелuчаВане с 2 бpoiikн 
чuсленосmmа на "Дру2н geuнocmu по нkономнkа" - "Менажер реkлама" 
u "Доkуменmалuсm" kъм Днреkцня "EBponeucku gоkуменmацнонен 
център". 

/за - 27, npomuB - 1, Възgържалu се - 11/ 

ЛИ/ЛИ 



Преnuс-uзВлеченuе! 
ОБJПИНСКИ СЪВЕТ - ВАРНА 

ПРОТОКОЛ 

N 41 

om засеgан11е npoBeg�нo на 28.04.1999 2.

no moчka 6mopa om gнеВнuя peg 

ОТНОСНО: Раз2лежgане на nреgложенuя за решенuя om ПК 
"ЗgраВеоnазВане u соцuалнu getiнocmu" относно: обяВяВане c2pagama на 
kлuнuka "Ушu, нос, гърло" за частна общннсkа собсmВеносm t1

сkл!очВане на go20Bop с MпнucmepcmBo на зgраВеоnазВанеmо за 
pekoнcmpykцuя u моgернпзацuяmа ti; уmВържgаВане на легла за gомашен 
сmацuонар на Днсnансер белоgробнн болесmu - Варна; nрехВърляне на 
АГ-учасmъцu om АГ-болнпца kъм Пoлukлuнukama на Общuнсkа болнuца 
- Варна.

Доkл.: gоц. Яkо КУЗМАНОВ - Пpegcegameл 
ПК "ЗgраВеоnазВане п соцuалнu getiнocmu" 

Обш брой присъстВащи общинсkи съВетници - 43 

Общuнсku съ6еm · Варна npue cлegнume 

РЕШЕНИЯ: 

1978-2. Общuнсku съВеm - Варна обяВяВа на осно6анuе чл. 
21, ал. 1, m. 8 om ЗМСМА u чл. 6, ал. 1 om ЗОС c2pagama на kлuнuka 
УНГ 6 ОРКБ nреgсmаВляВаща еgноеmажна nocmpotika със застроена 
площ 857,6 kВ.м за частна общuнсkа собсmВеносm. 

1979-2. На осноВанuе чл. 21, ал. 1, m. 8 om ЗМСМА, 
Общuнсku съВеm - Варна решu: 

1979-2-1. ДаВа съ2ласuе Кмета на Общuна Варна ga ckлloчu 
go20Bop с MuнucmepcmBomo на зgраВеоnазВанеmо за фuнансuране 
осъщесmВяВанеmо на реkонсmруkцпя l1 моgернuзацuя на 
същесmВуВащаmа c2paga на kлuнuka УНГ, nреgсmаВляВаща еgноеmажна 
nocmpouka със застроена площ 857,6 kВ.м u 11з2ражgане на npocmpoiika 
kъм нея om ema,k 11 сутерен със застроена площ 609,10 kВ.м 11 
разгъната застроена площ 927,20 kВ.м, срещу заgълженuеmо Общuна 
Варна ga npeogcmaBu нoBonocmpoeнama u pekoнcmpyupaнa c2paga със 
застроена площ 1466,70 kВ.м п раз2ънаmа застроена площ 1881,00 kВ.м 



на Раuонен център no mрансфузuонна хемаmоло2uя за безВъзмезgно 
nолзВане за cpok om 10 /gecem/ 2oguнu. 

1979-2-2. ДаВа съ2ласuе за uз2рюkgане на Bmopu emюk за 
оmgеленне УНГ u заgължаВа Кмета на Общнна Варна nрн сkл!очВане 
на go20Bopa с МЗ ga се Вkл!очu l! moBa услоВне. 

/за - 35, npomнB - 2, Възgържалu се - 3/ 

1. Hнkoлaii Геор2неВ СТОЯНОВ -ЗА

2. Даннела ЦВеmаноВа СТОЙНОВА -ЗА

3. CлaBeiiko TogopoB КОНДОВ -ЗА

4. Бални БорнсоВ БАЛИНОВ -ЗА

5. Днмнmър ПеmроВ БОЯНОВ -ЗА

6. Юлuян ИВаноВ ГЕНДОВ - ЗА

7. Косmаgнн Стефанов ВЯГОВ -ЗА

8. И2лпkа Пешро5а КАРАИВАНОВА -ЗА

9. Калчо TogopoB КАЛ ЧЕВ -ЗА

10. СВеmлозар ИВаноВ ЧОРБАДЖИЕВ -ЗА

11. Весел ДнмоВ ХАНДЖИЕВ - ЗА

12. Велuчkа ДпмumроВа ТОДОРОВА -ЗА

13. Хараламбu ВасuлеВ КАСАБОВ -ЗА

14. Нерuман феВзu АЛИ -ЗА

15. Анелня XpucmoBa АТАНАСОВА -ЗА

16. Кръсm!о TogopoB НАПЕВ -ЗА

17. Флоренmнн ЧаВgароВ ДЮЛГЕРОВ - ЗА

18. Бла208есm ЙорgаноВ ТОДОРОВ -ЗА

19. Наmалuя Бо2gан0Ва НЕНЧЕВА -ЗА

20. Ннkола АсеноВ АНДОНОВ -ЗА

21. Hнkoлaii Асено[i ЧЕРНАЕВ -ЗА

22. Bepka ВасuлеВа СЕМКОВА -ЗА

23. Малнна КпрнлоВа ВЕЛ ЧЕВА -ЗА
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24. Togop HukoлoB КОЗАРЕВ -omcъcmBa

25. Илия Kocmagt1нoB ГАНЧЕВ - omcъcmBa

26. Kpacuмup Мt1лчеВ СИМОВ - ЗА

27. Сt1меон КръсmеВ САРАЛИЕВ -ЗА

28. Тошkо Вълчев ГРУДЕВ - ЗА

29. Hukoлaii ИлuеВ ПЕТКОВ -ЗА

30. ЕВ2енш1 СmефаноВа КЪНЕВА - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
';, 

.: 1· 

31. Геор2t1 ПасkоВ ТАШКОВ -ЗА ,1 ': 

32. Гено ВеселuноВ ГЕНОВ - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 1, 

33. Марчо ДuмоВ БОЕВ - omcъcmBa i i 

34. ИВан ВЕЛИЧКОВ ИВаноВ - ЗА

35. Дuан ДuмпmроВ ДАСКАЛОВ -ЗА

36. Сuя СmефаноВа ПАПАЗОВА -ПРОТИВ

37. fvfapшr ПанайоmоВа ЧАНКОВА -ЗА

38. Дuмumър КолеВ КУНЕВ -ПРОТИВ

39. Илkо HegeB ТОДОРОВ - omcъcmBa

40. ИВанkа АсеноВа СЕРГЕЕВА - omcъcmBa

41. Xpucmo ИВаноВ КОЛЕВ -ЗА

42. Петър ТРИФОНОВ Геор2uеВ -ЗА

43. Пламен НАЧКОВ ПечеВ - omcъcmBa

44. БорuслаВ ГуцаноВ ГУЦАНОВ · omcъcmBa

45. Денkо ПарашkеВоВ ГЕОРГИЕВ - omcъcmBa

46. Togop Геор2uеВ СПИРИДОНОВ -ЗА

47. Волоgя Бор11с0В ДАМЯНОВ - omcъcmBa

48. Яkо КУЗМАНОВ Геор2uе5 -ЗА

49. Веселuна Ан2ел0Ва САВОВА -ЗА

50. Ася Ясенова ИВАНОВА -ЗА

51. Kupuл СmанеВ МИНЧЕВ - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ



1980-2. На осноВанuе чл. 21, ал. 1, m. 8 om ЗМСМА, 
Общuнсku съВеm - Варна gоnъл8а сВое peweнue N 1915-5(39)/25.02.1999 
2., kamo уmВържgаВа на ДББ - Варна 40 легла gомаwен сmацuонар за 
лечение на болнumе om хронuчнu несnецuфuчнu белоgробнu заболяВанuя. 

/за - 41, npomuB - 1, Възgържалu се - 1/ 

1981-2. НА осн0Ванt1е чл. 21, ал. 1, m. 8 om ЗМСМА, 
Общuнсkн съВеm - Варна pewt1: 

1981-2-1. ОбособяВа Полt1kлuннkаmа kъм АГ-болннца -
Варна В Сnецt1алuзuран koнcyлmamuBeн център. 

1981-2-2. ПрехВърля чemupu АГ-учасmъцu om cmpykmypama 
на АГ-болннча kъм Полt1kл11н11kаmа на Об-Варна, заеgно с 
необхоgпмнmе щаmнu gлъжносmt1 с фРЗ а фuзuчecku л1ща, счumано om 
01.05.1999 2., kakmo слеgВа: 

- лekapu - 4 gлъжносmu;
- akywepkt1 - 8 gлъжносmu;
- kл. лаборант - 1 gлъжносm;
- caнumapku - 4 gлъжносmu.

1981-2-3. Възлага на уnраВленuе "ЗСД" ga реwн Въпроса с
оборуgВанеmо на AГ-ka611нem11me В ОБ - Варна. 

1981-2-4. Възлага на уnраВленuе "ЗСД" paзnpegeлeнuemo на 
kBapmaлume "Cm. CmatikoB", "Побеgа" 11 с. ЗВезguца за аkуwеро
гuнеkологuчно обел ужВане kъм съоmВеmннmе nолнkлнннku. 

1981-2-5. TpygoBo-npaBннme оmноwення с лнчаmа 
nремuнаВащн на работа В АГ-болн1ща kъм Общuнсkа болннца - Варна 
ga бъgаm ypegeнu съгласно чл. 123 om КТ. 

/за - 40, npomнB - О, Възgържалu се - 1/ 

НС/ЛИ 
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Преnuс-u�Влеч ен ue ! 
ОБIЦИИСКИ СЪВЕТ - ВАРНА 

ПРОТОКОЛ 

N 41 

om засеgанuе npoBegeнo на 28.04.1999 2. 
no moчka mpema om gнеВнuн peg 

QT}IOCHO: Раз2лежgане на nреgложенuя за решения om 

Доkл.: М. ЧАКЪРОВА - Пpegcegameл ОКП 

Qбщ-1i12оt11112исъст1Заши общинсkи с.о.Ветници - 41 

Общuнсku съ6еm - Варна npue cлegнume 

РЕШЕНИЯ: 

1982-3. На осноВанне чл. 21, ал. 1, m. 8 om ЗМСМА н чл. 3, 
ал. 1, ш. 4 u ал. 3, чл. 30, ал. 1 u ал. 3 ВъВ Връзkа с чл. 33 ош ЗППДОбП u 
ВъВ Връзkа с решения N 1647-5(33)/24.06.1998 2. (ДВ бр. 80/98 2.) u N 
1885(38)/(JЗ.02.1999 2. (ДВ бр. 13/99 2.) на Общuнсkн съВеm - Варна за 
omkpuBaнe на npoцegypa за nрнВаmнзацuя на IV Полнkлнннkа -
незаВърwено cmpoumeлcmBo, ж.k. "Mлagocm", 2р. Варна чрез npe20Bopu 
с nошенцuалнu kynyBaчu, Общннсkн съВеш - Варна реwн: 

1. Прнема еkснерmнаша оценkа на IV Полнkлuнukа
незавършено сшронmелсmВо, ж.k. "Млаgосш", 2р. Варна В размер на 4 
892 210 х.лВ. 

2. УmВържgаВа nрuложенаша gоkуменmацня u опреgеля
cлegнume услоВuя за nре20Ворн с nоmенцuалнu kynyBaчu: 

2.1. ЗаnазВане на mяло "В" uлн "Г" om noлukлuнukama за 
нyжgume на ДКЦ. 

2.2. Разсрочено заплащане на go20Bopcнama цена за cpok не 
nо-gълъ2 om gBe 2оguнн. 

2.3. ИзВърwВане на ннВесmнцuu В обеkша В cpok не nо-gълъ2 
от 5 2oguнu, счumано om gamaшa на сkлlочВане на go20Bopa. 

2.4. Опазване u ВъзпроuзВоgсmВо на оkолнаmа cpcga н 
kонkрешнu мepku В maзu област. 

2.5. Не се gonycka проgажба на oбekma през ncpнoga на 
uзпълненпе на пнВесmuцпоннаmа програма без съ2ласпеmо на npogaBaчa. 
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2.6. ПреgсmаВяне на nлаmежен gokyмeнm за Внесен genoзum 
за учасmпе В размер на 100 000 000 /cmo мuлпона/ леВа, nреВеgенп no 
банkоВаmа cмemka на Общпна Варна N 5010310039, банkоВ kog N 
40080610 nрп ТБ "Еkсnресбанk"-АД, kлон Варна (на VIII-я етаж В 
czpagama на Общl!на Варна). 

2.7. ПреgсmаВяне на gokyмeнm за заkуnена gоkуменmацпя за 
учасmпе В nре20Ворп с nоmенцпален kynyBaч. 

2.8. ПреgсmаВяне на gеkларацпя със съgържанпеmо на 
gеkларацпяmа по § 9 от Прехоgнпmе u заkлk,чпmелнп разnореgбп на 
Заkона за nреобразуВане п nрпВаmпзацuя на gържаВнu u общuнсku 
nреgnрпяmпя. 

3. За npпopumemнo ga се cчl!ma ycлoBllemo по m. 1.1.
4. Доkуменmацш1mа за учасmпе В npe20Bopu с nоmенцuален

kynyBaч се nолучаВа В сmая 905 на !Х-я етаж на Общuна Варна срещу 
npegocmaBянe на gokyмeнm за заnлаmенl! 500 000 /nemcmoml!H xuляgll/ 
леВа. Сумата се nлаща ВъВ фuлl!ала на ТБ "Ekcnpecбaнk" -АД, 2р. Варна, 
намuращ се на VIII-я етаж на Общuна Варна no cмemka 3010310020, kog 
40080610, БИН 7444040008, kamo mя не nоgлежп на Връщане, 
неза6uсuмо om l!Зxoga на npe20Bopl!me. 

5. О2леg на oбekma се l!зВършВа Bceku работен gен, go !срая
на cpoka на nрuемане на oфepml!me за yчacmue, слеg заkуnуВане на 
gokyмeнmaцuяma за nроВежgане на npeгoBopu с nоmенцuален !суnуВач. 

6. ЗаяВленuяmа за учасmпе В npe20Bopume се genoзupam В
стая 1008 на Х-я етаж на Общuна Варна В cpok go 30 kаленgарнu gнll 
om garnama на обнароgВане на peweнuemo В "Държавен Весmнпk". 

7. Когато В оnреgеленuя cpok не nocmъnu nреgложенuе за
yчacmue В npe20Bopu с nоmенцuалнu kynyBaчu, cpokъm за nogaBaнe на 
nреgложенuя се уgължаВа с 14 kаленgарнu gнп. 

8. Възлага на Кмета на Общuна Варна ga осъщесmВu
npoцegypama no nog2omo8kama u npoBeжgaнemo на npe20Bopume с 
nоеmнцuалнu kynyBaчu u оnреgелянеmо на сnечелuлuя npe20Bopume 
учасmнпk. 

9. УnълномощаВа Пpegcegameл,r на Общпнсku съВеm ga
nognuwe оgобренuя go20Bop за nokynko-npogaжбa на IV Полukлпнukа -
незавършено cmpoпmeлcmBo, ж.k. "Mлagocm", 2р. Варна със сnечел11л1ш 
npeaoBopurne с nоmенцuалнu !суnуВачп учасmнпk. 

/за - 31, npomпB - 1, Възgържалп се - 3/ 



1983-3. На осноВанпе чл. 21, ал. 1, m. 8 om ЗМСМА u чл. 3, 
ал. 1, m. 4 u ал. 3, чл. 30, ал. 1 u ал. 3 ВъВ Връзkа с чл. 33 om ЗППДОбП, 
чл. 1, ал. 2, m. 3 н чл. 3 om Hapegбama за mъp20Beme н ВъВ Връзkа с 
решенне N 1031-4/02.04.1997 2. на Общuнсkн съВеm - Варна (ДВ бр. 38/97
г.) за оmkрпВане на npoцegypa за nрпВаmпзацпя на Клуб go бл. 128 В ж.k. 
"Mлagocm" - незаВършено cmpoпmeлcmBo, 2р. Варна, Общuнсkн съВеm -
Варна решп: 

1. Прuема мemog на nрuВаmнзацня no pega на чл. 30, ал. 1 om
зППДОбП на Клуб go бл. 128 В ж.k. "Mлagocm" - незавършено 
cmpoumeлcmBo, 2р. Варна, nублнчен mър2 с яВно наggаВане. 

2. Прнема начална тържна цена В размер на 49 040 000 лВ.
3. Оnреgелн cmъnka за наggаВане npu nроВежgане на mър2а 2

млн.лВ. 
4. УmВържgаВа nрuложенаmа mръжна gоkуменmацня u

go20Bopa за nроgажба kamo част om нея. 
5. Тър2ъm ga се npoBege на 08.06.1999 2. om 10.ООч . В зала

"Варна" на П-я етаж на Общuна Варна. В случаi.i на nроВежgане на 
noBmopeн mър2 moi.i ga бъgе npoBegeн на същото място u В същuя час 
на 22.06.1999 2. 

6. Оnреgеля genoзum В размер на 10 % om началната mръжна
цена uлu 4 904 000 лВ., koumo се заnлащаm no cмemka N 5010310039 kog 
N 40080610 npu ТБ "Еkсnресбанk"-АД, kлон Варна на VIII-я етаж В 
c2pagama на Общuна Варна. 

7. Тръжнаmа gоkуменmацuя се зakynyBa В стая 905 на IX
етаж на Общuна Варна срещу 150 хнл.лВ. с ДДС, nлаmнмu no фukcuн2a 
на БНБ В gеня на заkуnуВане на mръжнпmе gokyмeнmu no cмemka N 
3010310020, банkоВ kog N 40080610, БИН 7444040008 nptt ТБ 
"Ekcnpecбaнk" -АД, kлон Варна. 

8. Оnреgеля начuн на nлащане на gocmu2нamama mръжна
цена: 50 % npu nognucBaнe на go20Bopa за nроgажба п 50 % В 30-gнеВен 
cpok. 

9. Възлаеа на Кмета на Общнна Варна nog2om0Bkama u
npoBeжgaнemo на mър2а. 

10. Упълномощава Преgсеgаmеля на Общннсktt съВеm -
Варна ga nognuwe оgобренuя 9020Вор за nokynko-npogюkбa на Клуб go 
бл. 128 В ж.k. "Mлagocm", 2р. Варна - незаВършено cmpoumeлcmBo. 

/за - 31, npomuB - О, Възgържалu се - 4/ 
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1983-3. На осноВанuе чл. 21, ал. 1, m. 8 от ЗМСМА u чл. 3, 
ал. 1, m. 4 u ал. 3, чл. 30, ал. 1 u ал. 3 ВъВ Връзkа с чл. 33 om ЗППДОбП, 
чл. 1, ал. 2, m. 3 н чл. 3 от Hapegбama за mъp20Beme н ВъВ Връзkа с 
решенuе N 1031-4/02.()4.1997 2. на Общuнсku съВеm - Варна (ДВ бр. 38/97
г.) за omkpuBaнe на npoцegypa за npuBamuзaцuя на Клуб go бл. 128 В ж.k. 
"Млаgосm" - незаВърwено cmpoumeлcmBo, 2р. Варна, Общннсku съВеm 
Варна реuш: 

1. Прuема мemog на nрнВаmнзацня no pega на чл. 30, ал. 1 om
ЗППДОбП на Клуб go бл. 128 В ж.k. "Млаgосm" - незавършено 
cmpoumeлcmBo, 2р. Варна, nублuчен mър2 с яВно наggаВане. 

2. Прuема начална тържна цена В размер на 49 040 000 лВ.
3. Оnреgеля cmъnka за наggаВане npu nроВежgане на mър2а 2

млн.лВ. 
4. УmВържgаВа nрuложенаmа mръ:жна gоkуменmацuя u

go208opa за nроgажба kamo част om нея. 
5. Търгът ga се npoBege на 08.06.1999 2. от 10.ООч . В зала

"Варна" на П-я етаж на Общuна Варна. В случай на nроВежgане на 
noBmopeн mъре moii ga бъgе npoBegeн на същото място tl В същuя час 
на 22.06.1999 2. 

6. Оnреgеля genoзнm В размер на 10 % om началната mръжна
цена нлu 4 904 000 лВ., koumo се заплащат no cмemka N 5010310039 kog 
N 40080610 npu ТБ "Еkсnресбанk"-АД, kлон Варна на VIII-я етаж В 
c2pagama на Общuна Варна. 

7. Тръжнаmа gоkуменmацuя се зakynyBa В стая 905 на IX
етаж на Общuна Варна срещу 150 хuл.лВ. с ДДС, nлаmнмu no фukcuнea 
на БНБ В gеня на заkуnуВане на mръ:жнumе gokyмeнmu no cмemka N 
3010310020, банkоВ kog N 40080610, БИН 7444040008 nрн ТБ 
"Ekcnpecбaнk" -АД, kлон Варна. 

8. Оnреgеля начuн на плащане на gocmu2нamama mръжна
цена: 50 % npu поgnнсВане на goeoBopa за nроgажба tl 50 % В 30-gнеВен 
cpok. 

9. Възлага на Кмета на Община Варна nogгomoBkama u
npoBeжgaнemo на mъреа. 

10. УnълномощаВа Преgсеgаmеля на Общннсku съВеm
Варна ga nognuwe оgобреншr goeoBop за nokynko-npogaжбa на Клуб go 
бл. 128 В ж.k. "Mлagocm", 2р. Варна - незаВърwено cmpoнmeлcmBo. 

/за - 31, npomuB - О, Възgържалн се - 4/ 
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1984-3. На осноВанпе чл. 21, ал. 1, rn. 8 от ЗМСМА п чл. 147, 
ал. 2 ВъВ Връзkа с чл. 137, ал. 1, rn. 4 om ТЗ п чл. 8, ал. 1, т. 4 om 
]-{РУПСЧОВКТД u ВъВ Връзkа с npuBarnuзaцшrma на общuнсkо 
gpyжecrnBo "РУД"-ЕООД, Общпнсku съВеm - Варна pewu: 

1. Намалява akmuBume на gpy,kecmBomo със 1 788 х.лВ. чрез
uзВажgане на gългосрочнu пнВесmtщtш, за cмemka на gоnълнпmелнпmе 
резерВп: 

- 1 760 броя аkцпп с номпнална cmouнocm по 1 000 лВ. за еgна
аkцuя om ТБ "Ekcnpecбaнk" -АД на обща cmouнocm 1 760 000 лВ.; 

- gялоВе В размер на 32 % на "РЕТЕХ РУД"-ООД на обща
cmouнocm 25 600 лВ.; 

- gялоВе В размер на 5 % от kanнmaлa на "Bapнa-ekcnpec" -
ООД на обща cmouнocm 2 500 лВ. 

2. Слеg пзВажgане nосоченнmе akmнBu om баланса на
gpyжecmBomo npeмuнaBam безВъзмезgно В собсmВеносm на Община 
Варна. 

/за - 35, npomнB - О, Възgържалu се - 3/ 

1985-3. На осноВанuе чл. 21, ал. 1, m. 8 om ЗМСМА ll чл. 3, 
ал. 1, m. 4 u ал. 3, чл. 25, ал. 2, m. 1 om ЗППДОбП, чл. 1, ал. 2, m. 3 п чл. 3 
om Hapegбama за mъp20Beme u 81,В Връзkа с решенuе N 1530-6/15.04.1998 
2. на Общпнсku съВеm- Варна (ДВ бр. 52/98 2.) за оmkрпВане на
npoцegypa за npuBamuзaцuя на общuнсkо gpyжecmBo "РУД"-ЕООД, гр.
Варна, Общuнсkн съВеm - Варна решu:

1. Прuема мemog за npuBamuзaцuя по pega на чл. 25, ал. 2, rn.
1 orn ЗППДОбП на общннсkо gpyжecmBo "РУД"-ЕООД, 2р. Варна, 
nублuчен mър2 с яВно наggаВане. 

2. Прuема начална mръжна цена В размер на 719 млн.лВ.
3. Оnреgеля crnъnka за наggаВане npu nроВежgане на mър2а

10млн.л8. 
4. УmВържgаВа nрнложенаmа mръ,kна gоkуменmацuя u

go20Bopa за nроgажба kamo част om нея. 
5. Търгът ga се npoBege на 10.06.1999 2. om 10.00 ч. В зала

"В ,, арна на П-я етаж на Общuна Варна. В случай на npoBe,kgaнe на 
noBmopeн търг rnou ga бъgе npoBegeн на същото място u В същuя час 
на 24.06.1999 2. 

6. Оnреgеля genoзнm В размер на 10 % от началната mръжна
цена uлu 71 900 х.лВ., koпmo се заnлащаm no cмemka N 5010310039 kog N 
40080610 npu ТБ "ЕkсnресбанК" -АД, kлон Варна на VIII-я етаж В 
cгpagama на Общuна Варна. 



7. Тръ.жнаmа gоkуменmацuя се зakynyBa В сmая 905 на IX
ernaж на Общuна Варна срещу 400 х.лВ. с ДДС, nлamuмu по фukcuн2a на 
БНБ В gеня на заkуnуВане на mръ.жннmе gоkуменmн no cмemka N 
3010310020, банkоВ kog N 40080610, БИН 7444040008 npu ТБ 
"Ekcnpecбaнk" -АД, kлон Варна. 

8. Оnреgеля начuн на плащане на gocmt12нamama mръ.жна
цена: 50 % npu nognнcBaнe на go20Bopa за nроgа.жба LI 50 % В 45-gнеВен 
cpok. 

9. В случай че mъргъm бъgе спечелен om lорнgнчесkо лнце,
koemo оm20Варя на услоВняmа на чл. 25, ал. 3 om ЗППДОбП се 
npuлaгam съоmВеmннmе разnоgебн на ЗППДОбП. CoбcmBeнocmma 
Върху gялоВеmе се nрехВърля слеg nреВе.жgане по банkоВ nъm на сумата 
по nърВоначалнаmа Вносkа. В случай че mозн учасmннk бъgе нзбран за 
kynyBaч u решu ga се ВъзnолзВа om pega за плащане, оnреgелен В чл. 25, 
ал. 3, m. 1-3 Вkл!очнmелно om ЗППДОбП, moti е gлъ.жен съгласно 
paзnopegбama на чл. 25, ал. 5 om ЗППДОбП ga npegлoжu наgлежна 
гаранцня за обезпечаване nлащанеmо на нензnлаmенаmа част om 
цената. Гаранцннmа npegcmaBлнBa unomeka Върху неgВuжнмоmо u залог 
Върху gBuжuмomo нмущесmВо на gpy.жecmBomo. 

10. Възлага на Кмета на Общнна Варна nogeomoBkama t1
npoBe.жgaнemo на mър2а. 

11. УnълномощаВа Преgсеgаmеляна Общuнсku съВеm - Варна
ga nognuшe оgобренuя go20Bop за nokynko-npoga.жбa на общннсkо 
gpy.жecmBo "РУД" -ЕООД, ар. Варна. 

/за - 36, npomнB - О, Възgържалн се - 3/ 

1986-3. На осн0Ван11е чл. 21, ал. 1, m. 8 om ЗМСМА 11 чл. 3, 
ал. 1, m. 4 н чл. 4 om Hapegбama за pega за пзkуnу6ане на npegnpt1яmш1 н 
обособенu mexнu чacmu без mърг uлu koнkypc om лuцаmа no чл. 35 om 
ЗППДОбП, Общuнсkн съВеm - Варна решп: 

Omkpu6a npoцegypa за nрuВаmнзацня по pega на чл. 35, ал. 1, 
m. 2 om ЗППДОбП на cлegнume обособенu обеkmн общннсkа
собсmВеносm: Пpoekmaнmcko аmелне В .ж.k. "Чatika", бл. 21 с наемател
ЕТ "Енчо ДuмоВ" - Енчо KocmoB ДпмоВ; ЧасоВннkарсkо аmелне В .ж.k.
"Чauka", бл. 28 с наемател ЕТ "Емuлня МннеВа" - Емнлня ЖелязkоВа
М11не6а; Cmpyгapcko ameлue В .ж.k. "Чatika", бл. 28 с наемател Янн
СmояноВ МнmеВ; Зъболеkарсku kабпнеm на ул. "Ген. CmoлemoB" N 68 с
наемател Haugeн HukoлoB Лулчев.

/за - 29, npomuB - О, Възgър.жалн се - 9/ 
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1987-3. На осн0Ванl1е чл. 21, ал. 1, m. 8 om ЗМСМА ,_, ВъВ 
Връзk11 с чл. 34 0111 ЗОС, Общuнсkн съSеп1 - BapHli решu: 

Общuнсku съВеm - Варна gaBa съ2ласuе нegBшkuмume uмomu, 
частна общннсkа собсmВсносm no АОС N 669/12.06.1998 2. u АОС N 
б70/12Лб. 1998 2. намuращu се В nogблokoBomo npocmpaнcmBo на бл. 28, 
.1. k ""0u' 1 ·a" "Р na-1-1" ga "" gam pa0gc · C"U "" обосс·б0"11 "Я· с'8° no 
}h.. �. :,_а. l"\.. , v . .1...) 1-1 а. vu, 11 J ..::,  1� п na 1 , 11\....п у 11. 1,...., 1 1

оgобрен apxumekmypeн npoekm. 
/за - 38, npomuB - О, Възgър;kалн се - 2/ 

1988-3. Общпнсkп съВеm Ваrна t1з8ърн1Ва слеgнпmе 
променu G УнраВuтелнuн съБеr11 (учреgен с решенне N 999-1.0/05.03.1997 
2. на Общuнсku cъRem) на ПрuRаmuзацuоннuя фонg: на мясmоmо на И.
ЧолаkоВ u tv'l. АнmоноВ оnрсgсля за члсноБс на У nраВнmслная съВсm на
Пф Маrшана Чakъr()f\a - Пregce9ameл на ОКП 11 Елен,� ИRан()Rа - ел.
cчen10Soguшeл прu Общuна Варна.

/за - 37, npomuR - О, Възgържалн се - 4/ 

1989-3. Общпнсkп съВеm - Варна Rръ1ца npegлoжeнt1em() за 
uзВюkgане на uм011ш LШl kа11шнала на оGщнн(.;kо gpyJkecшBo 
"Инжсmроi1uнженерuн2" за nреrаз2лежgане В ОКП, с yчacmuemo на 
kонmрольора на gpy:ЖccmBomo общннсkuя cъBcmнuk Хараламбu 
Касабов. 

/за - 34, npom11B -1, Възgържалн се - 2/ 

/Н. СТОЯНОВ/
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ОБЩИНСКИ 

Преnuс-нзВлеченне l

СЪВЕТ - ВАРНА 

ПРОТОКОЛ 

N 41 

om засеgанне проВеgено на 28.04.1999 2.

по moчka чеm6ърmа om gнеВння peg 

ОТНОСНО: Раз2ле:,kgане на nреgлшkення за решення om ПК 
"СобсmВеносm LI cmonaнcmBo" относно: nрехВърляне на общпнсkп 
жuлuща om фонg "НасmаняВане наемаmелu" ВъВ фонg "Проgажбн" В р-н 
"Млаgосm; решен не за npegocmaBянe на жплнще om фонg "РезерВен" на 
зам. npegcegameля на БОС; отмяна на решения на Общuнсkuя съВеm 
NN 14214-1, 14214-2(28)/29.01.1998 2. u обяВяВане на nублuчен mър2 за 
nроgажба gялоВе на "Bapнampaнcnopm" -ЕООД; gоброВолна gелба на 
uмom на ул. "Сmрахнл Bot1Boga" N 7; намаляВане kanнmaлa на "Гpagcku 
mpaнcnopm"-EOOД; учреgяВане npaBo на cmpoe:,k на uмоmн: ул. 
"фреgерпk Ж. КJорн" N 48, "Гоце ДелчеВ" 63, "Ген. СkобелеВ" N 8; 
промяна В НРДТОВ; учреgяВане на съвместно gружес11180 с "ШОАН". 
ООД; оgобряВане на разхоgп на "Тър20Всkп gом" ·АД за ykpenBaнe на 
nognogлeзнomo npocmpaнc111Bo на бул. "Княз Борнс I"; лukBugupaнe на 
съсобсmВеносm на нмоm на ул. "Поg u2omo" N 40; замяна на общннсkп 
uмom на ул. "ГаброВо" N 13 срещу раВносn1оен жuлuщен uмom на ЕТ 
"БАБС"; nроgажба на общпнсku пмоmu В с. Каменар; осВобожgаВане om 
om20Bopнocm на ynpaBнmeлu u koнmpoл1,opu на общuнсku ЕООД за 1998 
2.; оgобряВане на uнBecmuцuoннama програма на "Пазарн" · ЕООД за 
1999 2.

Доkл.: Ю. ГЕНДОВ · Пpegcegameл 
ПК "СобсmВеносm н cmonaнcmBo" 

Общ брой присъстВащи общинсkи съВетници · 43

Общuнсku съВеm - Варна 11pue cлegнume 

РЕШЕНИЯ: 

1990-4. На осноВанпе чл. 21, ал. 2 om ЗМСМА tl ВъВ Връзkа с 
чл. 9, ал. 1 u ал. 2 om Заkона за ре2uонално разВнmuе, Общuнсku съВеm · 
Варна оnреgеля СВеmлозар ЧорбаgжuеВ за cBou npegcmaBumeл В 
Обласmнuя съВеm за ре2,юнално разВнmне. 

/за · 21, пpomuB . 5, Възgържалu се · 12/ 

1 

1 



1991-4. На осноВанuе чл. 21, ал. 1, m. 8 от ЗМСМА u чл. 58, 
ал. 1, m. 3 om НРПСУРОИ, Общuнсku съВеm - Варна заgължаВа Кмета 
на Общuна Варна ga npegocmaBu om налuчнuя фонg "РезерВен" жuлuще 
в rюлза на молumеля 2-ца Албена TogopoBa Бонева - зaм.npegcegameл на 
вос, ВъВ Връзkа с nogageнa молба om лuцеmо п Преgсеgаmеля на ВОС. 

/за - 26, npomuB - О, Възgържалtr се - 8/ 

1992-4. На осноВанпе чл. 21, ал. 1, m. 8 om ЗМСМА u чл. 58, 
ал. 1, m. 3 om НРПСУРОИ, Общuнсkп съВеm - Варна заgължаВа Кмета 
на Общuна Варна ga npeogcmaBп om налпчнuя фонg "РезерВен" жuлuще 
в полза на молumеля 2-жа Изабела Дра2неВа, почетен 2ражgанuн на 2р. 
Варна. 

/за - 26, npomuB - О, Възgържалu се - 8/ 

1993-4. На осноВанuе чл. 21, ал. 1, m. 8 om ЗМСМА, 
Общuнсku съВеm - Варна nрехВърля om фонg "НасmаняВане наемаmелu" 
ВъВ фонg "Проgажбп" общuнсku ,kuлuщa по gokлagнa зanucka на Кмета 
на р-н "Mлagocm" - Вх. N ОС-1000(29)/06.04.1999 2. 

/за - 37, npomuB - О, Възgържалu се - 2/ 

1994-4. Общuнсku съВеm - Варна заgължаВа Кмета на 
Общuна Варна В 1-месечен cpok ga npegocmaBu 13 ПК "СобсmВеносm tt 
cmonaнcmBo" uнформацrш за налuчнпя общuнсkп жплuщен фонg, 
разnреgелен по фонgоВе, съ2ласно ЗОС. 

/за - 40, npomuB - О, Възgържалu се - 2/ 

: 1 

[ 1 

1 



1995-4. На осноВанuе чл. 21, ал. 1, m. 8 om ЗМСМА, 
Общuнсku съВеm - Варна gaBa съ2ласuе no pega на чл. 36, ал. 1 п ал. 2 om 
ЗОС ga се uзВършu gоброВолна gелба за лukBugupaнe на 
съсобсm6еносmmа на llмom, нахоgящ се В 2р. Варна, ул. "Cmpaxuл 
BoiiBoga" N 7, n. III,2. kB. 527, 13 nogpaiioн (АОС 29/04.12.1996 2.), kamo 
съсобсmВенпkъm Илпя К. ДuмпmроВ заnлаmп на Общuна Варна 
пазарната cmoiiнocm на земята, оnреgелена om незаВнснм лuцензuран 
оцен11mел. 

/за - 37, npomuB - О, Възgържалu се - 3/ 

1996-4. Общннсkп съ6еm - Варна решн: 
1996-4-1. На осноВанtJе чл. 137, ал. 1, m. 4 ош ЗОС, намалява 

kanнmaлa на "Гpagcku mpaнcnopm" -ЕООД с 2 340 626 лВ., 
nреgсmаВляВащ cmoiiнocmma на 16 ( wecmнagecem) бр. жнлuща. 

1996-4-2. ПрехВърля жнлнщаmа ВъВ фонg "Проgажба" no 
nрпложен cntJcъk om ynpaBt1meля на "Гpagcku mpaнcnopm"-EOOД. 

/за - 38, npomнB - 1, Възgържалt1 се - 3/ 

1997-4. На осноВанне чл. 21, ал. 1, m. 8 om ЗМСМА, 
Общuнсkн съВеm - Варна оnреgеля uмom, нахоgящ се на ул. "Фpegepuk 
Жолt10 Kk)pu" N 48, парцел I-1, kB. 347 по nлана на 10 м.р. - частна 
общuнсkа собсmВенос с АОС N 899/18.11.1998 2. за учреgяВане npaBo на 
строеж чрез nроВежgане на mър2 om Кмета на Общuна Варна. 

/за - 37, npomt16 - О, Възgържалп се - 3/ 

1998-4. На осно6анuе чл. 21, ал. 1, ш. 13 ош ЗМСМА, 
Общt1нсku съВеш - Варна оmме11я m. 10 на чл. 12 om "Нареgба за 
реkламна geiiнocm на mepumopuяma на Общuна Варна". 

/за - 39, npomuB - О, Възgържалu се - 2/ 



1999-4. На осноВанuе чл. 21, ал. 1, m. 8 om ЗМСМА, 
Общuнсku съВеm - Варна оnреgеля за omcmъnBaнe npaBo на сmроеж чрез 
nроВежgане на mър2 общuнсku парцел VIII-4 В kВ.11-Б по плана на 18-mu
м.р. - ул. "Ген. СkобелеВ" N 8, ар. Варна. 

/за - 26, npomнB - 1, Възgържалн се - 9/ 

2000-4. На осноВанuе чл. 21, ал. 1, m. 8 om ЗМСМА и чл. 91, 
ал. 1 om НРПСУРОИ, Общuнсkн съВеm - Варна оnреgеля за учреgяВане 
npaBo на сmроеж чрез nроВежgане на mър2 om Кмеmа на Общнна Варна 
неgВuжнм uмom -часmна общuнсkа собсmВеносm, по АОС N 
599/06.05.1998 а., нахоgящ се В ар. Варна, ул. "Гоце ДелчеВ" N 63, 
nреgсmаВляВащ парцел VIII-1, В kB. 657 по nлана на 14-mu м.р. 

/за - 26, npomнB - 1, Възgържалu се - 9/ 

2001-4. Общннсkн съВеm - Варна, на осноВю-ше чл. 36 om 
ЗОС gaBa съаласне ga се лukВнgнра съсобсmВеносm Върху uмom на ул. 
"Поg u2omo" N 40, 2р. Варна, заnнсано kamo Дял I-Вн с АОС N 
1028/19.03.1999 а., nреgсmаВляВащ 1/2 ug.чacm om жнлнщна c2paga, 
състояща се om gBe cmau, Вхоgно анmре, nokpum Bxog за uзба, uзба, 
nолумаснВна nocmpoiika - ляmна kухня, заеgно с 1/4 om 107 kВ.м om 
npaBomo на сmроеж Върху gържаВна земя (цялоmо om 213 kВ.м), 
съсmаВляВащо нмоm nл.N 3, kB. 255, 15-mu м.р. - чрез uзkynyBaнe gела на 
Общuнаmа om съсобсmВенukа Дафuнkа ГеораuеВа Вълчева по пазарна 
цена, оnреgелена om незаВuсuм ekcnepm оценumел. 

/за - 37, npomuB - О, Възgържалu се - 3/ 

2002-4. На осноВанне чл. 35, ал. 2 om ЗОС, Общuнсku съВеm 
- Варна gaBa съаласuе ga се нзВършн замяна на нмоm общннсkа
собсmВеносm, нахоgящ се В ар. Варна, ул. "ГаброВо" 13, nреgсmаВляВащ
ма2азuн със застроена nлощ 43 kВ.м нgеалнu чacmu om gВорно мясmо,
цялото om 150 kВ.м, съсmаВляВащо uмom nл.N 17, kB. 86, по плана на 8
м.р. 2р. Варна, срещу раВносmоен жuлuщен нмоm, собсmВеносm на ЕТ
"Бабс"-МФ-Божнgарkа фuлеВа, ар. Варна. Пазарнumе цени на gBama
uмoma, npegмem на замяната ga се onpegeлнm om незаВuснм лuцензнран
оценumел.

/за - 28, npomнB - 1, Възgържалu се - 7/ 



2003-4. На осноВанuе чл. 21, ал. 1, m. 8 om ЗМСМА, 
общuнсku съВеm - Варна оnреgеля за npogюkбa по pega на чл. 88 om 
НРПСУРОИ cлegнume нegBшkuмu uмomu частна общuнсkа 
собсmВеносm, npegcmaBляBaщu nарцелu за жuлuщно cmpoumeлcmBo В 
kB. 60 по плана на с. Каменар: 

- N 609/98 2. - парцел I - площ 420 kВ.м
- N 610/98 2. - парцел II - nлощ 504 kВ.м
- N 611/98 2. - парцел III - площ 490 kВ.м
- N 612/98 2. - парцел IV - площ 464 kВ.м
- N 613/98 2. - парцел VIII - площ 640 kВ.м
- N 618/98 2. - парцел VII - площ 620 kВ.м
- N 619/98 2. - парцел VI - площ 570 kВ.м
/за - 35, npomuB - О, Възgържалu се - 3/ 

2004-4-1. На осноВанuе чл. 21, ал. 2 om ЗМСМА; чл. 137, ал. 
1, m. 5 u чл. 221, m. 9 от ТЗ, О61цннсkн съВеm - Варна осВобожgаВа om 
om20Bopнocm за 1998 2. koнmpoльopllme ll ynpaBllmeлllme на "Обреgu"
ЕООД, "Жuлфонg"-ЕООД, "Пapkcmpoii"-EOOД, "Гpagcktt mранспорm"
ЕООД, "Инжсmроiiuнженерuн2"-ЕООД, "РУД"-ЕООД u "Tonлocmpoii"
EOOД. 

2004-4-2. Общuнсku съВеm - Варна оgобряВа счеmоВоgнuя 
omчem на "ДВорец на kyлmypama u cnopma"-EAД за 1998 2. u gokлaga на 
СъВеmа на gupekmopume за geiiнocmma на gpyжecmBomo. 

2004-4-3. Общuнсku съВеm - Варна оgобряВа omчema на Б. 
БалuноВ u Ю. ГенgоВ - npegcmaBumeлu на Общuнсkuя съВеm В борgа на 
gupekmopнme на "Tъp20Bckll gом" -АД за 1998 2.

/за - 25, npomuB - 9, Възgържалu се - 5/ 

2005-4. На осноВанuе чл. 21, ал. 1, m. 8 om ЗМСМА, 
Общuнсkн съВеm - Варна Възлага на Кмета на Общнна Варна ga 
npoBege mър2 за фuнансuране u uз2ражgане на cnupkoBн koмnлekcu на 
mepumopuяma на paiioнume В рамkнmе на общнна Варна, срещу 
Възможносmmа ga nолзВаm В бъgеще нз2раgеннmе nаВuлнонu за 
разnросmраненне на Весmннцн u cnucaнuя u реkламнumе nлощu kъм 
cnнpkoнaBecllme.

/за - 35, npomuB - 2, Възgържалu се - 2/ 

• 1 



1 

2006-4. На осноВанне чл. 21, ал. 1, m. 8 om ЗМСМА, 
Общпнсku съВеm - Варна разрешава npogюkбa на резерВнu a2pe2am11 
(неВkлlоченн В nрнВаmuзацпоннаmа оценkа на npegnpuяmнemo ), 
nрuложенн В оmgелен сnпсъk от УnраВпmеля на "Tonлocmpoii"-EOOД с 
обща cmoiiнocm 10 221 000 лВ., чрез mър2 с нВно наggаВане. За cmapmoBa 
цена ga се npueмam ekcnepmнume оценku om лнцензuраннmе оценнmелп. 
CpegcmBama om npogaжбama ga се пзnолзВаm за фпнансоВо 
обезnечаВане на неоmложнп ремонmп LI заkуnуВане на 4 бр. зъбнп nомnн, 
арматура u хuмпkалu. 

/за - 35, npomпB - О, Възgържалп се - 3/ 

2007-4. На осноВанuе чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общннсkн 
съВеm - Варна nрнема Вътрешна уnраВленсkа н ор2а�-шзацuонна 
cmpykmypa на "Tonлocmpoii"-EOOД - 2р. Варна, съгласно nрuложенuе, 
kakmo слеgВа: 

1. Оmо11лumелен сезон om 15.11. go 15.04. - 15 чоВеkа
2. ИзВън оmоnлнmелен сезон от 15.04. go 15.11. ··· 11 чоВеkа
/за - 36, npomuB - О, Възgържалu се - 2/

2008-4. На осноВанuе чл. 21, ал. 1, m. 8 от ЗМСМА, 
Общuнсku c1,Bem - Варна npegocmaBя на Оnерно-фuлхармонuчно 
gpyжecmBo - Варна за ползване безВъзмезgно no 2paфuk u 9020Вор с ХГ 
"СВ. Консmанmнн ПреслаВсku" AkmoBama зала, нахоgя1ца се на nърВо 
нuВо В c2pagama на учuлuщеmо, kakmo u gBe nомещенuя, обособени В 
сутеренен етаж kamo аgмннuсmраmuВнн kабпнеmu. 

/за - 26, npomuB - 3, Възgържалu се - 6/ 

2009-4. На осноВанне чл. 21, ал. 1, m. 8 om ЗМСМА, 
Общпнсkн съВеm - Варна gaBa съгласие нмоm частна общuнсkа 
собсmВеносm, нахоgящ се В местност "Tpakama" nл. N 2186 
nреgсmаВляВащ земя 855 kВ.м (АОС N 1089/1999 2.), ga се Внесе kamo 
anopmнa Вносkа на база посочена cmoiiнocm съгласно Вещна ekcnepmпзa
от ВОС В mъp20Bcko gpyжecmBo "В п К"-ООД - 2р. Варна. 

/за - 40, пpomuB - 1, Възgържалп се - 2/ 



2010-4. абщннсktL съВеm - Варна решн: 
2010-4-1. На осноВанuе чл. 21, ал. 1, m. 8 om ЗМеМА u чл. 

35, ал. 1 om зае, обяВяВа mър2 за npogюkбa на общuнсku нмоm, 
нахоgящ се В м. БороВец, 2р. Варна, nреgсmаВляВащ nолумаснВна Внла В 
р-н "AcnapyxoBo" с РЗП 232,6 kВ.м nрн сnазВане нзнсkВанuяmа назе. 

2010-4-2. ДоеоВоръm за учреgено npaBo на nолзВане сkлk)чен 
межgу абщuна Варна u ЕТ "КаЗИРаГ-96 - Румен ПuшманоВ" ga бъgе 
npekpameн на осноВанне чл. 40 om зае, слеg сkлk1чВане на go20Bop за 
nokynko-npogaжбa на uмoma, npegмem на go20Bopa. 

/за - 28, npomнB - 6, Възgържалн се - 6/ 

2011-4. На осноВанне чл. 21, ал. 1, m. 8 om ЗМеМА, 
абщннсkн съВеm - Варна uзkл!очВа om kanumaлa на "Жнлфонg"-Еаод 
не,kuлнщен uмom с аgм. agpec: р-н "Вл. Варненчuk", ул. "Полет" N 29 с 
балансова cmoiiнocm 1 834 лВ. 

/за - 35, npomuB - 1, Възgържалu се - 4/ 

2012-4. абщuнсku съВеm - Варна решu: 
2012-4-1. На осноВанuе чл. 35, ал. 2 om зае gaBa съ2ласне за 

замяна на uмom, частна общuнсkа собсmВеносm, нахоgящ се на ул. 
"agecoc" N 1 с площ 13 kВ.м (Аае N 466/1997 2.) срещу ра5носmоен 
uмom, собсmВеносm на "МuнералсуВенuр - аgесос"-АД, 2р. Варна. 

2012-4-2. Прu неuзВършВане npegмema на решенuеmо, 
упълномощава Кмета на Общuна Варна ga обяВu mър2 с яВно 
наggаВане за nроgажба на общuнсkuн нмоm на ул. "agecoc" N 1 с площ 
13 kВ.м. 

/за - 36, npomuB - О, Възgържалн се - 1/ 



2013-4. На осноВанuе чл. 21, ал. 1, m. 8 om ЗМСМА, 
общuнсku съВеm - Варна уnълномощаВа Кмета на Община Варна ga 
обяВu mър2 с яВно наggаВане за npogюkбa на uмom, частна общuнсkа 
собсmВеносm, нахоВящ се на ул. "Mapko БалабаноВ" N 32 (АОС N 
196/14.07.1997 2.), kB. 23, 8-мu м.р. no nлана на гр. Варна. 

/за - 40, npomuB - О, ВъзgърJkалu се - 3/ 

2014-4. На осноВанuе чл. 21, ал. 1, m. 8 от ЗМСМА, 
Общuнсkн съВеm - Варна заgължаВа Кмета на Общнна Варна В cpok go 
31 маu 1999 г. ga npegcmaBн cnucъk на oбekmume със cmonaнcko 
nреgназначенuе, общннсkа собсmВеносm. 

/за - 41, npomuB - О, Възgържалu се - 2/ 

2015-4-1. На осноВанuе чл. 21, ал. 1, m. 8 om ЗМСМА u ВъВ 
Връзkа с решение N 1949-3-J/17.03.1999 г., Общuнсku съВеm - Варна 
решава намаляВанеmо на ДМА om "Ин1kсmроuuнженерuн2"-ЕООД ga 
бъgе за cмemka на gоnълнпmелнumе резерВu. 

2015-4-2. Общпнсku съВеm - Варна gоnълВа сВое решение N 
1949-3-1(40)/17.03.1999 г. kakmo слеgВа: 

1. ПочпВна база В м. "Фuчоза" - зона "Прпбоii", състояща се
om 12 бр. бун2ала u mpu kъщн "Buoлema" с обща застроена площ 370 
kВ.м. със cmouнocm на ДМА 2 060 344 лВ. 

2. Ваkанцuонно селище "Баба Алuно" със cmouнocm на ДМА
54 954 558 лВ. 

- Paзxogu за npugoбuBaнe на ДМА - ВоgоснабgяВане "Баба
Алuно" - 179 563 лВ. 

- Земя на Ваkанцuонно селище "Баба Алuно" 2 790 000 лВ.

/за - 33, npomuB - О, Възgържалu се - 9/ 
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2016-4. На осноВанuе чл. 21, ал. 1, m. 8 om ЗМСМА, 
Общuнсku съВеm - Варна решава 

1. Намалява akmuBume на "Пapkcmpou"-EOOД с 3 576 320 лВ.
чрез uзВаж:gане на cлegнume ДМА, за cмemka на gonълнumeлнume

резерВu: 
- paзcagнuk "I-!албанkа" на стойност 3 539 980 лВ.;
- ckлag В ж.k. "Чai:ika" на cmoi.iнocm 9 600 лВ.;
- ckлag метален н бumoBka В ж:.k. "Чai.ika" на cmoiiнocm 26

740 лВ. 
2. Слеg uзВажgанеmо 2openocoчeнume akmuBu npeмuнaBam

безВъзмезgно В собсmВеносm на Община Варна. 

/за - 31, npomuB - О, Възgър,kалu се - 9/ 

2017-4. Общuнсku съВеm Варна оgобряВа 
uнBecmuцuoннama nро2рама на "Пазарu"-ЕООД - Варна за 1999 2.,

ВkлlочВаща: 
- СМР мeponpuяmuя на пазар "Чаmалgж:а" по оgобрен

apxumekmypeн npoekm om р-н "Пpuмopcku" В размер на оkоло 600 000 
млн. лВ.; 

- СМР мeponpuяmuя на пазарна nлoщagka "Елuн Пелuн" В
размер на оkоло 500 000 млн.лВ. 

/за - 33, npomuB - О, Възgър,kалu се - 7/ 

/Н. СТОЯНОВ/ 

ЛИ/ЛИ 
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Преnнс-нзВлеченне! 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВАРНА 

ПРОТОКОЛ 

N 41 

om засеgанне npoBegeнo на 28.04.1999 2. 
no moчka nema om gнеВнш1 peg 

ОТНОСНО: Раз2лежgане на nреgложенне om koмucuяma по 
решенuе N 1908-3-7(39)/25.02.1999 е. за uз2оmВяне на nреgложенuя за 
kaнgugamн за съgебнu засеgаmелн ВъВ ВОС. 

Доkл.: Сл. КОНДОВ - Пpegcegameл на koмt1ct1яma 
за uз2оmВяне на nреgложенuя за kaнgugшnн 
за съgебнн засеgаmелн ВъВ ВОС 

Общ брой присъстВащи общинсkи съВетници - 39 

Oбщunckn съ6еm · Варна npue слеgиоmо 

РЕШЕНИЕ: 

2018-5. На осноВанuе на Нареgба N 27 на 
MuнucmepcmBomo на npaBocъguemo, Общuнсkп съВеm - Варна 
npegлa2a на Общото събранпе на cъgнuckuя съсmаВ на ВОС 
uзбранumе om Общuнсkня съВеm kaнgugamu за съgебнu засеgаmелн 
ВъВ ВОС: 

ПЕДАГОЗИ 
1. Аmанаса ЙоВчеВа СлаВоВа
2. Анkа ИВаноВа РайkоВа
3. Анелuя Xpt1cm0Ba АmанасоВа
4. Грозgанkа Ан2ел0Ва ДuноВа
5. Гергана Сt1меон0Ва Трt1фон0Ва
6. Галuна TogopoBa Пашова
7. Дuмumpuчka ЙорgаноВа ТоnалоВа
8. Донkа ЙорgаноВа СаВоВа
9. Илuана НнkuфороВа ПemkoBa
10.Каро Върбанов КароВ
11. Ннkолаu МарнноВ K!opkчнucku
12. Пенkа ИВаноВа TogopoBa
13. Pagocmuнa ЗлаmеВа Пулева
14. Славчо Славов Славов
15. Togop ВасuлеВ TogopoB
16. Татяна C1neфk0Ba ГаНgароВа



ДРУГИ СПЕЦИАЛI/ОСТИ 
17. Amaнacka ПеmроВа МезеВа
18. БорuслаВ СmефаноВ ПоnоВ
19. БорuслаВ ИВано6 ПеmроВ
20. Велuчkа ДuмumpoBa TogopoBa
21. Венkа Пеmkова ЛuлоВа
22. Веселнна CnacoBa CnacoBa
23. Гuчо ИВаноВ ГuчеВ
24. Дuмumър HukoлoB ДuмumpoB
25. Добрuнkа Ан2ел0Ва Нанева
26. Дарuна ДuмumpoBa БонgоkоВа
27. ЕВелuна I-IukoлoBa МарuноВа
28. Елена BлaguмupoBa КасабоВа-КонgоВа 
29. Елена ЕмнлоВа ДнмumроВа
30. Емuлня ИВаноВа XpucmoBa
31. Илuяна ПанmелееВа Палазова
32. Йорgанkа KocmaguнoBa HukoлoBa
33. Kupuяkuцa Щерt1он0Ва CmpamueBa
34. Корнелuя КлнменmоВа МомuроВа
35. Kpacuмupa СuмеоноВа ПemkoBa
36. Лuляна HukoлoBa СmояноВа
37. Мариана ВасuлеВа ПеmроВа
38. Мариела ИВаноВа Попова
39. Mapulika СmояноВа Щерева
40. Марuяна Манчева HukoлoBa
41. Нерuман феВзu Алu
42. Пенkа СаВоВа MykoBa
43. Петър ИлuеВ TlomloнgжueB
44. Pagocmuнa СВеmлозароВа За2ор0Ва
45. СнеJkана ЙорgаноВа MupoBa
46. Соня ДuмumpoBa Ан2ел0Ва
47. Cmaнka ВелkоВа Мuсаkян
48. Стефан Геор2t1еВ ЯнеВ
49. Cmouka ИВаноВа Чанева
50. Юлпан TogopoB Илпе6
51. g-p Гена Геор2t1еВа Дt1м0Ва

/за ·· 25, npomt18 - 2, Възgържалu се - 12/ 

ЛИ/ЛИ 
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Преnuс-uз6лсченuе! 
ОБIЦИНСКИ СЪВЕТ - ВАРНА 

ПРОТОКОЛ 

N 41 

om засеgанuе npoBegeнo на 28.04.1999 2. 
по moчka шеста om gнеВнuя peg 

ОТНОСНО: Раз2лежgане на nреgложенuя за решенuя om ПК 
"Apxumekmypa п cmp0L1meлcmB0" относно: nроменп В "Нареgба за 
nосmаВяне на Временнп nремесmВаемп съоръженпя за mър20Вuя"; 
осВобожgаВане на "Тър20Всkп gом"-АД om makca за 
елеkmроuз2ражgане; nрuемане на Нареgба за ycmporicmBo u засmрояВане 
на mepпmopшrma на Общuна Варна" 

Доkл.: Б. БАЛИНОВ - Пpegcegameл 
ПК "Apx11mekmypa u cmpoпmeлcmBo" 

Общ боой поисьстВащи общинсkи съВетници - 39
i i 

Общuнсku съВеm - Варна npue cлegнume 

РЕШЕНИЯ: 

2019-6. Общuнсk11 съВеm-Варна променя "Нареgба за 
nосmаВяне на Временнu npeмecmBaeмu съорыkенuя за mър20Вuя -
масu, naBaлuoнu, kaбuнu u 9py2u, съ2ласно чл. 197, ал. 1 om ЗТСУ, 
Във Връзkа с чл. 120А om ППЗТСУ", kamo omnaga m. 2 om ал. 3 на 
чл. 4. 

/за - 26, npomllB - 5, Възgържалu се - 8/ 

2020-6. ВъВ Връзkа с решенl!е N 970-3 на Общннсku съВе1n 
- Варна u на осноВанпе чл. 21, ал. 1, m. 8 om ЗМСМА tl n11смо пзх. N
42/01.04.1999 2. om пзnълнumелнuя gupekmop на "Тър20Всlш gом"-АД,
Общuнсkп съВеm - Варна осВобожgаВа om makca за
елеkmроuз2ражgане "Tъp20Bcku gом" -АД.

/за - 26, npomпB - 6, Възgържалп се - 4/ 

/---



2021-6. 1-!а осноВанuе чл. 21, ал. 1, m. 11 om ЗМСМА, 
Qбщuнcku съВеm - Варна решu: 

1. Прuема "Нареgба за ycmpoiicm6o u засmроя6ане на
mepumopuяma на Варна", съgържаща схема на ycmpoucmBeнпme 
зонп, nраВпла за nрпла2анеmо uм, сnецuфпчнп npaBuлa u нормаmuВп 
за ycmpoticmBo u засmрояВане п Временна kомунukацuонно
mрансnорmна схема, npegBugeнa ga geucmBa go Влuзанеmо В сuла на 
ноВшr общ 2pagoycmpol\cmBeн nлан с генерален kомунukацпонно
mрансnорmен nлан с наnраВенпmе nonpaBku, съ2ласно nрuложенuе, 
със cлegнume забележku, nрнеmп om общпнсkumе съВеmнпцн с 
peзyлmamu om 2ласуВанеmо - за - 25, nршnнВ - 4, Възgържалu се - 3: 

- чл. 13, ал. 3, m. 1 - mekcma omnaga
- чл. 13, ал. 6 - mekcma omnaga
2. Преgла2а на Muнucmъpa на регноналноmо paзBumue u

блa2oycmpoucmBomo: 
2.1. Да оgобрн Hapegбama на осноВанне чл. 4, ВъВ Връзkа с 

чл. 2 на Нареgба N 5 за npaBuлa u нopмamuBu no mepumopuaлнo u 
селищно ycmpoucmBo, kamo nрн ekcnepmпзupaнemo на npoekma u om 
Върховен съВеm no mерumорнално u селuщно ycmpoiicmBo, 
cmpoumeлcmBo t1 apxumekmypa се onpegeляm npegcmaBeнпme ВъВ 
Bapuaнmu npaBuлa u нopмarnuBu за чucmo :,kuлuщнu зонu, за 
ШШJензuВносmmа на засmрояВане на ценmралнаmа zpagcka часm, за 
Buлнume зонu с отложена ВъВ Времето реалuзацuя, за cpoka на 
geucmBue на часmпчнumе пзмененuя на ЗРП п за napkoBume зонu. 

2.2. Да paзnopegu нeoбxoguмume geucmBuя no 
усъВършенсmВане на cъomBemнama нормаmuВна уреgба, с 02леg 
съзgаВане на услоВuя за: 

а) формиране чрез 2pagoycmpoucmBeнume nланоВе на 
еgроразмернu nарцелu, необхоguмu за съзgаВане на зонu за 
резugенцuално обumаВане с Bucok cmaнgapm; 

6) за съзgаВане на сnецuален peg за uз2ражgане на лeku
маломерни nocmpoi\kп В земп no § 4 на П СПЗЗ, npegBпgeнu no 
mepumopuaлнoycmpoucmBeнume u общumе 2pagoycmpoticmBeнп 
nланоВе за бъgещп Вuлнu зонu В nepпoga go съзgаВанеmо на услоВ,ш 
за eфekmuBнomo uм осu2уряВане с пнженерна uнфpacmpykmypa u 
mpaнcnopm, съобразно нормаmнВнumе uзпсkВанuя. 

3. ВъВ Връзkа с нeoбxoguмocmma om съхраняване на
mереннu резерВu за нужg нmе на mpaнcnopmнama, uнженернаmа н 
соцuалнаmа uнфpacmpykmypa om общо2раgсkо значение, u за 
заnазВане на Възможносmu за решаване с ноВпя Общ

----· 
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zpagoycmpoйcmBeн план на общносmнumе u c1npamezuчecku проблеми 
на zpaga: 

3.1. Възлаzа на Кмеmа на Общuна Варна ga ВъВеgе 
cmpoumeлнa забрана, на осноВанuе чл. 38 om ЗТСУ, В обхВаmа на 
mepllmoptшme, обозначенu със сuньо райе на npoekma на Схемаmа на 
ycmpoйcmBeнllme зонl!. 

3.2. ЗаgължаВа общuнсkаmа agмuнllcmpaцuя ga не 
съzласуВа nреgложенuя, kakmo u самаmа mя ga не npegлaza промяна 
на преgназначеннеmо на земеgелсkнmе земи В обхВаmа на 
mepumopннme, обозначени със сuньо kape на npoekma на Схемаmа на 
ycmpoucmBeнume зонu. 

3.3. Не разрешава разnорежgане с общl!нсkа собсmВеносm 
go npueмaнemo на ноВ ОГП В обхВаmа на mepumopuume, обозначенu 
с acmepukc /* / kъм буkВено-цuфренuн ugeнmuфukaцuoнeн kog на 
npoekma на Схемаmа на ycmpoucmBeнume зон11. 

4. Намuра за необхоgl!МО ga бъgаm съзgаgенн В
неnроgължumелен cpok орzаннзацuоннн н pecypcoBu услоВuя за 
eфekmuBнo npuлazaнe на npaBuлama u нopмamuBume за ycmpoйcmBo u 
засmрояВане на mepнmopuяma на Варна по m. 1, kakmo u за 
усkорнВане paбomama по uзрабоmВане на ноВ ОГП u nоеmапно 
uзzражgане на uнформацнонна cucmeмa по mершnорнално u селuщно 
ycmpoucmBo. 

С ozлeg на moBa заgължаВа Кмеmа на общuнаmа: 
4.1. Към уnраВленuе "А u Г" ga се съзgаgе onepamuBeн 

орzан om 5 gywu ( omgeл ОГП): началнuk omgeл, zл. сnецналнсm, 
mpuмa cneцaлucmu, съzласно решенuе на ОбС N 707-6-3/26.06.1996 2.

4.2. Да Вkл!очu целево В npoekmoбlogжema на общuнаmа за 
1999 z. нeoбxogl!мume cpegcmBa за nо-наmаmъшно обноВяВане на 
kagacmъpa на zpaga В цuфроВ Bug 11 за geHcmBaщнme u ,1зрабоm6ане 
на ноВu зacmpoumeлнu u pezy лацuоннu планове, съzласно 
uзuckBaнuяma на 2ла6а осма ll npexogннme u заkл!очllmелнu 
paзnopegбll на npoekma no m. 1. 

/за - 31, npomнB - О, Възgържалн се - 2/ 

ЛИ/ЛИ 
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Преnuс-uзВлеченuе! 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВАРНА 

ПРОТОКОЛ 

N 41 
orn засеgанuе npoBegeнo на 28.04.1999 2.

no rnoчka сеgма orn gнеВння peg 

OT}IOCHO: Раз2лежgане на nреgложенuя за решеншr om ПК 
"Блa2oycmpoi.icmB0 н kомуналнв gei.iнocmu" относно: оgобряВане на 
лuмнmнн kаnнmалнн Вложення н ДМА no обеkmн t1 разgелu no бk)g:,kema 
на Община Варна за 1999 2.; избор на общннсkн съВеmн,щн В koмt1cшrma 
за nроВежgане на koнkypc за omgaBaнe на kонцесня на gei.iнocm 
"Чucmoma"; оgобряВане на cno2ogбa межgу Кмета на Общuна Варна н 
"ЖКС"-ООД за смеmоnочнсmВанеmо на р-н "АспарухоВо"; nрнемане на 
nлан-смеmkа за getiнocm "Чucmoma" за 1999 2.; сkл!оч6ане на go20Bop с 
"ЕКОИНВЕСТ-70"-ЕООД за nолзВане на geno В с. ЕзероВо; решенне за 
заnаз6ане на разсаgнвk "НАЛБАI-IКА" kamo общннсkа собсmВеносm. 

Доkл.: И2лвkа К.АРАИВАНОВА
Преgсеgаmел ПК "БКД" 

Общ брой присъстВащи общинсkи съВетници - 36

Общuнсku съВеm - Варна upue cлegнume 

РЕШЕНИЯ: 

2022-7. На осноВанuе чл. 21, ал. 1, m. 6 om ЗМСМА, 
Общuнсku съВеm - Варна решu: 

2022-7-1. ОgобряВа л11мumннmе kаnнmалнв Вложения за 
инженерна uнфpacmpykmypa no nрuложенu cnucъцu no oбekrnнu В 
размер на 3 185 000 х.лВ. 

2022-7-2. Оgобря6а лuмнmннmе kanшnaлнu Вложеншr н 
gъл2оmраtiнн маmерналнtr аkmнВн no бk)gжema на Общнна Варна no 
разgелu В размер на 7 225 000 х.лВ. 

2022-7-3. Възлага на Кмета на Общнна Варна на 
слеg6ащоmо реgоВно засеgан11е на Общtrнсkшr съВеm ga npegлoжu 
�nucъk на oбekmшne, kotrrno ще се фuнансuраm om фонg 
Елеkmронз2ражgане" nрез 1999 2. 

/за - 28, npornuB - О, Възgържалu се - 3/ 
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2023-7. Общuнсkн съВеm - Варна nрехВърля 20 млн.лВ. om 
rn. 22 В m. 3 "BogonpoBog V зона за kB. "Брuз" no "Про2рамаmа за 
npoekmllpaнe u uз2ршkgане на В u К мрежu В района на Общнна 
Варна". Ocmaнaлume необхоguмu cpegcmBa ga бъgаm ос112уренu npu 
nреuзnълненuе на б!оgжеmа за 1999 2. CpegcmBama за uз2ражgанеmо 
на oбekma ga бъgаm осВобоgенu om 4 % uнBecmпmopcku kонmрол. 

/за - 30, npшnu(i - О, Възgържалll се - 1 / 

2024-7. Общuнсku съВеm - Варна pewu: 
2024-7-1. ОgобряВа сkлk,ченаmа om Кмета на Об1цuна 

Варна на 26.02.1999 2. Cno2ogбa с ")ККС" -ООД за 
cмemonoчucmBaнemo на р-н "Аспарухово" на uзВънgо20Ворна основа. 

2024-7-2. He,1зnлameнume cpegcmBa за cмemonoчucmBaнe 
на р-н "AcnapyxoBo" за 1998 2. - 347 млн.лВ. ga се нзnлащаm по 
фakmнчecku gоkазанп разхоgн om ")ККС"-ООД, слеg съ2асуВане с 
pailoннama agмllнucmpaцuя на р-н "AcnapyxoBo". 

/за . 26, npomuB - О, Възgържалн се - 10/

2025-7. Общuнсkп съВеm - Варна cчuma за целесъобразно 
заnазВанеmо на разсаgнпk "Налбанkа" kamo общllнсkа собсmВеносm. 

2025-7-1. Възлаеа на Кмета на Общпна Варна ga 
npegnpпeмe необхоgпмпmе geucmBuя no akmyBaнemo на земнmа kamo 
общuнсkа. 

2025-7-2. ЗаgължаВа Кмета на Общuна Варна ga Внесе В 
ОбС за оgобренне 11ро2рама за paзBпmuemo на paзcagнuka. 

/за - 32, npomпB - 1, Възgържалп се - 3/ 

2026-7. Общпнсku съВеm - Варна заgължаВа общпнсkаmа 
аgмпнuсmрацня nрп нзрабоmkаmа на план-смеmkа за geuнocm 
"Озеленяване" ga се uзраВннm koeфuцueнmume за р-н "Ogecoc" 11 р-н 
"Пpuмopcl(l]" ( среgно арпmмеmпчно ). 

/за - 27, npomL1B - О, Възgържалu се - 4/ 

ЛИ/ЛИ 

' ' ' < ' ' , ' 1 1 > 1 1 ' ! 1 1 ! 1 1 1 >' 

·, . !' 
' \ ;1 ' 't i' 

111 1
·11

1

1
11
1' 

r.· 1 
1 1 

,. 
'i 

1 
1 

1 
r 



1 

----; 

-... .._) 

-

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ПРОТОКОЛ 

N 41 

Преnнс-нзВлеченне! 
ВАРНА 

om засеgанне npoBegeнo на 28.04.1999 2.

по moчka осма om gнеВн1ш peg 

ОТНОСНО: Раз2лежgане на nреgложення за решення om ПК 
"Млаgежkп getiнocmн, спорm, omgпx u mурпзъм" относно: уgосmояВане 
със зВанuе "Почетен 2ражgанuн на 2р. Варна" на mреньорнmе Спя 
HetikoBa п Емнл HetikoB. 

Доkл.: В. ХАНДЖИЕВ - Пpegcegameл 
ПК "МДСОТ" 

Обш_щ2ой присъстВащи общинсkи съВетници - 32 

Общuнсku съВеm - Варна npue слеgиоmо 

РЕШЕНИЕ: 

2027-8. На осноВанuе чл. 21, ал. 1, m. 22 om ЗМСМА, 
Общuнсku съВеm - Варна ygocmoяBa със зВанuеmо "Почетен 2ражgанuн 
на Варна" обяВеннmе за наti-gобрп mренt,орн на 80-леmнеmо на фСфД 
"Черно море" Сня п Емuл НЕЙКОВИ. 

/за - 28, npomнB - О, Възgържалu се - 4/ 

ЛИ/ЛИ 



Преnuс-нзВлеченuе!
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ · ВАРНА 

ПРОТОКОЛ 

N 41 

om засеgанuе npoBegeнo на 28.04.1999 2.
по moчka ge6ema om gнеВнuя peg

ОТНОСНО: Раз2лежgане на nреgложенuя за решенш1 om ПК
"Култура" относно: nосmаВяне паметна плоча на роgння gом на Васнл
АрнауgоВ; omnyckaнe на cpegcmBa за uзgаВане на kнu2ume "Земя u
kopeнu" u "Лumepamypнa Варна". 

Доkл.: Д. СТОЙНОВА -
Пpegcegameл ПК "Култура"

Общ брой присъстВащи общинсkи съВетници - 34 

Общuнсku съ6еm - Варна npue cлegнume 

РЕШЕНИЯ: 

2028-9. На осноВанuе чл. 21, ал. 1, m. 8 н ВъВ Връзkа с чл.
18 om ЗМСМА, Общннсkt1 съВеm - Варна решава ga се nocmaBн
паметна плоча на фacagama на роgння gом на Васuл АрнауgоВ,
нахоgящ се на ул. "27 loлu" N 36. 

/за - 32, npom11B - О, Възgържалu се - 0/

2029-9. На осноВанuе чл. 21, ал. 1, m. 8 om ЗМСМА,
Общuнсku съВеm - Варна omnycka сумата om 300 х.лВ. за нзgаВане на
kнu2ama "Земя u kopeнu" om CeBga KocmoBa om "Дру2u geuнocmu по
kyлrnypa", фунkцня "Култура". 

/за - 26, npomuB - О, Възgържалu се - 8/

2030-9. На осноВанuе чл. 21, ал. 1, m. 8 om ЗМСМА,
Общuнсku съВеm - Варна omnycka сумата om 500 х.лВ. за uзgаВане на
сборнukа "Лumepamypнa Варна" om Лиляна CmaBpeBa om "Дру2u
geuнocmu по kyлmypa", фунkцuя "Култура". 

ЛИ/ЛИ

/за - 32, np9�'7,0 Възgържалu се - 2/ 
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