
П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
 

№ 41 
 
Четиридесет и първото заседание на Общински съвет – Варна, под 

ръководството на Председателя на Общински съвет – Варна г-н Иван 
Луков, се проведе на 13.05.2015 г. (сряда) от 09:00 ч. до 18:00 ч. 

 
Присъстват 45 общински съветника, отсъстват: 
 
Добромир ДЖИКОВ 
Лидия ПЕТКОВА 
Пламен НАЧКОВ 
 
Иван ЛУКОВ 
Уважаеми колеги, до момента има положени 42 подписа. Ако 

обичате да запазите тишина в залата. .. Може ли да запазите тишина в 
залата, за да започнем работа. .. Много ви благодаря за разбирането. .. 
Имаме положение 42 подписа, имаме необходимия кворум. Откривам 
Четиридесет и първото заседание на Общински съвет – Варна. 

По уважителни причини до този момент са подали заявления за 
отсъствие от заседанието общинските съветници Лидия Петкова и Пламен 
Начков. Пламен е временно до обяд, а Лидия Петкова е с болничен. Пак 
казвам – имаме необходимия кворум. Можем да започнем редовната 
работа. 

Гости на днешната сесия са курсисти от Икономическия 
университет, трети курс по специалностите „Икономика на 
строителството“ и „Икономика на недвижимата собственост“. Тук са в 
залата във връзка с техните чествания на 95 години от основаването на 
икономическия университет, имат желание да присъстват на едно наше 
заседание. 

В началото на заседанието колеги, позволете ми … Уважаеми колеги 
и уважаеми гости, датата 24 април я отбелязваме като ден за възпоменание 
на жертвите на арменския народ. По този повод и във връзка с наше 
решение № 530-9, което е взето от 2008 г., предлагам да почетем жертвите 
дадени от арменския народ с едноминутно мълчание, като знак на 
съпричастност към техните семейства, роднини и близки от арменската 
общност. 

 
/Последва едноминутно мълчание./ 
 
Благодаря ви. 
Преминаваме към приемането на проекта за дневен ред. До този 

момент в „Канцелария на Общински съвет“ са постъпили следните 
предложения за допълнения към дневния ред, а именно към т. 3 .. Понеже 



са доста на брой, които са постъпили, ви предлагам всяко едно да бъде 
гласувано по отделно, да влезе или не в проекта за дневен ред. 

Към т. 3, подточка четвърта – това е точката за „Култура и духовно 
развитие“, е постъпило предложение от Костадин Костадинов и Ивайло 
Бояджиев относно преименуването на местности на територията на 
Община Варна. Колеги, мнения и съображения? Няма. В режим на 
гласуване за точката да влезе или не в дневния ред. 

  
Резултати от гласуването: за – 18; против – 5; въздържали се – 16; 

отсъстващи – 9, предложението не се приема. 
 
Анула РАШКОВА 
Г-н председател, за протокола – „въздържала се“. 
 
Иван ЛУКОВ 
Анула Рашкова – „въздържала се“. 
Т. 6, ПК „Финанси и бюджет“, подточка 5 – относно даване на 

съгласие Община Варна да кандидатства за безвъзмездна финансова 
помощ от трансфера предоставен от ПУДООС от Държавния бюджет, за 
подобект „Дълбоководно заустване на пречистени води от ПСОВ – 
„Златни пясъци“. Мнения и съображения, колеги? Няма. В режим на 
гласуване. 

 
Резултати от гласуването: за – 40; против – 1; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 6, предложението се приема. 
 
Кажете, г-н Джагаров. 
 
Николай ДЖАГАРОВ 
Имам предложение за дневния ред. 
 
Иван ЛУКОВ 
Добре, ще Ви дам после думата. Да изчетем първо писмено, които са 

постъпили в канцеларията – след това ще Ви дам думата. 
В т. 8 – ПК „Собственост и стопанство“, от председателя на 

комисията са постъпили следните предложения за включване в дневния 
ред: първо – в тази точка подточка 8 да отпадне, това е за „Драгоман“. 
Мнения и съображения? Няма. В режим на гласуване колеги, за отпадане 
на подточка осем. 

 
Резултати от гласуването: за – 43; против – 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 4, предложението се приема. 
 
За нови точки за включване – да бъдат включени следните 

предложения: 



- приемане на годишен финансов отчет, баланс и отчет за приходи и 
разходи за 2014 г., освобождаване от отговорност на ликвидатори и 
контрольори и избор на одитори за 2015 г. на „Стопанска и спомагателна 
дейност“ ЕАД /в ликвидация/; 

- създаване на Работна група с цел изследване на възможностите за 
закупуване или провеждане на производство по отчуждаване на съседни 
терени в района на ГП „Тополи“ - Запад, във връзка с разширяването му; 

- допълване на „Годишна програма за 2015 г.“ и учредяване на 
безвъзмездно право на ползване върху имот, находящ се в гр. Варна, ул. 
„Габрово“ № 14; 

- допълване на „Годишната програма за управление и разпореждане 
с имоти-общинска собственост за 2015 г.“ и учредяване на безвъзмездно 
право на ползване върху недвижими имоти, представляващи спортни 
обекти; 

- вземане на решение за приемане за безвъзмездно управление за 
срок от 10 (десет) години на недвижими археологични културни ценности 
в имоти – публична държавна собственост, представляващи музейни 
обекти и исторически паметници; 

- прекратяване на дейността на „Специализирана болница за активно 
лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания - Варна“ ЕООД; 

- учредяване безвъзмездно право на ползване на Екологично 
сдружение „За Земята“; 

- допълване на „Годишна програма за 2015 г.“, одобряване на 
пазарна оценка и провеждане на публичен търг за продажба на имот, 
находящ се в гр. Варна, ЗПЗ и представляващ ПИ 10135.3512.274; 

- утвърждаване на резултатите от проведен конкурс за управител на 
„Обреди“ ЕООД; 

- разкриване на пенсионерски клуб на територията на район 
„Приморски“. 

И това е. Мнения и съображения, колеги? Няма. .. Да? Г-н Тодоров, 
заповядайте. 

 
Миглен ТОДОРОВ 
Благодаря Ви. Не виждам председателя на комисията, а въпросът по-

скоро е към нея – всички ли тези предложения са минали през комисия и 
съответно са били разглеждани? Благодаря Ви. Ако можете Вие да 
отговорите. 

 
Иван ЛУКОВ 
Председателя на комисията, тези предложения минали ли са през 

комисия? 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
…………………….. /н.р./ 
 



Иван ЛУКОВ 
Всички без пенсионерския клуб и утвърждаването на резултата. 
 
Миглен ТОДОРОВ 
Мисля, че всеки път от тази зала се упрекваме или така имаме 

доброто желание да спазваме правилниците, така че аз апелирам отново в 
началото на тази сесия – нека да се спазват. Ако прецените г-н 
председател, че е правилно, подложете ги на гласуване всички 
предложения. 

 
Иван ЛУКОВ 
Всеки общински съветник присъстващ в залата с вота си ще изрази 

своето становище. .. Г-н Атанасов, заповядайте. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Уважаеми г-н председател, значи това как ще гласува всеки един 

общински съветник е отделно, но това дали Вие ще ги включите точно тези 
две неща – Вие преценявате. Моля Ви, недейте да прехвърляте на всички 
общински съветници това задължение. Благодаря. 

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря. Предложението е на г-жа Валентина Софрониева, 

председател на постоянна комисия „Собственост и стопанство“. Предлагам 
да уважим нейното предложение на комисията по „Собственост“, на 
председателя на комисията по „Собственост и стопанство“. Други мнения 
и съображения? Няма. В режим на гласуване, колеги. 

 
Маргарита АТАНАСОВА 
Г-н председател, може ли? 
 
Иван ЛУКОВ 
Момент. 
Г-н Недков за протокола е „против“, но аз ще изчета това, което 

показват резултатите на електронното гласуване.  
 
Резултати от гласуването: за – 28; против – 2; въздържали се – 13; 

отсъстващи – 5, предложението се приема. 
 
Г-н Недков за протокола „против“. 
Следващото предложение, което е постъпило в „Канцелария 

Общински съвет“ е от председателя на ПК „Архитектура, строителство, 
устройство, организация и развитие на територията на общината и 
населените места”. Първо, като предложение е постъпило да отпадне от т. 
11, подточка едно - определяне на имоти горска територия, попадащи в 
регулацията на лесопарк „Баба Алино“, във връзка с §6, ал. 1 от ПЗР на ЗГ. 



Да отпадне тази точка. Колеги, мнения и съображения? Няма. В режим на 
гласуване. 

 
Резултати от гласуването: за – 44; против – 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 3, предложението се приема. 
 
От същата комисия са постъпили следните предложения за нови 

точки в дневния ред: като подточка 2, 3 и 4, а именно: 
- одобряване на ПУП - ПП за строеж: „Кабелни линии 20 kV от 

подстанция Максуда от съществуващ стоманено – решетъчен стълб, извод 
Летец до главна разпределителна подстанция“ в м. „Голям пясък“, 
землище Владиславово, Община Варна; 

- одобряване на ПУП - ПУР за изменение от о.т. 437 до о.т. 461 по 
плана на со „Зеленика“, гр. Варна; 

- изменение на решение № 1958-3/39/04.02.2015 г. на Общински 
съвет – Варна, а което е приет и бюджета на Община Варна за 2015 г., 
Приложение № 23. .. Не, то е в архитектурата по-скоро … Така знам и аз. 

 
Таня ПАРУШЕВА 
Г-н председател, пояснение да направя. Тъй като не касае промяна на 

средства предвидени в бюджета, а промяна на дефиниция в позиция в 
Приложение № 23, което се одобрява от комисия по „Архитектура“, затова 
тази точка влиза като предложение на комисия по „Архитектура“. Мога да 
обясня за какво става въпрос, ако прецените сега, преди да се включи за 
разглеждане. 

Предвидените в Приложение № 23 средства за организиране на 
конкурси в момента не ни дават възможността с терминологията и начина, 
по който е вписано да правим международен конкурс за градска 
библиотека. В този смисъл прецизирането на текста е за да може да даде 
възможност на администрацията да проведе международен конкурс за този 
обект. Не се променя финансовата рамка по никакъв начин, а се променя 
само наименованието. 

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря. Други мнения и съображения? Няма. В режим на 

гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 41; против – 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 6, предложението се приема. 
 
Постъпило е още едно предложение за допълнение на публикувания 

дневен ред, като т. 14 да бъде включена точката за изслушване на доклада 
от работната група за проучване на възможностите и целесъобразността за 
закупуване на дялове от капитала на „Варна Ефкон“ ООД, собственост на 



„Ефкон“ АГ Австрия. Доклада да го изслушаме на днешната сесия. 
Мнения и съображения? Няма. В режим на гласуване. 

 
Резултати от гласуването: за – 39; против – 0; въздържали се – 3; 

отсъстващи – 6, предложението се приема. 
 
Други предложения за изменение и допълнение на проекта за дневен 

ред? Г-н Бояджиев, заповядайте. Ще Ви дам думата. .. Извинявайте, г-н 
Митковски. 

 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Уважаеми г-н председател, колеги, имам следните предложения. То 

по-скоро е едно предложение към дневния реди и още две … 
 
Иван ЛУКОВ 
Може ли малко микрофоните да ги усилите? 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Така. Първото ми предложение е след точките, така наречените 

тържествени точки по „Култура“, да влезе едно решение на общинския 
съвет за осигуряване на – ще решим колко автобуса, три, пет, десет, за 
транспортиране на желаещите да посетят финала за купата на България по 
футбол. .. Да. .. Тъй като не всеки ден и не всяка година, варненски клуб се 
класира за финала. Предполагам, че фен клуба и ръководството на 
съответния клуб, става дума за „Черно море“ ще се постарае и в тази 
насока, но нека общината да има своята съпричастност към този успех, 
варненски успех. И по този начин да помогнем повече варненци да посетят 
този финал. Казвам го днеска, не е поставено и минало през комисии по 
простата причина колеги, че вчера излезе последното окончателно 
решение на БНФС кога и къде ще се състои финала. Това ми е 
предложението към дневния ред 

Второто ми предложение, по-скоро желание е г-н кмета да присъства 
в точката по „Собственост и стопанство“, където ще разглеждаме - разбира 
се при негово желание и възможност, където ще разглеждаме въпроса за 
пневмо-фтизиатричната болница. 

И третото ми предложение е, да не ме обвинят в клубна 
пристрастност – аз съм си черноморец, но нека да почетем с едноминутно 
мълчание преждевременната кончина на един голям варненец, който 
прослави Варна и града, и България през всичките години, когато се 
състезаваше и имаше активна гражданска позиция за спасяването и 
защитата на своя клуб до последните си дни. Става дума за Живко 
Господинов. 

Може и с аплодисменти – да. 
Благодаря ви. 
 



Иван ЛУКОВ 
Аз понеже от това осигуряване на автобуси касае и средства, ви 

предлагам това предложение да бъде включено, ако съветниците решат, в 
точката по „Финанси и бюджет“ и там да бъде разгледано. Т.е. да го 
формулираме – осигуряване на средства за автобуси, които да извозят 
варненски фенове за финала на купата на България … 

 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Която ще се състои на 30.05.2015 г. в Бургас. Още повече, че 

дестинацията е съвсем близка. 
 
Иван ЛУКОВ 
Да. Така формулирана точката да бъде допълнение към точката по 

„Финанси и бюджет“ … 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Съгласен съм. 
 
Иван ЛУКОВ 
Колеги, в режим на гласуване за предложението на д-р Митковски, 

за включване на тази точка. 
 
Резултати от гласуването: за – 37; против – 0; въздържали се – 6; 

отсъстващи – 5, предложението се приема. 
 
Други мнения? Г-н Джагаров, заповядайте. 
 
Николай ДЖАГАРОВ 
Г-н председател, колеги, предлагам на днешното заседание да се 

разгледа предложение от вестник „Народно дело“ ООД, във връзка с 
избора на „Варна за младежка столица на Европа“. Внесено е в 
канцеларията, г-н Луков Вие го имате, дирекция „Образование, младежки 
дейности и спорт“ го имат. Предлагам това да бъде разгледано на 
днешното заседание. Може да бъде отделна точка. И тъй като става въпрос 
за пари възможно е във „Финанси и бюджет“. 

 
Иван ЛУКОВ 
Така, постъпило е предложение в точката по „Финанси и бюджет“, 

като допълнителна подточка да бъде включено предложението от вестник 
„Народно дело“ за отпускане на финансови средства за отразяване на 
събитието „Варна – младежка столица 2017“. Мнения и съображения, 
колеги? Няма. В режим на гласуване. 

 
Резултати от гласуването: за – 25; против – 0; въздържали се – 19; 

отсъстващи – 4, предложението се приема. 



В точката по „Финанси“ – седма подточка. 
Заповядайте, Медиха Хамза. 
 
Медиха ХАМЗА 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, моля към т. 10 по 

„Социални дейности“, като последна подточка да бъде включено – даване 
на съгласие на районите при Община Варна: район „Аспарухово“, район 
„Одесос“, район „Младост“, район „Владислав Варненчик“ и район 
„Приморски“, да кандидатстват с проектно предложение в рамките за 
безвъзмездна финансова помощ „Независим живот“ по Приоритетна ос 2: 
„Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ по 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. 

 
Иван ЛУКОВ 
Точка 10, подточка 7. Мнения и съображения, колеги? Няма. В 

режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 39; против – 1; въздържали се – 3; 

отсъстващи – 5, предложението се приема. 
 
Други? Заповядайте. 
 
Маргарита АТАНАСОВА 
Добър ден на всички. Уважаеми дами и господа, уважаеми … 
 
Иван ЛУКОВ 
За протокола … 
 
Маргарита АТАНАСОВА 
… г-н Луков. Много ви моля в т. 5, подточка 2 за отпускане на 

финансова помощ, чрезвичайно на 30.04.2015 г. с вх. № РД150109951 са 
внесени документите на дете, което е на 6-месечна възраст и изписано на 
28.04. от болница „Св. Марина“, което е с чернодробна недостатъчност, 
тъй като в България са изчерпани абсолютно всички възможности за 
лечението му, пациентската организация с помощта на медицинските 
служби в България насочването беше за чужбина да се направи 
трансплантация. Излитането на майката и детето се осъществи … 

 
Иван ЛУКОВ 
По-накратко, кажете си предложението. 
 
Маргарита АТАНАСОВА 
Молим за финансова помощ, тъй като се оказа допълнително, че 

бащата трябва да бъде донорът – не майката, а в момента трябва да се 
осигурят средства за бащата, за да може да пребивава там. Това ви моля да 
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направим, тъй като не са успели да минат в тази комисия. Ако могат да 
помогнат общинските съветници. … До 10 хил. лв. трябват за три месеца 
за бащата само. Другите пари сме ги осигурили. Но чрезвичайно става 
ситуацията, тъй като бащата ще става донор. 

 
Иван ЛУКОВ 
Разбрахме. 
 
Маргарита АТАНАСОВА 
Да. 
 
Иван ЛУКОВ 
Разбрахме. Предложението е за включване, като подточка пет – 

осигуряване, отпускане на еднократна финансова помощ за лечение на 
детето. 

 
Маргарита АТАНАСОВА 
Да. Детето е осигурено, бащата трябва да бъде донорът, това е 

просто. 
 
Иван ЛУКОВ 
Добре, ако се … Трябва да бъде спазена процедурата, съгласен съм. .. 

Съгласен съм, има ред, който трябва да бъде спазен. .. Нека да видим ще 
бъде ли приета точката, няма ли да бъде приета и тогава в самата точка, 
ако е приета ще се дебатира. .. Така колеги, чухте предложението на това 
сдружение, моля с вашия вот да изразите вашето становище. В режим на 
гласуване. 

 
Резултати от гласуването: за – 41; против – 0; въздържали се – 2; 

отсъстващи – 5, предложението се приема. 
 
Всъщност ние имаме такава точка отпускане на еднократна 

финансова помощ, подточка 2 в т. 5, така че можем това предложение там 
да се разгледа и да се дебатира. 

Други мнения и съображения относно публикувания дневен ред, с 
така направените допълнения и оттегляния на точки от дневния ред? Няма. 
Колеги, в режим на гласуване, който е съгласен за така предложения 
дневен ред, проект за дневен ред с така направените предложения за 
допълнения към дневния ред, да стане дневен ред на Четиридесет и 
първото заседание на Общински съвет – Варна, моля да гласува. 

 
Общински съвет – Варна прие следния 

 
ДНЕВЕН РЕД 

 



1. Питания и отговори на питания. 
 
2. Удостояване на граждани с почетни звания и отличия. 
 
3. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Култура и 

духовна развитие” относно: 
(1) – присъждане на Голяма награда „Варна” и награда „Варна” 

за ярки постижения в областта на културата за 2015 г. 
(2) – приемане на докладите за осъществените читалищни дейности и 

разходваните от бюджета средства за 2014 г. и Програма за развитие на 
читалищната дейност на територията на Община Варна през 2015 г.   

(3) – именуване на улици находящи се в со „Виница - север“, гр. 
Варна. 

 
4. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Наука и 

образование” относно: 
(1) – присъждане на награда „Варна” в сферата на науката и 

висшето образование за 2015 г. 
(2) – присъждане на награда „Варна” в системата на 

предучилищното и училищното образование за 2015 г. 
(3) – закриване на Оздравително училище „Д-р Никола Димитров“ от 

учебната 2015/2016 година. 
 
5. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Здравеопазване” 

относно: 
(1) – подновяване за нов тригодишен срок на договорите за 

управление на управителите на общински лечебни заведения. 
(2) – отпускане на еднократна финансова помощ по молби на 

граждани за лечение. 
(3) – неотпускане на еднократна финансова помощ по молби на 

граждани за лечение. 
(4) – отпускане на финансови средства за дейности и изследвания 

по асистирана репродукция. 
 
6. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Финанси и 

бюджет” относно: 
(1) – даване на съгласие за осигуряване на заемообразно 

финансиране  на допустимите разходи по проект „BS TOURISM NET – 
Създаване на черноморска мрежа за устойчиво развитие на туризма в 
България, Румъния, Украйна, Молдова и Грузия“.  

(2) – утвърждаване на извършените разходи за командировки в 
страната на Кмета на Община Варна.   

(3) – утвърждаване на извършените разходи за командировки в 
страната  на Председателя на Общински съвет – Варна.   

(4) – опрощаване на държавни вземания. 



(5) – даване на съгласие Община Варна да кандидатства за 
безвъзмездна финансова помощ от трансфера, предоставен на ПУДООС 
от Държавния бюджет, за подобект „Дълбоководно заустване на 
пречистени води от ПСОВ – „Златни пясъци“. 

(6) – осигуряване на транспорт за посещение на финала за купата 
на България по футбол в гр. Бургас. 

(7) – отпускане на финансови средства на вестник „Народно 
дело“ ООД за реализиране на медиен проект „Варна – Европейска 
младежка столица – 2017 г.“ 

 
7. Разглеждане на предложения за решения от Комисия по 

приватизация и следприватизационен контрол относно: 
(1) – приемане на годишни финансови отчети, баланс и отчет за 

приходи и разходи за 2014 г., освобождаване от отговорност на 
управители, членове на съвети на директори и контрольори и избиране на 
одитори за 2015 г. на: 

– „ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 1 „СВЕТА 
КЛЕМЕНТИНА” – ВАРНА” ЕООД. 

– „ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР „СВЕТИ 
ИВАН РИЛСКИ“ – АСПАРУХОВО - ВАРНА” ЕООД. 

– „ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 3 – 
ВАРНА” ЕООД . 

– „ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 4 - 
ВАРНА” ЕООД.  

– „ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР V 
„СВЕТА ЕКАТЕРИНА“ - ВАРНА” ЕООД.  

– „ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 
“ЧАЙКА”“ ЕООД. 

– „АМБУЛАТОРИЯ - ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА 
СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ЦЕНТЪР ЗА 
ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ – ВАРНА“ ЕООД. 

– „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И 
СПОРТНА МЕДИЦИНА 1 – ВАРНА“ ЕООД. 

– „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО ОЧНИ БОЛЕСТИ ЗА 
АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ВАРНА” ЕООД.  

– „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 
НА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ „Д-Р МАРКО АНТОНОВ 
МАРКОВ“ - ВАРНА” ЕООД.  

– „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 
ПО ПНЕВМО - ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – ВАРНА” 
ЕООД.  

– „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО АКУШЕРСТВО И 
ГИНЕКОЛОГИЯ ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР 
СТАМАТОВ“ - ВАРНА” ЕООД. 

– „ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА И СПОРТА” ЕАД.  



– „ПАЗАРИ” ЕАД. 
– „ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ” ЕАД. 
– „ОБРЕДИ” ЕООД. 
–  „ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР I - ВАРНА” ЕООД.  
(2) – приемане на годишен финансов отчет, баланс и отчет за 

приходи и разходи за 2014 г., освобождаване от отговорност на 
ликвидатори и контрольори и избор на одитори за 2015 г. на: 

– „Паркинги и гаражи – Варна“ ЕАД /в ликвидация/. 
– „Дезинфекционна станция – Варна“ ЕООД /в ликвидация/. 
– „Жилфонд“ ЕООД /в ликвидация/. 
– „Стопанска и спомагателна дейност“ ЕАД /в ликвидация/. 
(3) – задължаване на ликвидатора на „Стопанска и спомагателна 

дейност“ ЕАД /в ликвидация/, за представяне на окончателен 
ликвидационен баланс на дружеството. 

(4) – даване на съгласие за продажба чрез търг на недвижим имот, 
собственост на „Специализирана болница за активно лечение на 
онкологични заболявания „Д-р Марко Антонов Марков“ – Варна” ЕООД, 
находящ се в гр. Варна, ул. „Тинтява“ № 7. 

(5) – одобряване на пазарна оценка във връзка с прекратяване на 
съсобственост върху недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. 
„Георги Стаматов“ № 12. 

(6) – одобряване на пазарна оценка във връзка с прекратяване на 
съсобственост върху недвижим имот, находящ се в гр. Варна, со 
„Добрева чешма“. 

(7) – одобряване на пазарна оценка във връзка с прекратяване на 
съсобственост върху недвижим имот, находящ се в гр. Варна, со 
„Кочмар“. 

(8) – одобряване на пазарна оценка във връзка с продажба на 
недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Черешово топче“ № 24. 

(9) – допълване на „Годишна програма за 2015 г.“ и учредяване на 
безвъзмездно право на ползване върху имот, находящ се в гр. Варна, 
ж.к. „Владислав Варненчик“. 

(10) – допълване на „Годишна програма за 2015 г.“ и учредяване на 
безвъзмездно право на ползване върху имот, находящ се в гр. Варна, ул. 
„Лоза“ № 3. 

(11) – допълване на „Годишна програма за 2015 г.“ и учредяване на 
безвъзмездно право на ползване върху имот, находящ се в гр. Варна, ул. 
„Габрово“ № 14. 

(12) – учредяване безвъзмездно право на ползване на Екологично 
сдружение „За Земята“. 

(13) – допълване на „Годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти-общинска собственост за 2015 г.“ и учредяване на 
безвъзмездно право на ползване върху недвижими имоти, 
представляващи спортни обекти. 



(14) – вземане на решение за безвъзмездно придобиване в 
собственост на Община Варна на недвижим имот публична държавна 
собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Акад. Андрей Сахаров“ № 7. 

(15) - вземане на решение за приемане за безвъзмездно управление за 
срок от 10 (десет) години на недвижими археологични културни 
ценности в имоти – публична държавна собственост. 

(16) – допълване на „Годишна програма за 2015 г.“, одобряване на 
пазарна оценка и провеждане на търг за продажба на имот, находящ се в 
гр. Варна, со „Манастирски рид“. 

(17) – допълване на „Годишна програма за 2015 г.“, одобряване на 
пазарна оценка и провеждане на публичен търг за продажба на имот, 
находящ се в гр.Варна, ЗПЗ и представляващ ПИ 10135.3512.274. 

(18) – промяна предназначението на жилища от фонд „Резервен“ 
във фонд „Жилища за настаняване под наем на граждани с установени 
жилищни нужди“. 

(19) – изменение на Решение № 282-7-1/6/28.03.2012 г. на Общински 
съвет – Варна. 

(20) – одобряване на пазарна оценка във връзка с прекратяване на 
съсобственост чрез доброволна делба върху недвижим имот, находящ се 
в гр. Варна, со „Акчелар“. 

(21) – допълване на „Годишна програма за 2015 г.“. 
(22) – създаване на Работна група с цел изследване на възможностите 

за закупуване или провеждане на производство по отчуждаване на съседни 
терени в района на ГП „Тополи“ - Запад, във връзка с разширяването му. 

(23) – прекратяване на дейността на „Специализирана болница за 
активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания - Варна“ 
ЕООД. 

(24) – утвърждаване на резултатите от проведен конкурс за 
управител на „Обреди“ ЕООД. 

(25) – разкриване на пенсионерски клуб на територията на район 
„Приморски“. 

 
9. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Младежки 

дейности и спорт” относно: 
(1) – даване на съгласие за подпомагане на Спортно училище 

„Георги Бенковски“, чрез поемане на разходите за наем на зала за 
спортна гимнастика.  

 
10. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Социални 

дейности и жилищна политика” относно: 
(1) – приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги 

за 2016 г. на Община Варна. 
(2) – даване на съгласие за разкриване на „Център за настаняване 

от семеен тип“ за възрастни хора с физически увреждания. 



(3) – даване на съгласие за разкриване на социална услуга „Дневен 
център за възрастни хора с увреждания“.  

(4) – отпускане на еднократна финансова помощ за задоволяване 
на основни жизнени и комунално – битови потребности на лица. 

(5) – неотпускане на еднократна финансова помощ за 
задоволяване на основни жизнени и комунално – битови потребности. 

(6) – увеличаване на финансирането и капацитета на социалната 
услуга „Обществена трапезария“, предоставяна от Фондация „Вяра 
Надежда Любов“. 

(7) – даване на съгласие районите при Община Варна да 
кандидатстват за финансиране с проектно предложение в рамките на схема 
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Независим живот“ по 
Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на 
социалното включване“ на Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси“ 2014 – 2020 г. 

 
11. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Архитектура, 

строителство, устройство, организация и развитие на територията на 
общината и населените места” относно: 

(1) – одобряване на ПУП - ПП за строеж: „Кабелни линии 20 kV от 
подстанция Максуда от съществуващ стоманено – решетъчен стълб, извод 
Летец до главна разпределителна подстанция“ в м. „Голям пясък“, 
землище Владиславово, Община Варна. 

(2) – одобряване на  ПУП - ПУР за изменение от о.т. 437 до о.т. 461 
по плана на со „Зеленика“, гр. Варна. 

(3) – изменение на решение № 1958-3/39/04.02.2015 г. на Общински 
съвет – Варна. 

 
12. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Европейски 

въпроси и международно сътрудничество” относно: 
(1) – кандидатстване на Община Варна по програма за Хуманитарна 

помощ на Европейското командване на Въоръжените сили на САЩ в 
Европа. 

 
13. Освобождаване и избор на членове на управителни, контролни 

органи и представители на Община Варна в общото събрание на 
търговските дружества, собственост на Община Варна. 

 
14. Изслушване на доклад от Работна група за проучване на 

възможностите и целесъобразността за закупуване на дялове от капитала 
на „Варна Ефкон“ ООД, собственост на „Ефкон“ АГ Австрия. 

 
15. Промени в ръководствата и съставите на ПК и ВрК  към 

Общински съвет – Варна. 
 



16. Дискусия с гражданите. 
 
Резултати от гласуването: за – 45; против – 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 2, предложението се приема. 
 
Преминаваме към точка първа от дневния ред. 

  



І. 
 

По точка първа от дневния ред: 
ОТНОСНО: Питания и отговори на питания. 
 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Джагаров първи вдигна ръката и си заплю мястото до 

микрофона. Заповядайте, г-н Джагаров. След това г-н Костадинов. И ако 
има други колеги, да заявят своето желание. 

 
Николай ДЖАГАРОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н кмете, колеги. Първо искам 

да изкажа задоволството си, че най-после предложението ми за строеж на 
нова съвременна библиотека на гр. Варна тръгна по необходимия път. Да 
се надяваме, че конкурса за изработка на проекта ще бъде успешно 
реализиран и в близките години Варна ще се сдобие с така необходимата 
библиотека. 

Но за трети път задавам въпрос, който няма отговор, а той е свързан 
с това ремонта на пешеходната зона на ул. „Княз Борис I“. Напомням какво 
питам – сумата на договора, има ли анекси към договора, увеличена ли е 
сумата, коя е фирмата изпълнител, какъв е срока за изпълнение, кой от 
администрацията управлява ремонта. Имам още четири въпроса. 

Първият въпрос е свързан с ремонта на читалище „Васил Левски“ в 
кв. „Галата“. На 17.12. г-н кмете, Вие отговорихте, че ще се предвидят 
средства за ремонт на читалищата. Но въпросът ми е какво е направено във 
връзка с, тъй като действително гласувахме в бюджета тези средства, какво 
е направено във връзка с ремонта на това читалище. 

На по-предното заседание се обсъждаше необходимия ремонт на 
средношколско общежитие „Михаил Колони“ във връзка с възникналия 
пожар и остарялата електрическа инсталация. Беше ни обещано, че ние 
като Общински съвет ще бъдем запознати с мерките, които са предприети 
в тази връзка. До сега нямаме такава информация какво е направено, 
затова питам – какво е направено във връзка с необходимия ремонт. 

Следващ въпрос – ремонта на Аспарухов мост. Имаше средства за 
проектиране на Аспаруховия мост, гражданите на Аспарухово събират 
подписка за необходимия ремонт, но Аспарухов мост не е само на кв. 
„Аспарухово“, той е от национално значение, тъй като свързва Истанбул с 
Констанца. Затова питам – какво се прави във връзка с необходимия 
ремонт на Аспарухов мост. 

Още едно решение на нашия Общински съвет от 19.12., когато ние 
приехме общински дълг с гарантиране на резултатите. Там влязоха дом 
„Гергана“, средношколско общежитие и сградата на общината. Питам до 
къде стигна този проект. Благодаря. 

 
 



Иван ЛУКОВ 
Благодаря Ви за така кратко зададените въпроси. Г-н Костадинов, 

заповядайте. Да се готви Марина Карапетян. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Уважаеми г-н кмете, уважаеми г-н председател на общинския съвет, 

колеги, съграждани. В нашия град има точно десет сгради, които са по-
стари от 1878 г. и са от времето на турското робство. Една от тях е и 
сградата на Медицинския музей, която представлява всъщност първата 
болница в нашия град и една от най-старите запазени въобще в Европа 
болници. Към настоящия момент Медицинския музей и сградата се 
стопанисват от университетската болница „Св. Марина“, тъй като това 
обаче е несвойствена дейност за една болница Медицинския музей не 
функционира добре. В него работи само един човек, сградата е в не добро 
състояние, има нужда от ремонт, а на всичкото от горе една част от 
сградата в момента е дадена под наем като ресторант. С оглед на това, че 
до 94 г., т.е. само до преди 21 год. тази сграда, която е и паметник на 
културата от национално значение, е била собственост на общината; с 
оглед на това, че Регионалния исторически музей във Варна е един от най-
големите в страната и един от най-печелившите освен всичко друго; с 
оглед на това, че Варна е туристическа дестинация, която е от 
първостепенно значение за развитието на туристическата политика в 
нашия град би било добре общината, ако действително иска да развива 
културна политика с оглед на това, че и съвсем на скоро бяхме кандидат и 
за европейска столица на културата, а и ще бъдем европейска младежка 
столица скоро, би било добре да се предвидят действия, с които в рамките 
на закона и предвиденото от нормативните актове възможности да се 
направи така, че тази сграда и самия музей да станат отново общинска 
собственост и да преминат под ведомството на Регионалния исторически 
музей. Медицинския музей се намира точно срещу военно – историческия, 
т.е. Военноморския музей в нашия град и би могъл да бъде една прекрасна 
дестинация за пристигащите с круизните лайнери, които стават всяка 
година все повече и повече. Всичко това е въпрос обаче на политика, на 
визионерство, на виждане, което като че ли към настоящия момент в 
общината липсва, но аз силно се надявам, че с желание това, което 
поставям като въпрос може да се постигне. Въпросът ще го формулирам 
още веднъж – какви действия ще предприеме Община Варна за 
възстановяване на своята от 1994 г. отстъпена собственост разбира се, 
върху сградата на Медицинския музей и превръщането на тази сграда .. 
Между другото Медицинския музей е единия от петте в Европа въобще, 
действащи. И превръщането на тази сграда в една от първостепенните 
туристически дестинации в нашия град. Благодаря. 

 
Иван ЛУКОВ 
Марина Карапетян, заповядайте. 



Марина КАРАПЕТЯН 
Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н Портних, уважаеми колеги, 

уважаеми гости. Аз имам два кратки въпроса касаещи най-големия проект 
за града, а именно проекта за „Интегриран градски транспорт“. На 29.04. 
пуснах официално запитване до кмета, писмо с което искам отчет за 
напредъка на проекта към 30.04. Надявам се, аз бях помолила до 
следващата редовна сесия да го получа, надявам се да го получа преди да е 
приключил проекта. В тази връзка, тъй като сроковете по този проект са 
много кратки, оставащи, бих помолила г-н Портних, ако може днес да ми 
отговори на следните два въпроса. 

Подписала ли е Община Варна анекс с управляващия орган по 
проекта за удължаване срока на договора на финансиране. Ако да – какъв е 
крайния срок за физическото изпълнение на проекта. Тъй като по сегашния 
договор, аз не знам дали е удължен, но сегашния договор проекта трябва 
да приключи на 09.07., а всички дейности по строителството трябва да 
приключат на 09.06. Днеска е 13.05. и ако няма удължаване на този проект 
аз не мога да чакам до следваща сесия да получа отговор, тъй като най-
вероятно проекта вече ще бъде приключил. 

И също един въпрос във връзка с проекта – какво се случва с 
транспортната схема на града? Има ли такава изработена от 
администрацията и кога ще ни бъде внесена на комисия по „Транспорт“ и 
на сесия за обсъждане, тъй като транспортната схема е един от най-
важните компоненти за този проект, понеже ако няма транспортна схема 
ние не знаем къде да спирките, не знаем как ще направим би ер ти 
коридорите и къде ще сложим автоматизираната билетна система. 
Благодаря. 

 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Атанасов, заповядайте. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Уважаеми г-н кмете, уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. Аз 

пак ще започна изказването си с един цитат от ЗМСМА, чл. 33, ал. 1, т. 4 и 
гл. VIII от Правилника, чл. 75, ал. 1, т. 1 – 4, че при запитване от страна на 
общинските съветници администрацията е длъжна в рамките на 7-дневен 
срок, но най-късно до следващата сесия да отговаря на питанията. За 
пореден път нямам отговори на много от въпросите, които съм задал и това 
не е критика към кмета на общината, а към администрацията, по простата 
причина че единствено и само с негово съдействие до сега са получавани 
отговорите специално за мене. И от тогава започнах на трибуна единствено 
да питам, за да получавам някакво съдействие, в писмена форма не 
получавам отговор на тези въпроси. 

Първият ми въпрос е свързан с едно запитване за „Транстриумф 
холдинг“ – в какви отношения е той с Община Варна. Първият отговор 
беше, че „Транстриумф холдинг“ АД няма облигационни отношения с 



Община Варна. Във втория отговор имах уверение, че той вози по схема и 
всеки месец се сключат споразумения. Възниква и трети въпрос – последно 
какви са взаимоотношенията между Община Варна и „Транстриумф 
холдинг“. 

Следващия ми въпрос е свързан с обект, който се намира на 
територията на спортен комплекс, плувния комплекс – става въпрос за 
ресторанта. На мой въпрос от администрацията имам отговор, че същият е 
отдаден с договор от 93 г. От тогава до сега има промяна в ЗОС, както има 
и предписания на Сметната палата, че този обект находящ се на бул. 
„Приморски“, представляващ 427 кв. ид.ч. от УПИ 10135.1509.15, целия с 
площ 10 692 кв. трябва да бъде даден на търг, за да влязат средствата от 
този търг в Община Варна. Все още нямам отговор на този въпрос. 

Следващия ми въпрос е свързан с това предложение, което е 
входирано за цирк „Балкански“. Нямам отговор още от началото на по-
предната сесия, в която поставих въпроса с поставянето на съоръжението 
„цирк“ близо до бул. „Цар Освободител“ мисля, че беше. Нарушението е в 
чл. 56, ал. 1 от ЗУТ и съгласно чл. 6, ал. 1 от наредбата, така че искам да ми 
бъде отговорено каква и по какъв начин е поставен този обект тогава там 
на това място, кой е плащал всички такси по отношение на такса смет и 
чистотата в този район, и моля до следващата сесия, ако е удобно на това 
да ми бъде отговорено. Благодаря. 

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря, г-н Атанасов. Г-н Къчев поиска думата. 
 
Огнян КЪЧЕВ 
Уважаеми г-н кмете, уважаеми г-н председател на общинския съвет, 

дами и господа общински съветници, граждани и гости. Ще задам два 
въпроса на г-н кмета, като ще се опитам да не бъда толкова рязък, но няма 
как. 

Протокол № 40 от заседание на Общински съвет от 30.03.2015 г., 
временна комисия „Структури и общинска администрация“, взема се 
решение, решението е 2102-13, на основани чл. 21, ал. 1, няма да ги 
изчитам всичките основания и на Ваше предложение г-н кмете с изх. № 
РД15007031ВН, Общински съвет – Варна одобри промени в структурата на 
общинска администрация на Община Варна, както следва: преструктурира 
дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“ в дирекция 
„Образование и младежки дейности“ и дирекция „Спорт“, като запазва 
общата численост на общинската администрация. Въпросът ми точен и 
кратък. Защо не сте изпълнили до този момент решението на общинския 
съвет, което е и Ваше предложение? С тези действия мисля, че дирекцията 
„Спорт“ трябва да си влезе във функциите за нормалното функциониране и 
да не се създават конфликти и предпоставки за конфликти, като разходи, 
подписвания, текат мероприятия. 



Вторият ми въпрос – както г-н Атанасов каза преди малко, може би 
трябва да се ангажирате Вие по-точно с Вашата администрация, да се дават 
на време отговорите, които сте задължени да ги давате. И тъй като не ми 
дадохте отговор, ще го задам въпросът повторно, касае се за следното – на 
приемна при мен се жалват постоянно граждани от ул. „Роза“ № 21 и с над 
300 подписа ми предоставиха надлежно материалите по казуса относно 
поредното евентуално презастрояване в междублоково пространство на 
недвижими имоти с идентификатори по кадастралния план на Варна 
10135.2553.405, следващия 406 и следващия е 401. В това каре не твърдя, 
но предполагам, че се е извършило потенциално нарушение на общински 
имотен интерес. Още през 2004 г. е извършена продажба, да не кажа 
кражба, на горецитираните имоти без съгласието на съсобственика, т.е. 
Община Варна, в нарушение на чл. 36, ал. 1 от ЗОС и чл. 33, ал. 3 от ЗС. Не 
е предложено на общината като съсобственик закупуването на тези 304 кв. 
м. ид.ч. от 910 ид.ч. Липсва декларирано писмено съгласие относно 
продажбата на трето лице. Повод за това ми дават правните изводи и 
становището на директора на дирекция „Правно и нормативно 
обслужване“, г-н Великов тогава, според който липсата на надлежно 
проведена процедура за делбата на този поземлен имот, а именно 
съгласието на Община Варна като съсобственик, води до 
незаконосъобразност на извършеното попълване на имота в реалните 
граници. Относно тази законосъобразност настоявам г-н кмете, Вашата 
администрация да преразгледа издаването на Подробния устройствен план 
за тези горецитирани поземлени имоти, тъй като според издадената скица 
отстоянието от сграда до сграда на места е 2,11 м. Това е безобразие. Този, 
който е направил това нещо трябва да си изяде дипломата сигурно на 
площада, който ще го открием след един месец. 2,11 м. - балкон до балкон. 
Настоявам да се уважи обществения интерес на тези граждани за 
благоустрояване на района със зелени площи, детски площадки, както и 
второстепенна улица с обособените за това паркоместа за живущите. 

В подкрепа на всичко това уважаеми колеги общински съветници, 
ще ви изложа и последната преписка с жалби от 08.05.2015 г. на 
потърпевши граждани за предстоящото презастрояване на междублоково 
пространство с реализирано мероприятие забележете, по зелената система, 
а именно започнати изкопни дейности вече върху зелена система – това е 
площадка детска, това е спортна площадка, а именно те са започнали 
изкопни дейности за изграждане на сграда със смесено предназначение за 
обществено обслужване. Върху зелените площи и спортните площадки 
пред бл. 46, 47, 48 и 49 в ж.к. „Възраждане“, II-ри микрорайон, УПИ II – 
173. Надявам се колеги общински съветници, че прочетохте на имейлите 
си жалбата от тези граждани – над 1000 души са в това каре, поредното 
грубо презастрояване и както в предния мандат се изразих за предишния 
кмет – за пломбиране нали може да се даде такава диплома. Стоматолог 
нали – ако трябва да се пломбира града ни, трябва да го спрем това нещо. 
Безобразието трябва да го спрем един път за винаги и се надявам, че това 



ще стане с този зелен регистър и затова настоявам г-н кмете да се намесите 
и да прекратите това безразборно презастрояване върху зелените площи и 
спортните обекти върху града ни. Благодаря ви. 

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря. Други питания от колегите общински съветници? Няма. 

Г-н Петров от гражданите, които присъстват в залата. 
 
Иван ПЕТРОВ 
Добър ден. Г-н кмете, г-н председател, дами и господа общински 

съветници. Днес съм тук не по свое желание, а по един много важен казус 
наречен „Спартак – Варна“. На 05.03. съм входирал декларация, избран 
съм от 24 човека футболни личности и деятели за председател на 
Управителния съвет на футболен клуб „Спартак – Варна“. До днеска няма 
отговор нито от председателя, нито от г-н кмета. Ще помоля г-н кмета от 
хората, които се разписаха, те са в списъка, ако трябва ще Ви го 
предоставя, в най-кратък срок да предизвика извънредна общинска сесия, 
на която да се реши един път за винаги този така важен и обществен казус. 
Другото е конфронтация, разделение на групи, на групички, това е 
безсмислено и аз пак призовавам – нека всички спартаклии да се 
обединим, нека разумно общинските съветници да изкарат всичко наяве. 
Аз бях единствения свидетел през 2006 г., когато тук в тази същата зала се 
взе едно незаконосъобразно решение за създаване на спортен комплекс 
„Спартак“ АД. Де факто цялата ни клубна собственост е там, а ние вече 
нямаме отбор. Това е срам и аз пак ви призовавам от сърце и от името на 
всички хора, които застанаха зад моята кауза, когато се борим вече 9 год., 
в най-кратък срок призовавам г-н кмета да свика извънредна сесия и там 
наистина да се реши нашия проблем. Благодаря ви. 

 
Иван ЛУКОВ 
Г-жа Атанасова, заповядайте. 
 
Маргарита АТАНАСОВА 
Уважаеми г-н кмет, уважаеми господа съветници, г-н Луков. 

Обръщам се към вас със следните питания към г-н кмета. На 39-та, 40-та и 
сега 41-та сесия задавам един и същи въпрос – защо лицето Филип Щерев, 
управител на ДСХ „Гергана“ не е отстранен до приключване на 
разследването и защо се наложи като гражданска организация пациентска 
и като НПО организация да подаваме сигнали в Прокуратурата за 
разследване стопанско и за разследване това, което е действал. Значи 
същият човек има нарушения 2008 г., 2009 г., 2010 г., 2011 г., 2012 г., 
направени са одити, които съм предала на г-жа Маринова, издействала съм 
ги от София и продължава да бъде наказван само на основание чл. 37, ал. 1 
от Закона за социалното подпомагане, като го глобяват само. Значи мисля, 
че кметът е в пълното си право за такава дейност – да отстрани този човек 



до изясняване на случая, след като той е нанесъл и побой на хора, които са 
в „Гергана“. Има медицински удостоверения, които са качени на моята 
стена, ако трябва ще ги предоставя на всички общински съветници. Освен 
това човек, който си е дарил имота на Община Варна и е отишъл в дом 
„Гергана“ със съдействието на г-н Щерев е поднесено на г-н Портних 
писмо, че той е неадекватен и са го отстранили. Това е инженер, който в 
момента сме съдействали да бъде приет на друго място, в друг дом. Но 
след като не го искате в този дом, би трябвало в такъв случай да му 
върнете имота, който той го е дарил на общината. Не може човек дарил 
имота без да се провери цялостния случай и г-н Портних не знам колко 
има вина, но той подписва това което му кажат нали, без да го е проверил. 
Аз не съм съгласна с това нещо. .. Ами да, не е ли вярно сега. Той не е 
длъжен човека да проверява има ли бой, няма ли бой. Така ли е г-н кмете? 
Полицията проверява това. Казвам истината. Това не е до смях. В края на 
краищата той има други подчинени, които проверяват. И каквото му 
докладват това прави човека. Не е слънце да огрее навсякъде. Това е 
едното. 

Второто, което аз много държа г-н Щерев да се махне от там, 
продължава 60 човека, които са неговия персонал да събира подписка той 
да остане и да стои там. Нарушенията са огромни. 

Второто нещо, за което е – лично г-н Портних е подписал за ОППК 
„Каменар“, че трябва да има управител, който е 8 часа да бъде там. Лицето 
Нели Георгиева, на което ми отговаря, че е назначена като управител в 
ОППК „Каменар“ никога не е била 8 часа там, защото 8 часа тук работи в 
дирекция „УСКОР“ и има големи разминавания. Не може 8 часа да бъде 
тука, 8 часа да бъде в Каменар, колко часа всъщност работи. Така. 

Другото, което е – това предприятие не работи от месец януари. 
Обществена тайна ли е, какво да ви кажа, всички го знаете. 17 човека 
получават заплата – на какво отгоре? Закона има сложено, има си подточки 
– когато едно предприятие не работи излиза се в платена отпуска, излиза се 
в неплатена отпуска и се затваря. 17 човека си получават заплатите. Мисля, 
че не е честно на гърба на варненци това нещо да продължава така. 

И последното ми нещо, което искам да кажа – много ви моля, понеже 
сте ми отговорили за тези градинки, не може да се прави само показно две 
градинки фактически за децата, ние да ги оценяваме гражданите, да видим 
дали са добре и тогава да се продължат 52 други градинки да се правят. 
Ако трябва ще докарам майките с количките. Благодаря ви много. 

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря. Заповядайте. 
 
Петя ХАРАЛАНОВА 
Добър ден на всички … От сдружение „Чиста съвест“. Искам да 

попитам г-н кмета и също общинските съветници в последствие какво биха 
предприели по повод тези бездомни кучета, защото наистина станаха доста 



из града и наистина стана доста непоносимо не само за майките с деца, но 
и за хората, които живеят в нашия град. Благодаря ви. 

 
Венцислав СТОЙКОВ 
Имам следния въпрос към г-н кмета. Става дума за новооткрития 

исторически обект на ул. „Иван Вазов“, който според изнесената в пресата 
публикация и на археолози, от изключително значение и с много голяма 
стойност за града. Понеже местоположението му е съвсем близо до така 
наречената „дупка“, където общината има проектно задание за изграждане 
на културно – информационен и акредитационен център „Одесос“, явно 
имащ връзка и с, разкопките явно имат връзка и с тези, които са на същата 
улица „Иван Вазов“. Въпросът ми към кмета е – не счита ли за 
целесъобразно да бъдат проведени разговори със собственика на 
съответния парцел и да бъде потърсена възможност за приобщаването им 
към бъдещия музей, който се планира на мястото на „дупката“, защото в 
противен случай съдбата на тези находки ще бъде същата, която е в 
настоящия „Ню Йоркър“, бившата „Валентина“, които са неизвестни и 
забравени от всички. 

И вторият въпрос е свързан с реконструкцията на бул. „Христо 
Ботев“, при която беше изграден чисто нов тротоар в градинката срещу 
училище „Димчо Дебелянов“ – в процеса на изграждането бордюрите бяха 
скосени за пешеходна пътека на ул. „Д-р Пискюлиев“, в последствие 
бордюрите бяха изправени поради това, че там има пешеходен подлез на 5 
м. разстояние. Въпреки това тротоара остана да съществува и сега всички 
пешеходци пресичат през ул. „Д-р Пискюлиев“ над подлеза, което създава 
предпоставки за пътно транспортни произшествия. Тъй като този тротоар е 
изграден само от редени павета, не са циментирани, считам за 
целесъобразно да бъдат премахнати и пешеходците да преминават пак през 
подлеза, защото в противен случай те ще започнат да пресичат и през 
булеварда през мантинелата, понеже там е само две ленти от едната страна 
и ще създадат допълнително условия за произшествия. 

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря. Колеги, други? Така като гледам няма. Да дадем 

възможност на кмета на Община Варна, г-н Портних да отговори. 
Заповядайте, г-н кмете. 

 
Иван ПОРТНИХ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми дами и господа общински 

съветници, уважаеми съграждани. Благодаря за конструктивните въпроси. 
На част от тях разбира се мога просто да отговоря, тъй като ще отнеме 
много време, а вече времето напредна, че за съжаление има процедури, 
които трябва да се спазват – закона го изисква, така че има моменти, в 
които искаме и ние светкавично да отреагираме, но просто трябва да се 



спази реда, за да може тези решения да са устойчиви във времето. Иначе 
бих искал да кажа само няколко основни неща. 

За Аспаруховия мост знаете, че с решение на общинския съвет бяха 
отпуснати средства за тази година за извършване на проектирането, това е 
изключително сложно съоръжение, коментирали сме го много пъти. От 
колко години там всъщност нищо не е правено и колко е необходим 
ремонта, така че проектирането е възложено и върви. И г-н Джагаров, не 
знам не следи ли медиите, но премиерът Борисов лично при посещението 
си във Варна се ангажира в следващия бюджет, след като бъде изготвено 
проектирането да осигури прогнозната стойност от 35 млн. за цялостен 
ремонт на това съоръжение. 

Приветствам идеята за музея на г-н Костадинов, ще инициираме 
разговори в тази посока, за да видим, тъй като той не е наша собственост и 
вече съвместно да решим каква може да бъде по-добрата му бъдеща съдба. 

А що касае изключително важния проект за „Интегриран градски 
транспорт“ искам да успокоя г-жа Карапетян – тя се притесняваше още от 
времето дали ще дойдат автобусите и т.н. Работим изключително активно, 
вие виждате, така че всичко с този проект ще бъде наред. 

Благодаря още веднъж за вниманието. Успешна и конструктивна 
работа ви желая. Благодаря. 

 
Иван ЛУКОВ 
И аз Ви благодаря г-н кмете. Колеги, предполагам че всичко върви 

наред, удовлетворени от това, което получихме, като отговор. И ви 
предлагам да преминем към точка втора.                     

 
 
 

  



ІI. 
 
По точка втора от дневния ред: 
ОТНОСНО: Удостояване на граждани с почетни звания и 

отличия. 
 

    Докл.: Иван Луков – Председател на ОбС 
 
Иван ЛУКОВ 
Колеги, ще ви помоля за тишина в залата. 
 
Общински съвет – Варна прие следните 

 

Р Е Ш Е Н И Я: 

2118-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 3, чл. 
7, чл. 10 от Статута за удостояване с почетни звания и отличия на Община 
Варна и по предложение на кмета на Община Варна с изх. № 
ОС15000355ВН-004ВН/05.05.2015 г., Общински съвет – Варна удостоява 
проф. д-р Красимир Димитров Иванов д.м.н. с почетен знак „За заслуги 
към Варна” – златен. 

 
Мнения и съображения, колеги? Няма. В режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 36; против – 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 11, предложението се приема. 
 
Кое не работи? .. Добре, включете го. Г-н Славов – „за“. Владимир 

Тонев – „за“. 
 
2119-2.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 3, 

чл. 7, чл. 10 от Статута за удостояване с почетни звания и отличия на 
Община Варна и по предложение на кмета на Община Варна с изх. № 
ОС15000374ВН-004ВН/05.05.2015 г., Общински съвет – Варна удостоява 
Снежанка Георгиева Пенева с почетен знак „За заслуги към Варна” – 
сребърен. 

 
Мнения и съображения? Няма. В режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 42; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 6, предложението се приема. 
 
Колеги, преминаваме към точка трета от дневния ред. 

  



 
III. 

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

„Култура и духовна развитие” относно: 
(1) – присъждане на Голяма награда „Варна” и награда „Варна” 

за ярки постижения в областта на културата за 2015 г. 
(2) – приемане на докладите за осъществените читалищни дейности и 

разходваните от бюджета средства за 2014 г. и Програма за развитие на 
читалищната дейност на територията на Община Варна през 2015 г.   

(3) – именуване на улици находящи се в со „Виница - север“, гр. 
Варна. 

 
Докл.: Даниела Димова – Председател на ПК „КДР“ 

 
Иван ЛУКОВ 
Давам думата на председателя на ПК „Култура и духовно развитие“, 

г-жа Даниела Димова за доклад. 
 
Даниела ДИМОВА 
Уважаеми колеги, проекти за решения ще ви предложа за 

Четиридесет и първото заседание на Общински съвет – Варна от ПК 
„Култура и духовно развитие“. 

Първо предложение: 
 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

2120-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, във 
връзка с чл. 1 и чл. 6, ал. 8 от Статут за присъждане на награди „Варна” за 
ярки постижения в областта на културата, Общински съвет – Варна 
утвърждава решението от 22 април 2015 г. на Журито за удостояване с 
Голяма награда „Варна” и награда „Варна” за ярки постижения в 
областта на културата за 2015 г. на следните творци и творчески 
колективи: 

 

ГОЛЯМА НАГРАДА „ВАРНА”: 
Людмил Михайлов Ангелов – за цялостно творчество и 

изключителен принос за музикалната култура на гр. Варна. 
 

І. ЛИТЕРАТУРА 
 

1. Валерий  Димитров Пощаров – за написване и издаване на 
монография посветена на творчеството на Христо Каварналиев. 



2. Станчо Вълчев Станев – преводач, за художествен превод от 
китайски на български език и принос към духовното развитие на града. 

 
ІІ. ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА 

 
 1. Васил Николаев Василев – за налагане на високи художествени 

стойности в съвременната българска живопис. 
 

ІІІ. ТЕАТЪР 
 

1. Екипът на Държавен Куклен Театър - Варна, реализирал 
спектакъла „Мълчаливи предания”, режисьор Боян Иванов.   

2. Екипът на Драматичен театър „Стоян Бъчваров” – ТМПЦ 
Варна, реализирал спектакъла „Свекърва” от Антон Страшимиров, 
режисьор Стоян Радев  – Гек. 

 
ІV.  МУЗИКА 

 
1. Атанас Николов Илиев – композитор и диригент, за 

съхраняването и пропагандирането на фолклорното богатство на 
Варненския край.   

2. Хор на варненските момчета и младежи при Хорова школа 
„Морски звуци“ – Община Варна с диригент Дарина Кроснева – 
Стаменова  –  за значими творчески постижения в областта на хоровото 
изкуство.   

  
V. ОПЕРА 

(изпълнителско изкуство). 
 
Няма номинации. 
 

VІ. ТАНЦ 
 

  Екипът на Държавна опера – ТМПЦ Варна, реализирал балетен 
спектакъл „CARMEN DANCE“, либрето и хореография на Сергей Бобров, 
с участието на симфоничен оркестър, хор и солисти. 

 
VІІ. КИНО 

 
  Екипът на РТВЦ – Варна към БНТ – за създаването на 

документалния филм „Тайните на варненското злато – култура или 
цивилизация“.  

 
 
 



VІІІ. АРХИТЕКТУРА 
 
 Няма номинации. 
 

ІХ. ЖУРНАЛИСТИКА 
 

БНР – Радио Варна – колективна награда за предаването „СПОРТ 
ПЛЮС“ с автор и водещ Румен Генов, създавал спортно предаване с траен 
характер и реален принос за културния живот на гр. Варна.   

2120-3-1. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК, Общински съвет – 
Варна допуска предварително изпълнение на решение № 2120-
3/41/13.05.2015 г., тъй като от закъснението на изпълнението може да 
последва значителна или трудно поправима вреда. 

 
Предложението е да се гласуват анблок така изчетените от мен и 

утвърдени на комисия по „Култура“ предложения за голяма награда и 
награда „Варна“. Аз ще се въздържа от гласуване. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения, колеги? Няма. В режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 42; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 6, предложението се приема. 
 
Даниела ДИМОВА 
Честито на наградените и на 21-ви, нека да ги аплодираме. На 21-ви 

ще си получат наградите и отличията от кмета и от председателя на 
Общински съвет. 

По точка две ви докладвам: 
 
2121-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 26 А, 

ал. 2 и ал. 5 от Закона за народните читалища и по предложение на Кмета 
на Община Варна с изх. № РД15009597ВН/16.04.2015 г., Общински съвет – 
Варна приема докладите на народните читалища на територията на 
Община Варна по показатели за дейност, предоставената субсидия от 
държавния бюджет за 2014 г. и програма за развитие на читалищната 
дейност на територията на Община Варна през 2015 г., съгласно 
приложения № 1 и № 2, към настоящото решение. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? Няма. В режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 44; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 4, предложението се приема. 



 
Даниела ДИМОВА 
И точка три: 
2122-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 и т. 19 от ЗМСМА, във 

връзка с предложение на Кмета на район „Приморски” с № 
АГУП15000193ПР-001ВН/28.01.2015 г., Общински съвет – Варна именува 
улици находящи се в со „Виница - север“, гр. Варна, описани подробно в 
приложение № 1, към настоящото решение. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? Няма. В режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 43; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 5, предложението се приема. 
 
Даниела ДИМОВА 
Благодаря. 
 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря на г-жа Димова. 
Преминаваме към точка четвърта от дневния ред. 

  



IV. 
 
По точка четвърта от дневния ред: 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

„Наука и образование” относно: 
(1) – присъждане на награда „Варна” в сферата на науката и 

висшето образование за 2015 г. 
(2) – присъждане на награда „Варна” в системата на 

предучилищното и училищното образование за 2015 г. 
(3) – закриване на Оздравително училище „Д-р Никола Димитров“ от 

учебната 2015/2016 година. 
 

  Докл.: Славчо Славов  – Председател на ПК „НО“ 
 
Иван ЛУКОВ 
Давам думата на председателя на ПК „Наука и образование“, г-н 

Славов за доклад. 
 
Славчо СЛАВОВ 
Благодаря Ви, г-н председател. Моето предложение е, става въпрос с 

Ваше разрешение уважаеми г-н председател и колеги общински 
съветници, тъй като е много информацията само да маркирам 
награждаването на конкретните физически и юридически лица. Благодаря 
ви. 

 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

2123-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 2.1, чл. 
2.7 и чл. 3.11 от Статут за награда „Варна” в сферата на науката и висшето 
образование, Общински съвет – Варна присъжда награда „Варна” в 
сферата на науката и висшето образование за 2015 г., както следва: 

 
ХУМАНИТАРНИ НАУКИ 
ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА: 
ПРОФ. Д-Р ЖАНЕТА ГЕОРГИЕВА ТЯНЕВА, ДМ - за 

изключителния й принос и отдаденост в изграждане на „Онкологичен 
лъчетерапевтичен център“ в УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД - Варна и 
откриване на „Център за транслационна медицина и клетъчна терапия“ в 
УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД - Варна.   

Предложение от Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов” – 
Варна. 

   
 
 



КОЛЕКТИВНА НАГРАДА: 
НАУЧЕН КОЛЕКТИВ С ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

МЕТОДИЧЕСКИЯ СЪВЕТ НА ПРОЕКТА ДОЦ. Д-Р РАЙНА 
ПЕТКОВА СТОЙНЕШКА - за научноизследователска работа по проект 
„Време: Варна“, по методика, разработена от социолог Илко Тодоров.  

Предложение от Икономически университет – Варна. 
 
ПРИРОДНИ НАУКИ 
ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА 
Няма номинации. 
 
КОЛЕКТИВНА НАГРАДА 
НАУЧЕН  КОЛЕКТИВ С РЪКОВОДИТЕЛ ПРОФ. Д-Р  ИНЖ. 

АТАНАС ВАСИЛЕВ ПАЛАЗОВ – за научно постижение по проект 
„Подводно археологическо наследство в западната част на черноморския 
шелф – ХЕРАС“.  

Предложение от Института по Океанология – БАН. 
 
ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ: 
ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА 
ПРОФ. Д. Ю. Н. ОРЛИН НИКОЛОВ БОРИСОВ - за издаване на 

монография „Международноправен режим на Черно море“.   
Предложение от ВСУ „Черноризец Храбър“. 
 
КОЛЕКТИВНА НАГРАДА 
НАУЧЕН КОЛЕКТИВ С РЪКОВОДИТЕЛ КАПИТАН I РАНГ, 

ДОЦ. Д-Р  КАЛИН СПАСОВ КАЛИНОВ – за разработване на проект 
„Възможности за развитие на системата за морско образование“ 

Предложение от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“. 
   
ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ 
ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА 
Няма номинации. 
 
КОЛЕКТИВНИ НАГРАДИ 
НАУЧЕН КОЛЕКТИВ С РЪКОВОДИТЕЛ ДОЦ. Д-Р ПЕЙЧО 

СТЕФАНОВ КАЛОЯНЧЕВ – за изпълнение на проекто-конструкторска 
разработка „Полигон за практическо обучение по борба с корабните 
пожари“.  

Предложение от ВВМУ  “Н. Й. Вапцаров“. 
2123-4-1. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК, Общински съвет – 

Варна допуска предварително изпълнение на решение № 2123-
4/41/13.05.2015 г., тъй като от закъснението на изпълнението може да 
последва значителна или трудно поправима вреда. 

 



Второ … 
 
Иван ЛУКОВ 
Чакай. Г-н Славов, момент.  
 
Славчо СЛАВОВ 
Извинявам се много, да. 
 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения, колеги по така изчетения проект за 

решение? Г-н Георгиев, заповядайте. Г-н Георгиев не участва в 
гласуването. Няма. В режим на гласуване. 

 
Резултати от гласуването: за – 44; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 4, предложението се приема. 
 
Славчо СЛАВОВ 
Благодаря ви. По точка втора: 
 
2124-4.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 1, чл. 

4 от раздел ІІ „Общи положения” и чл. 9 от раздел IV „Процедура за 
номиниране” от Статут за награда „Варна” в системата на предучилищното 
и училищното образование, Общински съвет – Варна присъжда награда 
„Варна” в системата на предучилищното и училищното образование за 
2015 г., както следва: 

 

І. „Ученик на годината” в областта на общообразователната 
подготовка 

СТАНИСЛАВ НИКОЛАЕВ ЩЕРЕВ -  ученик от ХII „а“ клас в МГ 
„Д-р Петър Берон“, носител на златен медал от международно състезание 
на отбори по физика  „Romanian Master of  Physics“  в Букурещ, Румъния, 
носител на бронзов медал като член на националния отбор от 45-та 
Международна олимпиада по физика в Астана, Казахстан и за 
изключителните му успехи в международни  и  национални състезания по 
физика, астрономия и математика.  

  
ІІ. „Ученик на годината” в областта на професионалната 

подготовка 
ДУШКО БЛАГОВЕСТОВ МИХАЙЛОВ -  ученик от ХII „в“ клас в 

СУ „Георги Бенковски“, състезател по бокс; носител на сребърен медал в 
категория 56 кг. на Младежките олимпийски игри в Нанджин, носител на 
бронзов медал на Световно първенство за младежи в София.  

Златен медал при младежи и златен медал при мъже в категория 56 
кг. на Държавните първенства за 2014 г. и удостоен със званието 
„Спортист на Варна“ за 2014 г.   



 
ІІІ. „Учител на годината” в областта на предучилищното 

образование 
ДАНИЕЛА ИВАНОВА ПОПОВА –  старши учител по музика в 

ОДЗ № 1 „Маргаритка“  -  за заслугите й и за достойния й принос за 
развитието на педагогическата наука в предучилищното образование, за 
въвеждане на иновативни практики в  музикалното обучение на децата.   

  
ІV. „Учител на годината” в областта на обслужващите звена 
 Няма номинации.  
 
V. „Учител на годината” в областта на основното образование 
РАДКА СЛАВОВА ПЕТРОВА – учител по изобразително изкуство 

в Частно основно училище „Малкият принц“ - за успешната подготовка на 
ученици за участия в конкурси и изложби по изобразително изкуство през 
2014 и 2015 г., както и участия в международни проекти. 

 
VI. „Учител на годината” в областта на средното образование 
ЮЛИЯ ИЛИЕВА ДИМИТРОВА – старши учител по информатика 

и информационни технологии в МГ „Д-р Петър Берон“, за успешната 
подготовка на ученици – медалисти в Международно състезание 
„Romanian Master of Informatics“ в Букурещ, Румъния, както и на 
Национални състезания по състезателно програмиране и редица още  
състезания по информатика през 2014 – 2015 г. 

 
VII. „Учител на годината” в областта на професионалната 

подготовка 
АНТОАНЕТА МИЛАНОВА ДРАГАНОВА – учител по 

професионална подготовка в Спортно училище „Георги Бенковски“, 
активен доброволец, специалист по първа психологична помощ. Участвала 
е в спасителните акции при атентата в Сарафово, при оказване на подкрепа 
на пострадалите в кв. Аспарухово и при приема на бежанци на пристанище 
Варна през 2014 г. Участник в редица международни конференции с 
доклади  свързани с професионалната й реализация.   

 
VIII. „Колектив на годината” в областта на предучилищното 

образование 
ОДЗ № 4 „ЧАЙКА“ с директор Невена Господинова - колективът 

се отличава с голям творчески потенциал, активност и резултати в 
реализирането на образователните и възпитателни цели, задачи и 
дейности, активен участник и инициатор е на прояви на местно, 
национално и международно равнище.   

 
ІХ. „Колектив на годината” в областта на основно училищно 

образование и обслужващи звена 



НАОП „НИКОЛАЙ КОПЕРНИК“ с директор Свежина 
Димитрова - за високия професионализъм и всеотдаен труд на учителите 
и учениците, които със своята работа допринасят изключително много за 
поддържане на високо качество на българското астрономическо и физично 
образование; за разширяване на възможностите за нови наблюдателни и 
образователни технологии предполагат по-качествено обучение с много 
нови и иновативни техники и образователни похвати; за участия в 
национални и международни олимпиади.  

 
Х. „Колектив на годината” в областта на средно училищно 

образование и обслужващи звена 
СОУ „ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ“ с директор Даринка 

Божинова - за високия професионализъм и всеотдаен труд на учителите и 
учениците, които със своята работа допринасят за постигане на отлични 
резултати в областта на екологичното природозащитно образование, както 
и в областта на международното сътрудничество чрез реализиране на 
множество европейски проекти даващи възможност на младите хора да 
осъществяват международни визити, работейки по общи теми като: 
„Превенция на младежката агресия“, „Тийнейджърите през 21 век между 
трудностите и надеждите“ и други. Училището си партнира с 39 училища 
от 18 европейски държави.  Родителската общност нарича СОУ „П. Кр. 
Яворов“ - „Европейското училище на Варна“.   

2124-4-1. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК, Общински съвет – 
Варна допуска предварително изпълнение на решение № 2124-
4/41/13.05.2015 г., тъй като от закъснението на изпълнението може да 
последва значителна или трудно поправима вреда. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? Г-н Дочев не участва в гласуването. Други? 

Няма. В режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 40; против – 0; въздържали се – 2; 

отсъстващи – 6, предложението се приема. 
 
Славчо СЛАВОВ 
Благодаря ви. Честито. Да честитим на всички номинирани и 

наградени. На 21-ви до колкото знам, имам информация, че точно в тази 
зала ще бъде самото награждаване. 

Точка три: 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, ал. 2 и чл.17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА, 

във връзка с  изпълнение на чл. 36, ал. 1, т. 1 от Закона за народната 
просвета и чл. 12, ал. 2, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на закона 
за народната просвета и по предложение на Славчо Славов – Председател 
на ПК „Наука и образование“ с № ОС15000501ВН/29.04.2015 г., Общински 



съвет – Варна дава съгласие да бъде закрито Оздравително училище „Д-р 
Никола Димитров“ от учебната 2015/2016 година. 

На основание чл. 60, ал. 1 от АПК, Общински съвет – Варна допуска 
предварително изпълнение на решение № 2125-4/41/13.05.2015 г., тъй като 
от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно 
поправима вреда. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения, колеги? Г-н Къчев, заповядайте. 
 
Огнян КЪЧЕВ 
Уважаеми колеги и от десния фланг – Липчев. .. Той е много 

вглъбен. Прегледах материалите в така детайли. Не съм член на комисията 
по „Наука и образование“, но при мен буди недоумение защо няма 
становище на кметската администрация. Няма нито едно становище от 
отдела ресорния дали е необходимо или не е необходимо закриването, 
защото тези деца със специални образователни нужди къде ще отидат, кой 
ще ги после обслужва и т.н. Те не са в момента само тези деца, недай Боже 
ще има и още, и нещо трябва да мислим по въпроса с това оздравително 
училище, което искаме да го закрием. Аз ще се въздържа или не знам, 
искам нещо да ми кажат по-подробно. 

 
Славчо СЛАВОВ 
Преди да избързате за възражението си и задържането си ще Ви 

помоля само да дадем думата, тъй като ние вземахме становище по време 
на комисията по „Наука и образование“ и затова ще поканя г-жа Иванова 
да, като представител на администрацията, за да може да си промените 
становището. Благодаря. 

 
ИВАНОВА 
Уважаеми госпожи и господа, в рамките на моите компетенции съм 

упълномощена да ви запозная съвсем накратко с хрониката на развитие на 
този проблем. На 20.01.2015 г. със заповед на кмета е формирана работна 
група, която трябва да изрази становище, за което г-н Къчев говори на 
администрацията, за бъдещето на тези деца, за състоянието и 
възможностите да се осигури и да се защити техния интерес и развитие. В 
тази работна група са включени всички заинтересовани страни. 
Представители на Регионалния инспекторат по образованието, между 
другото тук също има колега от регионалния инспекторат, от дирекция 
„Социални дейности“, от дирекция, от отдел „Закрила на детето“ …  

 
Аврам ТОДОРОВ 
………………. /н.р./ 
 
 



ИВАНОВА 
Говоря, това е първата стъпка … 
 
Аврам ТОДОРОВ 
………………. /н.р./ 
 
ИВАНОВА 
Така, след извършени съответни проверки от всички заинтересовани 

страни, след доклад на държавната агенция за закрила на детето се проведе 
април месец следваща работна група, при която се констатира и се 
обединихме около следното, г-н Тодоров – първо, амортизирана 
материално – техническа база, влошени, изключително влошени, 
застрашаващи живота и здравето на децата социално – битови условия, 
дори на ръба на екзистенц минимума. Това е констатирано в специален 
социален доклад. Обучението, тук вече инспектората извърши комплексна 
проверка, също има протокол, се осъществява по типов учебен план. Няма 
ги необходимите оздравителни дейности, няма ги необходимите 
специалисти, които могат всъщност да превърнат това училище за деца, 
които се нуждаят от специални оздравителни програми, реално то не 
изпълнява функциите поради които е специално училище. И в тази посока 
всъщност, персоналът който е назначен и броя на децата, които не 
надхвърлят при наши проверки повече от 20 деца, а в списък Образец 1 те 
са 46, става дума за следното – в това училище има социално незамарени 
деца, изискали сме социален доклад от отделните дирекции „Социално 
подпомагане“ и сме проучили със становището на колегите, че те могат да 
се отглеждат и в семейна обстановка, само тези които не са настанени в 
„Княгиня Надежда“, за които имахме уверението, че те ще бъдат 
преместени в центровете за настаняване от семеен тип и при това 
положение, това около което се обединихме - предлагаме закриване на 
оздравителното училище в този му вид, но насочване на децата, които 
предстои и тези които не могат или не желаят да изберат друго училище, 
да се насочат към основно училище „Капитан Петко Войвода“, тъй като в 
това училище имаме и училищен автобус и условия за развитието по-
нататък. Но няма да се нарушат правата на тези деца, съответно и 
семействата, които изберат и друго училище. А за самата сграда, тъй като 
тя само 2/3 е общинска, останалата е частна собственост, предполагам че 
ще има по-нататък стъпки, процедури и след финансиране, след като има 
нали съответното финансиране, се предвижда колегите от дирекция 
„АГУП“ считат, че там е много подходящо да се изгради детска градина и 
училище, в този район. Това е от последния протокол и становище на 
работната група, което включваше представители на всички тези 
организации. 

 
 
 



Иван ЛУКОВ 
Благодаря Ви, бяхте доста изчерпателна. Г-жа Карапетян поиска 

думата. 
 
Марина КАРАПЕТЯН 
Извинявайте, към г-жа Иванова – аз имам доуточняващ въпрос. Защо 

точно училището „Капитан Петко Войвода“ в „Галата“? Аз живея в този 
квартал, синът ми е учил там, познавам това училище. С какво това 
училище се различава от останалите? Вие казахте, че има условия да 
приеме тези деца. Това си е едно нормално училище, аз не знам тези деца 
какви потребности имат, то не е пригодено за деца с примерно двигателни 
проблеми и т.н. Единственото може би, за което сте може би директорката 
на училището го е искала, тъй като там няма достатъчно деца, всяка година 
има проблеми с паралелките и това ще са субсидии за училището. Аз така 
го разбирам. А не знам дали е мислено за децата или да подпомогнем 
училището. Благодаря ви. 

 
ИВАНОВА 
За децата е мислено от гледна точка на това, че това е единствения 

училищен автобус, с който разполага общината, който е предоставен на 
основно училище „Капитан Петко Войвода“ и това, което Вие споменахте, 
тъй като има свободна база, която би могла да се използва и също е в 
близост до СОУ за деца с нарушено зрение, където има изградени подобни 
изискуеми допълнителни и спортни площадки, и рехабилитация. Само за 
тези, които не изберат близко училище. За съжаление обмисляхме и другия 
вариант, тъй като в две училища има, апробират в момента училищни 
ресурсни центрове, училище „Стефан Караджа“ и VII-мо СОУ „Найден 
Геров“, но там условията не позволяват изцяло да се поемат. Имаме и 
средищно училище, и това сме го обсъждали – и затова казвам, не сме се 
втурнали само към това решение, обсъждали сме всички възможни 
варианти. Но в крайна сметка правото на настойника, родителя е да  
направи своя избор. 

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря Ви. Други мнения и съображения, колеги? Не виждам. В 

режим на гласуване.     
 
2125-4.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, ал. 2 и чл.17, ал. 1,т. 3 от 

ЗМСМА, във връзка с  изпълнение на чл. 36, ал. 1, т. 1 от Закона за 
народната просвета и чл. 12, ал. 2, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане 
на закона за народната просвета и по предложение на Славчо Славов – 
Председател на ПК „Наука и образование“ с № ОС15000501ВН/29.04.2015 
г., Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде закрито Оздравително 
училище „Д-р Никола Димитров“ от учебната 2015/2016 година. 



2125-4-1. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК, Общински съвет – 
Варна допуска предварително изпълнение на решение № 2125-
4/41/13.05.2015 г., тъй като от закъснението на изпълнението може да 
последва значителна или трудно поправима вреда. 

 
Резултати от гласуването: за – 32; против – 3; въздържали се – 9; 

отсъстващи – 4, предложението се приема. 
 
Славчо СЛАВОВ 
Да, благодаря ви. 
 
Иван ЛУКОВ 
Преминаваме към точка пета. 

  



V. 
 
По точка пета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

„Здравеопазване” относно: 
(1) – подновяване за нов тригодишен срок на договорите за 

управление на управителите на общински лечебни заведения. 
(2) – отпускане на еднократна финансова помощ по молби на 

граждани за лечение. 
(3) – неотпускане на еднократна финансова помощ по молби на 

граждани за лечение. 
(4) – отпускане на финансови средства за дейности и изследвания 

по асистирана репродукция. 
(5) – отпускане на финансови средства за осъществяване на 

донорство за чернодробна трансплантация. 
 

Докл.: д-р Людмил Цветков  – вр.и.д. Председател на ПК 
„Здравеопазване“ 

 
Иван ЛУКОВ 
Давам думата на председателят, временно изпълняващия 

председател на комисия по „Здравеопазване“ – д-р Людмил Цветков за 
доклад. 

 
Людмил Цветков 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 и чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, 

чл. 63, ал. 3 и ал. 4 от Закона за лечебните заведения и чл. 2 от Типовия 
договор  за възлагане на управлението на ЕООД с едноличен собственик 
на капитала Община Варна – лечебно заведение, приет с решение на 
Общински съвет – Варна № 699-7(14)/14.07.2004 г. променен и допълнен с 
решение № 1103-18(13)/18.02.2009 г. и № 2880-4-1(29)/15.12.2009 г. и по 
предложение на д-р Людмил Цветков - временно изпълняващ длъжността 
председател на ПК „Здравеопазване“, Общински съвет – Варна решава да 
бъдат подновени за нов тригодишен срок договорите за управление на 
следните управители: 

– д-р Иван Иванов Иванов – управител на „Диагностично-
консултативен център 1 „Света Клементина“ – Варна” ЕООД; 

– д-р Ивелина Стойкова Василева – управител на „Диагностично-
консултативен център 3 – Варна“ ЕООД; 

– д-р Соня Георгиева Цекова – управител на „Диагностично-
консултативен център 4 – Варна“ ЕООД; 

– д-р Галинка Иванова Павлова – управител на „Диагностично-
консултативен център V „Света Екатерина” – Варна“ ЕООД; 

– д-р Славка Стефанова Даковска – управител на „Дентален център І 
- Варна” ЕООД; 



– д-р Руслан Здравков Тошев – управител на „Специализирана 
болница по очни болести за активно лечение – Варна“ ЕООД; 

– д-р Лазар Атанасов Пашков – управител на „Медицински център за 
рехабилитация и спортна медицина І – Варна” ЕООД; 

– д-р Цветелина Христова Търпоманова – управител на 
„Амбулатория - групова практика за специализирана медицинска помощ - 
Център за психично здраве – Варна” ЕООД. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? Д-р Митковски, заповядайте. 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Уважаеми колеги, абстрахирайки се от чисто юридическия въпрос, за 

който имаше спор, за който аз не съм компетентен дали имаме или нямаме 
право за втори път да удължаваме мандата без конкурс. Дори мисля, че от 
г-н Бойновски имаше писмо до комисията, в който примерно той е на 
мнение, че нямаме право, но аз се доверявам на мнението на болшинството 
юристи, че имаме право отново да удължим срока на управлението на тези 
търговски дружества. Аз ще подкрепя това предложение, но имам няколко 
съображения, които искам да ги споделя с вас. Първо, по този начин ние 
доброволно се отказваме от конкурсното начало, което ни е дало 
законодателя при определянето на управителите на тези дружества. 
Конкурсното начало е добро, конкурсното начало е добро, защото е хубаво 
тези управители, част от тях са тука, да имат стимул през своя мандат от 
три години да вършат съвестно работата си. Гласувайки така, това е едната 
причина. Второ гласувайки така, ние поставяме всички управители под 
един знаменател. Аз ще подкрепя това решение, заради някои от тях, 
защото примерно знам, че г-жа Цекова колкото пъти да се яви на конкурс 
тя ще го спечели, но има такива, за които е по-добре да бъдат да си го 
кажем сменени, защото не ръководят добре своите дружества, които 
търпят тежки финансови загуби. Такива, в които има конфликти в 
колективите и всяка година комисията по „Здравеопазване“ се занимава с 
тези конфликти, примерно в едно от дружествата. Ние по този начин ги 
поставяме в еднакво положение всички. И последното ми така 
съображение е, че ние сега гласувайки това решение отнемаме 
възможността на следващия общински съвет, респективно следващото 
мнозинство да излъчи нови, ако трябва, да проведе конкурси за 
ръководители на тези дружества. Това са моите съображения и пак казвам, 
само заради някои от тях аз ще подкрепя и този път. Това е. Благодаря ви. 

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря Ви д-р Митковски. Други мнения и съображения, колеги 

по така изчетения проект за решение? Г-н Атанасов, заповядайте. 
 
 



Христо АТАНАСОВ 
Уважаеми колеги … 
 
Иван ЛУКОВ 
Ако обичате, г-н Атанасов. … Може ли сега пристигащите граждани 

да влезете и от другата страна, също има вход. … Ще ви помоля за тишина 
в залата. Имате думата г-н Атанасов, заповядайте. 

 
Христо АТАНАСОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, въпреки някои 

уточнения, които бяха направени точно по отношение на юридическата 
страна на въпроса аз ще подкрепя това предложение с едно уточнение 
само. Г-н Митковски, има абсолютно пълна възможност в договорите на 
всеки един от управителите има клауза, в която кмета може да прекрати 
предсрочно правомощията. Така че има такава предпазна клауза, така че 
ако наистина има нещо, което не е изпълнено и тези дружества не 
изпълняват задачите си, кмета може да предприеме такива действия. Така 
че подкрепям това нещо, исках само да го уточня, че има предпазна такава 
клауза. Моля? .. Не са, да – не са абонирани, има такава клауза. Благодаря. 

  
Иван ЛУКОВ 
Благодаря на г-н Атанасов за така направеното уточнение. Други 

мнения и съображения, колеги? Няма. В режим на гласуване. 
 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 
2126-5.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 и чл. 44, ал. 1, т. 7 от 

ЗМСМА, чл. 63, ал. 3 и ал. 4 от Закона за лечебните заведения и чл. 2 от 
Типовия договор  за възлагане на управлението на ЕООД с едноличен 
собственик на капитала Община Варна – лечебно заведение, приет с 
решение на Общински съвет – Варна № 699-7(14)/14.07.2004 г. променен и 
допълнен с решение № 1103-18(13)/18.02.2009 г. и № 2880-4-
1(29)/15.12.2009 г. и по предложение на Людмил Цветков - временно 
изпълняващ длъжността председател на ПК „Здравеопазване“, Общински 
съвет – Варна решава да бъдат подновени за нов тригодишен срок 
договорите за управление на следните управители: 

– д-р Иван Иванов Иванов – управител на „Диагностично-
консултативен център 1 „Света Клементина“ – Варна” ЕООД; 

– д-р Ивелина Стойкова Василева – управител на „Диагностично-
консултативен център 3 – Варна“ ЕООД; 

– д-р Соня Георгиева Цекова – управител на „Диагностично-
консултативен център 4 – Варна“ ЕООД; 



– д-р Галинка Иванова Павлова – управител на „Диагностично-
консултативен център V „Света Екатерина” – Варна“ ЕООД; 

– д-р Славка Стефанова Даковска – управител на „Дентален център І 
- Варна” ЕООД; 

– д-р Руслан Здравков Тошев – управител на „Специализирана 
болница по очни болести за активно лечение – Варна“ ЕООД; 

– д-р Лазар Атанасов Пашков – управител на „Медицински център за 
рехабилитация и спортна медицина І – Варна” ЕООД; 

– д-р Цветелина Христова Търпоманова – управител на 
„Амбулатория - групова практика за специализирана медицинска помощ - 
Център за психично здраве – Варна” ЕООД. 

 
Резултати от гласуването: за – 43; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 5, предложението се приема. 
 
Людмил ЦВЕТКОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, уважаеми гости. Искам 

да ви уведомя, че преди два дни д-р Галинка Павлова – управител на „ДКЦ 
V – Варна”, беше избрана за заместник - председател на Българския 
лекарски съюз. За първи път имаме варненец и за първи път имаме жена. 
… Не, не, заместник – председател … 

 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Не за първи път - Божо Нанев беше председател на лекарския съюз.  
 
Людмил ЦВЕТКОВ 
Заместник - председател казах. 
 
2127-5.  На основание  чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, чл. 17, ал. 1, т. 4 и 

чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, във връзка с решение на Общински съвет – Варна 
№ 1958-3(39)/04.02.2015 г. и на база здравен статус, Общински съвет – 
Варна отпуска финансови средства за лечение на лицата, посочени в 
приложение към настоящото решение. 

 
Иван ЛУКОВ 
Колеги, мнения и съображения? Може би тука трябва да вкараме 

вашето предложение да допълним списъка с името, което Вие споменахте. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Не, в отделна точка. 
 
Людмил ЦВЕТКОВ 
Не, отделно. 
 
 



Иван ЛУКОВ 
Добре, отделно ще го разгледаме. .. Това е решението на комисията. 

Добре. Мнения и съображения? Няма. В режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 42; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 6, предложението се приема. 
 
Д-р Бояджиев за протокола „за“. 
 
Людмил ЦВЕТКОВ 
Колеги, уточнихме се, че предложението на госпожата трябва да се 

гледа в комисия по „Финанси“, ще го докладва председателя на комисия по 
„Финанси“, тъй като поради липса на средства само комисията по 
„Финанси“ може да прехвърли средства от друг фонд  в здравеопазването. 

 
2128-5.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 

4 от ЗМСМА и на база здравен статус, Общински съвет – Варна не 
отпуска финансови средства за лечение на лицата, посочени в приложение 
към настоящото решение. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? Няма. В режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 45; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 3, предложението се приема. 
 
Людмил ЦВЕТКОВ 
Следващата точка е за асистирана репродукция и искам да предложа 

към лицата да бъде допълнена Красимира Любенова Терзиева – Даскалова 
ЕГН 72 … и съпруга - Васил Борисов Даскалов ЕГН 68 …, от сумата от 
2 000 лв. Има средства, просто е постъпило на 30.04. 

 
Иван ЛУКОВ 
Добре, ама изчетете решението. 
 
Людмил ЦВЕТКОВ 
 
2129-5.  На основание  чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 във връзка с чл. 17, 

ал. 1, т. 4 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА във връзка с решение на Общински 
съвет – Варна № 1958-3(39)/04.02.2015 г. и на база здравен статус, 
Общински съвет – Варна отпуска финансови средства за дейности и 
изследвания по асистирана репродукция, посочени в приложение към 
настоящото решение. 

 



Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения, колеги? Така изчетения проект за решение 

плюс добавеното име – Красимира Любенова Терзиева. 
 
Людмил ЦВЕТКОВ 
Красимира Любенова Терзиева – Даскалова и Васил Борисов 

Даскалов. 
 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? Няма. В режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 44; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 4, предложението се приема. 
 
Сега колеги, приехме дневен ред, в който в тази точка трябва да 

разгледаме това, което го приехме и предложи г-жа Атанасова. … Г-н 
Цветков … 

 
Людмил ЦВЕТКОВ 
Добре, добре. 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и заявление от Никола 

Пенков Арабаджиев с вх. № РД15010951ВН/30.04.2015 г., Общински съвет 
– Варна дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер на 
5 000 /пет хиляди/ лева за осъществяване на донорство от Никола Панков 
Арабаджиев – баща на Саня Николова Арабаджиева за предстояща 
чернодробна трансплантация на дъщеря му, която ще бъде извършена в 
Англия. 

Средствата да бъдат за сметка на дейност 469 „Други дейности по 
здравеопазването“, § 42-14.  

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? Г-н Атанасов, заповядайте. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, абсолютно съм 

съгласен, че когато има такива тежки проблеми трябва да се вземат 
решения, но има и някои норми, които трябва да се спазват. При мен също 
има пристигнали доста молби на деца, последното беше с церебрална 
парализа, за което трябваха най-малко около 8 хил. лв., за да му се купят 
количка, шини. Значи тези хора си кандидатстваха, вкараха си 
документите и надлежно чакат това нещо да се случи. Абсолютно съм 
съгласен и съчувствам на всички тези хора, но съчувствам и на тези хора, 
които са си вкарали документите и също чакат. Техните деца не са по-
различни от нашите или пък от тези други деца, които също в момента 
искат някаква помощ и смятам, че би трябвало да си влезе в комисията, да 



си намерят средствата, ще входираме тогава всички останали искания за 
допълнителни средства, но трябва да не е селективно. Не може да 
действаме селективно по отношение на такива тежки неща. Тука се 
решават все пак не само съдбите на децата, а и съдбите на техните 
родители. Много съчувствам, пак казвам, но наистина трябва да следваме 
процедурата, която е определена за тези неща и ако седнем всички да 
вкарваме документите по този начин и исканията, представяте ли си какво 
нещо ще се случи. Тука ще се изредят много хора, които ще искат техните 
точки да влязат сега, защото децата са скъпи на всички - не можем да ги 
делиме. И ако сега вземем такова решение на следващата сесия ще дойдат 
още хора, които аз ще ги поканя по същия начин да входират нещата и ще 
стане пълен хаос. Разбирам, казвам още веднъж, но нека да влязат тези 
неща, да се намерят средствата от финанси, да се гласуват това нещо и да 
бъде нормално в рамките на приетите норми. Благодаря. 

 
Маргарита АТАНАСОВА 
Ако позволите да отговоря.  
 
Иван ЛУКОВ 
Чакайте, чакайте. 
 
Маргарита АТАНАСОВА 
Е ми защото не знаете състоянието. 
 
Иван ЛУКОВ 
Няма зададен въпрос. … Мнения и съображения, колеги по 

отношение на проекта за решение. Въпроси никой не е задавал до тука, 
няма и други предложения. Г-жа … 

 
Веселина САВОВА 
Савова. 
 
Иван ЛУКОВ 
Спасова. .. Извинявай. 
 
Веселина САВОВА 
Нищо. Ще ми научиш до края на мандата името. 
 
Иван ЛУКОВ 
Не, аз преди мандата съм го научил, така че … 
 
Веселина САВОВА 
Да, благодаря. Значи просто молбата ми, тъй като става дума 

наистина за тежък случай, който аз също заедно с вас току що научавам, но 
когато говорите за принципи г-н Атанасов, искрено се надявам всички вие 



да имате същия принцип, когато след малко гласувате 20 и кусур хиляди 
лева за „Народно дело“. Тоест да влязат по процедура както си му е реда, 
защото приемането в точка в дневния ред по „Финанси“ да гледате някаква 
точка, когато също подобен, не подобен - много по-тежък случай ви се 
коментира в момента, начина по който се процедира е различен. В единия 
случай, защото става дума в предложението направено от г-н Гуцанов чрез 
г-н Джагаров, а в другия случай е направено от г-жа Атанасова чрез 
никого, а лично от нея. Не бъдете с двоен аршин по различните теми, 
когато пак става дума за пари. 

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря. Става въпрос, когато имаме точка за разглеждане тогава 

да го говорим и дебатираме. Г-н Атанасов. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Г-жо Савова, уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. Тука не 

виждам какъв паралел се прави. Значи паралел между една човешка съдба 
и паралел с вестник и някаква медия. Паралел не искам да правя …  

 
Веселина САВОВА 
……………... /н.р./ 
 
Христо АТАНАСОВ 
Не говоря за пари, говоря за човешки съдби и правете разлика, 

защото сравнението не става въпрос за пари в момента. Става въпрос, става 
въпрос, че има и други нуждаещи се, които по процедура са си вкарали 
документите. Те също ли трябва да дойдат тука? И не може нещата на 
парче, защото става въпрос за деца и за съдби, а не за финансиране, затова 
го казвам. Ако слагате чисто в полето на финансирането, значи ние тогава 
наистина не трябва да го гласуваме, защото в „Здравеопазване“ няма пари, 
ако трябва да следваме логиката само за пари, но тука не говорим за пари. 
Ако е само за пари няма как да стане, защото няма пари в момента в 
„Здравеопазване“. Точка. Но тука не е въпроса само за пари, става въпрос и 
за други десетки такива деца, които имат нужда. Принципен е въпроса. Не 
искам да Ви опонирам в момента, искам да ме разберете правилно. Не деля 
хората и не вземем двоен аршин за такива неща, отделям финансите от 
чисто човешката съдба и проблема на тези хора, както и на всички 
останали. Благодаря ви. 

 
Иван ЛУКОВ 
Така, г-н Балабанов поиска думата. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, предлагам ви да 

прекратим дебатите точно по тази тема. Не е сериозно да си правим 



упражнения на гърба на който и да е било, става въпрос за болен човек, 
дете. Нека всеки един от нас да изрази вота си както прецени и намери за 
добре. Спешна трансплантация има в случая, моля ви нека да не се 
упражняваме точно по тази тема да правим изказвания. И предлагам 
отново прекратяване на дебатите. 

 
Иван ЛУКОВ 
Абсолютно съм съгласен. Г-н Тодоров беше поискал думата преди 

това, беше вдигане на ръка. Но по принцип абсолютно съм абсолютно 
съгласен с Вас. 

 
Аврам ТОДОРОВ 
Преди по темата две изречения, пак така в потока на вдъхновение и 

въодушевление на Веселина потече към БСП и ние сме благодарни, че ни 
обръща внимание на всяка сесия. Сега по случая, значи изказванията на 
Балабанов и на колегата бяха точни, трябва да правим разлика между резон 
или не, но ако има инцидент, а какъвто се явява сигурно този - дайте 
мнозинството да допусне едно изключение. Но колкото се пазим от тези 
неща, толкова по-добре за всички. 

 
Иван ЛУКОВ 
Абсолютно сте прав. Имаше предложение за прекратяване на 

дебатите. Така че ви призовавам колеги, всеки по съвест да изрази своето 
мнение с вота си за отпускането или неотпускането на финансовите 
средства. Пак казвам, случая е по-скоро спешен, защото предстои 
трансплантация, доколкото разбрах. В режим на гласуване. 

 
Резултати от гласуването: за – 43; против – 0; въздържали се – 2; 

отсъстващи – 3, предложението се приема. 
 
Маргарита АТАНАСОВА 
Благодаря на всички съветници. Благодаря ви. 
 
Иван ЛУКОВ 
Преминаваме към точка шеста от дневния ред. 

  



VI. 
 
По точка шеста от дневния ред: 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

„Финанси и бюджет” относно: 
(1) – даване на съгласие за осигуряване на заемообразно 

финансиране  на допустимите разходи по проект „BS TOURISM NET – 
Създаване на черноморска мрежа за устойчиво развитие на туризма в 
България, Румъния, Украйна, Молдова и Грузия“.  

(2) – утвърждаване на извършените разходи за командировки в 
страната на Кмета на Община Варна.   

(3) – утвърждаване на извършените разходи за командировки в 
страната  на Председателя на Общински съвет – Варна.   

(4) – опрощаване на държавни вземания. 
(5) – даване на съгласие Община Варна да кандидатства за 

безвъзмездна финансова помощ от трансфера, предоставен на ПУДООС 
от Държавния бюджет, за подобект „Дълбоководно заустване на 
пречистени води от ПСОВ – „Златни пясъци“. 

(6) – осигуряване на транспорт за посещение на финала за купата 
на България по футбол в гр. Бургас. 

(7) – отпускане на финансови средства на вестник „Народно 
дело“ ООД за реализиране на медиен проект „Варна – Европейска 
младежка столица – 2017 г.“ 

 
   Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ПК „ФБ“ 

 
Иван ЛУКОВ 
Давам думата на председателя на ПК „Финанси и бюджет“, г-н 

Балабанов за доклад. 
  
Тодор БАЛАБАНОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги: 
 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

2131-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и по предложение 
на Кмета на Община Варна с изх. №  РД15007564ВН/24.03.2015 г., 
Общински съвет – Варна дава съгласие за осигуряване на заемообразно 
финансиране в размер на 15 877 лв. /петнадесет хиляди осемстотин 
седемдесет и седем лева/ от бюджета на Община Варна за 2015 г. на 
допустимите разходи по проект „BS TOURISM NET –  Създаване на 
черноморска мрежа за устойчиво развитие на туризма в България, 
Румъния, Украйна, Молдова и Грузия“, по договор за безвъзмездна 
финансова помощ № 50513/25.06.2013 „Външни действия на Европейския 



съюз“ 2.1.2.70216.174, MIS-ETC 1438, на Съвместна оперативна програма 
„Черноморски басейн 2007 – 2013” до възстановяването им от 
Управляващия орган на СОП „Черноморски басейн 2007 - 2013“.   

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? Няма. В режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 44; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 4, предложението се приема. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
 
2132-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 8, т. 4 от 

Раздел II от Наредбата за командировките в страната, във връзка с писмо 
от Кмета на Община Варна с изх. № РД15009584ВН/16.04.2015 г., 
Общински съвет – Варна утвърждава извършения разход за 
командировки в страната с въздушен транспорт на Кмета на Община 
Варна в размер на 459.04 лв. /четиристотин петдесет и девет лева и четири 
стотинки/ за периода 01.01.2015 г. до 31.03.2015 г.  

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? Няма. В режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 43; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 5, предложението се приема. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
 
2133-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 8, т. 4 от 

Раздел II от Наредбата за командировките в страната, във връзка с писмо 
от Кмета на Община Варна с изх. № РД15009588ВН/16.04.2015 г., 
Общински съвет – Варна утвърждава извършения разход за 
командировки в страната за участие в Общото събрание на Националното 
сдружение на общините в Република България и Националната Асоциация 
на Председателите на Общинските съвети в Република България на 
Председателя на Общински съвет – Варна в размер на 261.95  лв. /двеста 
шестдесет и един лев и деветдесет и пет стотинки/ за периода 01. 01.2015 г. 
до 31.03.2015 г.  

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? Няма. В режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 45; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 3, предложението се приема. 



 
Тодор БАЛАБАНОВ 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с писмо № 

ОС12001796ВН-010ВН/30.07.2014 г. от Администрацията на Президента 
на Република България, Общински съвет – Варна предлага на Президента 
на Република България да не се опрости задължението на Тодор Георгиев 
Войников  от гр. Варна, м-ст „Манастирски рид – 2“ № 237. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? Няма. В режим на гласуване. 
 
Тодор ВОЙНИКОВ 
Извинете г-н председател - искам думата, ако може. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
В режим на гласуване. 
 
Тодор ВОЙНИКОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми общински съветници … 
 
Иван ЛУКОВ 
Не съм дал думата … 
 
Тодор ВОЙНИКОВ 
… искам да напомня, че Президентската администрация … 
 
Иван ЛУКОВ 
Не съм Ви дал думата, г-н Войников. 
 
Тодор ВОЙНИКОВ 
Добре, може ли да кажа две думи и аз в своя защита? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Нека да приключи гласуването. 
 
Иван ЛУКОВ 
В режим на гласуване сме първо, второ - имаше комисия, в тая 

комисия се е гледало. 
 
Тодор ВОЙНИКОВ 
Изобщо не се е гледало в комисията, изобщо не се е гледало на 

комисията. 
 
Иван ЛУКОВ 
Така. В режим на гласуване колеги. 



 
Николай НЕДКОВ 
Мога ли да се изкажа преди това? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Не съм присъствал явно на тая комисия. 
 
Иван ЛУКОВ 
Не сте поискали думата. 
 
Николай НЕДКОВ 
Поисках думата. 
 
Аврам ТОДОРОВ 
……………. /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
Добре. Пуснах понеже гласуването. Колеги, ако сте съгласни, г-н 

Недков заповядайте. Пуснах гласуването, ще го отменим. 
 
Николай НЕДКОВ 
Значи единственото, което искам да добавя е, тъй като разполагам с 

писмо на президентската администрация, тя иска да има и мотивировка. 
Така че е необходимо да има не само решение, а и мотивировка, което би 
трябвало да се каже тука пред общинските съветници и да го добавим. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Към мен ли е насочено това само? .. Този въпрос? .. Кой трябва да 

изготви мотивите? .. Аз подлагам темата на дебат, после подлагам темата 
на гласуване. Гласуването, всички колеги сме приели, аз няма как да питам 
всеки един от вас защо е гласувал „за“, „против“ или „въздържал се“. Мога 
да питам Вас например защо сте гласували „за“. Ще го отбележим, като 
част от мотивите, ако Вие разбира се искате да ми отговорите защо. 
Защото аз няма как да Ви задължа. .. Да, ето д-р Станев е гласувал по 
политически причини, например. 

 
Николай НЕДКОВ 
На самата комисия … 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Ако колеги, имате желание да изразим мотивите на всеки един от вас 

за гласуването, дето се казва няма никаква пречка да ги изразим. 
 
 
 



Иван ЛУКОВ 
Колеги, на комисия за това винаги сме казвали, а и аз винаги съм 

казвал, че комисиите са помощен орган. На тези комисии се разглеждат 
предложенията, там се дебатират, там се изготвят решенията, проекта за 
решение. Така че тук на нас в зала не ни остава нищо друго, освен ако 
имаме нещо допълнително да кажем и да гласуваме. 

 
Тодор ВОЙНИКОВ 
Сега мога ли? 
 
Иван ЛУКОВ 
Така, в комисията, който е бил заинтересован … Г-н Войников, в 

комисията, когато се е гледало Вашето предложение за отпускане или 
неотпускане, за опрощаване или неопрощаване на задължението и ако Ви 
сте ангажиран с това нещо, трябваше да присъствате на комисията и да 
вземете там отношение … 

 
Тодор ВОЙНИКОВ 
Мога ли две думи да кажа и аз, ако ми позволите? 
 
Иван ЛУКОВ 
Две думи. 
 
Тодор ВОЙНИКОВ 
Написах писмо до г-н Тодор Балабанов да ме покани да участвам в 

комисията. Не ме покани. Освен това от журналиста Петър Енев и от 
Николай Дочев разбрах, че това мое, това президентско мнение изобщо не 
се е разглеждало в комисия. Не е разглеждано. Това не е вярно. 

 
Иван ЛУКОВ 
Така. Благодаря Ви. Комисиите са открити, публикува се на сайта на 

Община Варна, всеки заинтересован може да го прочете, а не да чака 
специална покана. Така, в режим на гласуване сме колеги. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
То някои колеги не гласуваха. 
 
Йорданка ЮНАКОВА 
Каква гласуваме? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Предложение да не се опрости, както го изчетох задължението. .. Да 

не се опрости. Да. .. Това е решението на комисията. 
 
 



Иван ЛУКОВ 
Това е решението на комисията, когато се е гледало.  
 
2134-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с 

писмо № ОС12001796ВН-010ВН/30.07.2014 г. от Администрацията на 
Президента на Република България, Общински съвет – Варна предлага на 
Президента на Република България да не се опрости задължението на 
„Хотел Войников“ ЕООД – в ликвидация с ЕИК 148024866, със седалище 
и адрес на управление гр. Варна, м-ст „Манастирски рид – 2“, 
представлявано от управителя Тодор Георгиев Войников. 

 
Резултати от гласуването: за – 28; против – 1; въздържали се – 15; 

отсъстващи – 4, предложението се приема. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 

 
2135-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с 

писмо № ОС13000767ВН-006ВН/02.06.2014 г. от Администрацията на 
Президента на Република България, Общински съвет – Варна предлага на 
Президента на Република България да не се опрости задължението „Хайат 
България Кемикъл“ ООД с ЕИК 115215489, със седалище и адрес на 
управление гр. Варна, район „Владислав Варненчик“, Западна промишлена 
зона, представлявано от управителя Юмер Фарук Сабунджу чрез 
пълномощника адв. Михаил Самуилов Коен.   

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? Няма. В режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 36; против – 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 11, предложението се приема. 
 
Николай Дочев за протокола „за“. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Преминаваме към допълнителните точки. 
 
Иван ЛУКОВ 
За протокола д-р Станев „за“. .. А, светна зелено. .. Д-р Митковски 

„за“, Благомира Александрова „за“, Валентин Станев „за“. .. Д-р Станев, ти 
син или зелен? 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Последно? 
 



Иван ЛУКОВ 
Зелено. … За протокола „за“. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Мога ли да продължа? 
 
Иван ЛУКОВ 
Заповядайте, г-н Балабанов. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
 
2136-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 10 от ЗМСМА и по  

предложение на Кмета на Община Варна с изх. № 
РД15011601ВН/11.05.2015 г., Общински съвет – Варна реши:  

1. Дава съгласие Община Варна да кандидатства за безвъзмездна 
финансова помощ в размер на 97 693,44 лв. с ДДС (деветдесет и седем 
хиляди шестстотин деветдесет и три лева и четиридесет и четири 
стотинки), средства от трансфера, предоставен на Предприятие за 
управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) от 
Държавния бюджет, за подобект „Дълбоководно заустване на пречистени 
води от ПСОВ – „Златни пясъци“, част от проект № DIR-51011119-18-37 
„Подготовка и изпълнение на проект за развитие на 
инфраструктурата за отпадъчни води в агломерация кк „Златни 
пясъци“, Община Варна“, предвид на това, че средствата не подлежат на 
възстановяване от ДБФП № DIR-51011119-С016 по ОПОС. 

2. Общински съвет – Варна дава становище, че обектът е изпълнен 
като приоритетен за Община Варна. 

3. Общински съвет – Варна възлага и делегира права на кмета на 
Община Варна да подготви заявление за отпускане на безвъзмездна 
финансова помощ, да го подаде, да подпише договора с ПУДООС, както и 
да извърши всички необходими правни и фактически действия за 
изпълнение на горното решение. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? Няма. В режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 43; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 5, предложението се приема. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Следващата точка колеги, която беше предложена от д-р Митковски, 

за осигуряване на транспорт на желаещи граждани да присъстват и посетят 
по-скоро, финала за купата на България по футбол, който ще се проведе на 
30.05.2015 г. в град Бургас. В този смисъл правя предложение да дадем 
съгласие Община Варна да осигури два броя автобуса, петдесет местни  



автобуса, с които да бъде, да бъдат транспортирани желаещи граждани 
отиване и връщане до гр. Бургас на 30.05.2015 г. .. „Градски транспорт“ не 
осъществява такава дейност. 

 
Иван ЛУКОВ 
„Градски транспорт“ нямат … 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Отиване и връщане. 
 
Иван ЛУКОВ 
… извън градска дейност няма как. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
… който осъществява такава дейност. Като колеги също така, за да 

нени обвинят също в … Предлагам автобусите и местата да бъдат 
осигурени за граждани на Община Варна с изключение на служители на 
общинската администрация и общински съветници, за да не ни обвини 
някой, че някой от нас иска безплатно да посети мача. В двете посоки, 
отиване и връщане, два автобуса. 

 
Иван ЛУКОВ 
За общинските … Д-р Митковски, заповядай те. 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Да, тука г-жа Савова е напълно права, а предлагам, подкрепям това 

което каза Балабанов, като организацията по записването и т.н., да 
възложим на ръководството на „Черно Море“ и на фен клуба на „Черно 
Море“, защото тя е права да не превозим агитката на „Левски“ до Бургас. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Е не, не. Идеята е граждани на общината, няма как да ги разделяме 

на фенове на единия или на другия клуб, разберете. .. Варненци. Как ще 
доказват чии фенове са, г-жо Савова? 

 
Иван ЛУКОВ 
Така, колеги да не влизаме … Колеги, много Ви моля за тишина в 

залата. Виждам че настроението за финала се покачва още от тука от зала. 
Аз съм съгласен с предложението за фена, за фен клуба на „Черно Море“. 
Защото … Е няма как … Все пак „Черно море“ си е варненски отбор. Така 
колеги … 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Аз го казах на … 
 



2137-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА,  Общински съвет 
– Варна дава съгласие Община Варна да осигури два броя автобуси с по 
50 места за транспорт на желаещите граждани на община Варна да посетят 
финала за купата на България по футбол организиран от Българския 
футболен съюз, която ще се проведе на 30.05.2015 г. в гр. Бургас. 

Организацията на транспорта да се извърши от съответния фен клуб 
на ПФК „Черно море“. 

 
Иван ЛУКОВ 
Други колеги, мнения и съображения? .. Няма. Колеги, в режим на 

гласуване. … Говорим за фенове … 
 
Резултати от гласуването: за – 40; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 8, предложението се приема. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Следващото предложение, което беше включено в дневния ред 

извънредно е относно медиен проект на вестник „Народно дело“ за 
отпускане на средства в размер на 19 хил. лв. за реализация на Медиен 
проект „Варна - Европейска младежка столица 2017 г.“. Ще ви изчета 
формулирания проект за решение и след това, ако искате ще преминем към 
дебат по темата. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА,  Общински съвет – Варна 
отпуска финансови средства в размер на 19 000 лв. (деветнадесет хиляди 
лева) на вестник „Народно дело“ ООД за реализация на медиен проект 
„Варна – Европейска младежка столица – 2017“.   

Средствата да бъдат осигурени от бюджета на Община Варна за   
2015 г., приложение № 25 програма “Спорт“.  

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения, колеги? Г-жа Савова, заповядай те. 
 
Веселина САВОВА 
Благодаря, значи уважаеми общински съветници, вкарването по този 

ред на това предложение без да е минало през съответните комисии е 
нарушение на вашия правилник и ако сте принципни, както се опитвате да 
бъдете от време на време, би трябвало това нещо, под този аргумент да 
бъде оттеглено. Другият ми аргумент, който касае вече сумата и самия 
проект, който не сме видели, но поне цифрата е ясна. Това е, че когато 
говорим за младежка столица на културата би трябвало да има съответна 
сума отделена в бюджета за тази цел, тя да бъде предложена и на други 
медии и то такива, които имат посещаемост и съответно повече бройки от 
245. В този смисъл, ако разделите сумата, която се иска на това, на тези 
245 броя ще видите всъщност, какво се получава като ефект от, за реклама 
за младежката европейска столица. Всичко това нали, ако бъде  



подкрепено по този ред ще помогне на медията на г-н Гуцанов, но аз не 
виждам абсолютно никаква логика, това че тази медия има политически 
гръб да има някакви предимства пред другите медии, които нямат такъв. 

 
Иван ЛУКОВ 
Да благодарим на г-жа Савова за така изчерпателното разясняване на 

правилника на общинския съвет. Мога да Ви уверя г-жо Савова, че си го 
спазваме и то така принципно и точно. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Не само се опитваме. 
 
Иван ЛУКОВ 
Не само се опитваме, да. Г-н Джагаров заповядайте. 
 
Николай ДЖАГАРОВ 
Просто ясни са мотивите на г-жа Савова, те са известни от 89-та 

година, но мен ме учудва друго - да може да политизираш даже такова 
нещо като младежка европейска столица за Варна. Вижте, аз само един 
факт ще ви кажа. Г-жа Савова каза много неистини, меко казано, но ще ви 
кажа че това предложение, което е в г-н Балабанов, самата медия ще 
изразходва 38 000 лв. за да отрази това събитие, а половината от тази сума 
има молба общинския съвет да ги предостави, за да може по-добре да 
бъдат изразени. И бих желал все пак, все пак всяка една медия, която иска 
да помогне на общинския съвет, на град Варна. Спомняте си когато 
кандидатствахме за Европейска столица 19-та година на самият град, ние 
дадохме на всички медии. Така ли беше, г-н Балабанов? Нашият общински 
съвет даде за това събитие, което въпреки всичко не спечелихме. Сега сме 
спечелили, гр. Варна ще бъде Младежка европейска столица, така че аз 
призовавам колегите общински съветници да подкрепят това предложение. 
Благодаря. 

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря. Предложението е факт, трябваше да бъде гледано и на 

комисии, но съветниците със своя вот ще изразят своето намерение „за“ 
или „против“ това предложение. Други мнения или съображения колеги, 
имате ли? Няма. В режим на гласуване. 

 
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

 
2138-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА,  Общински съвет 

– Варна отпуска финансови средства в размер на 19 000 лв. (деветнадесет 
хиляди лева) на вестник „Народно дело“ ООД за реализация на медиен 
проект „Варна – Европейска младежка столица – 2017“.   



Средствата да бъдат осигурени от бюджета на Община Варна за   
2015 г., приложение № 25 програма “Спорт“.  

 
Резултати от гласуването: за – 19; против – 1; въздържали се – 19; 

отсъстващи – 9, предложението не се приема. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря ви колеги. 
 
Иван ЛУКОВ 
Преминаваме към точка седма от дневния ред. Колеги, предлагам ви 

малко по-стегнато, като организация да премине и точка седма и след това 
да излезем в обедна почивка. … А да, допуснали сме и една малка 
техническа грешка, нека да я … 

 
Христо АТАНАСОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, една малка техническа 

грешка просто допуснахме при гласуването за отпускането помощта на 
въпросното детенце, тъй като беше предложено преди това прекратяване 
на дебатите, ние де факто гласувахме тях, а не гласувахме самото 
предложение, макар че то беше изчетено. Ще помоля г-н Цветков да го 
прочете наново, за да може да е правилно гласуването и да гласуваме още 
веднъж просто, за да потвърдим това, защото така предложено, беше 
предложено за прекратяване на дебатите, ние гласувахме де факто това. 
Благодаря ви. 

 
Иван ЛУКОВ 
Така, прав е колегата, в дебатите пропуснахме, че гласуването което 

направихме беше за прекратяване на дебатите, което беше както 
предложение от г-н Балабанов, за това сега г-н Цветков ще помолим да 
изчете отново предложението и да го гласуваме, вече самото предложение. 
Просто допуснахме грешка, наистина техническа грешка. 

 
Людмил ЦВЕТКОВ 
 
2130-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и заявление от 

Никола Пенков Арабаджиев с вх. № РД15010951ВН/30.04.2015 г. и на база 
здравен статус, Общински съвет – Варна дава съгласие да бъдат отпуснати 
финансови средства в размер на 5 000 /пет хиляди/ лева за осъществяване 
на донорство от Никола Панков Арабаджиев – баща на Саня Николова 
Арабаджиева за предстояща чернодробна трансплантация на дъщеря му, 
която ще бъде извършена в Англия. 

Средствата да бъдат за сметка на дейност 469 „Други дейности по 
здравеопазването“, § 42-14.  

 



Иван ЛУКОВ 
В режим на гласуване, колеги. 
 
Резултати от гласуването: за – 41; против – 0; въздържали се – 2; 

отсъстващи – 5, предложението се приема. 
 

  



VII. 
 
По точка седма от дневния ред: 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от Комисия 

по приватизация и следприватизационен контрол относно: 
(1) – приемане на анализ на правното състояние, информационен 

меморандум и приватизационни оценки на обекти по приходната част на 
„Годишния план за приватизация за 2015 г.“ 

(2) – приемане на метод и условия за провеждане на 
приватизационни процедури за обекти с открита процедура за 
приватизация по „Годишния план за приватизация за 2015 г.“ 

 
Докл.: Петко Бойновски  – Председател на КПСК  

 
Иван ЛУКОВ 
Давам думата на г-н Бойновски, председател на Комисия по 

приватизация и следприватизационен контрол. 
 
Петко БОЙНОВСКИ 
Благодаря Ви, г-н председател. Уважаеми общински съветници, на 

вашето внимание … Значи, първо искам да направя едно предложение 
всички предложения за решение по втора точка от седма на дневния ред на 
общински съвет да ги гласуваме анблок, тъй като са на едни и същи 
нормативни основания. 

 
Иван ЛУКОВ 
Колеги, мнения и съображения по така направеното предложение от 

г-н Бойновски за гласуване анблок? .. Точка втора. Всички решения по 
точка втора да бъдат гласувани анблок. Няма. В режим на гласуване. 

 
Резултати от гласуването: за – 41; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 7, предложението се приема. 
 
Петко БОЙНОВСКИ 
Първото предложение за решение: 
 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

2139-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 3 и чл. 
12, ал. 2 от Наредбата за анализите на правното състояние и 
приватизационните оценки и за условията и реда за лицензиране на 
оценители, Общински съвет – Варна приема анализи на правното 
състояние, информационни меморандуми и приватизационни оценки на 



обекти с открита процедура за приватизация по „Годишния план за 
приватизация за 2015 г.”, както следва: 

1. Анализ на правното състояние на общински нежилищен имот, 
находящ се в гр. Варна, ул. „Двадесет и седми юли” № 66, представляващ 
две стаи в сутерена и земя, предмет на АОС № 1790/15.05.2000 г., изготвен 
от Томина Николова Томова – правоспособен юрист. 

2. Информационен меморандум и приватизационна оценка на 
общински нежилищен имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Двадесет и седми 
юли” № 66, представляващ две стаи в сутерен и земя, предмет на АОС № 
1790/15.05.2000 г., изготвени от „БУЛКАРГО” ООД - независим оценител. 

3. Анализ на правното състояние на общински нежилищен имот, 
находящ се в гр. Варна, ул. „Съборни” № 44, представляващ сграда и земя, 
предмет на АОС № 1261/02.07.1999 г., изготвен от Христина Димитрова 
Димитрова - правоспособен юрист. 

4. Информационен меморандум и приватизационна оценка на 
общински нежилищен имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Съборни” № 44, 
представляващ сграда и земя, предмет на АОС № 1261/02.07.1999 г., 
изготвени от Стефан Иванов Бянов - независим оценител. 

5. Анализ на правното състояние на общински нежилищен имот, 
находящ се в гр. Варна, бул. „Княз Борис І” № 64, представляващ сграда и 
земя, предмет на АОС № 7512/07.08.2013 г., изготвен от Томина Николова 
Томова - правоспособен юрист. 

6. Информационен меморандум и приватизационна оценка на 
общински нежилищен имот, находящ се в гр. Варна, бул. „Княз Борис І” № 
64, представляващ сграда и земя, предмет на АОС № 7512/07.08.2013 г., 
изготвени от Пенка Йорданова Димитрова - независим оценител. 

7. Анализ на правното състояние на общински нежилищен имот, 
находящ се в гр. Варна, ул. „Шейново” № 24, представляващ фурна и земя, 
предмет на АОС № 7236/08.01.2013 г., изготвен от Христина Димитрова 
Димитрова - правоспособен юрист. 

8. Информационен меморандум и приватизационна оценка на 
общински нежилищен имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Шейново” № 24, 
представляващ фурна и земя, предмет на АОС № 7236/08.01.2013 г., 
изготвени от Петър Атанасов Влаев - независим оценител. 

9. Анализ на правното състояние на общински нежилищен имот, 
находящ се в гр. Варна, ул. „Генерал Скобелев” № 56, сграда и земя, 
предмет на АОС № 7034/25.07.2012 г., изготвен от Томина Николова 
Томова - правоспособен юрист. 

10. Информационен меморандум и приватизационна оценка на 
общински нежилищен имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Генерал 
Скобелев” № 56, сграда и земя, предмет на АОС № 7034/25.07.2012 г., 
изготвени от Петка Димитрова Христова - независим оценител. 

11. Анализ на правното състояние на общински нежилищен имот, 
находящ се в гр. Варна, ул. „Цар Симеон І” № 3, дясно крило от масивна 



сграда, предмет на АОС № 4169/01.02.2007 г., изготвен от Христина 
Димитрова Димитрова - правоспособен юрист. 

12. Информационен меморандум и приватизационна оценка на 
общински нежилищен имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Цар Симеон І” № 
3, дясно крило от масивна сграда, предмет на АОС № 4169/01.02.2007 г., 
изготвени от Димитър Петров Христов - независим оценител. 

13. Анализ на правното състояние на общински нежилищен имот, 
находящ се в гр. Варна, ул. „Цар Симеон І” № 3, магазин със склад, 
предмет на АОС № 4170/01.02.2007 г., изготвен от Томина Николова 
Томова - правоспособен юрист. 

14. Информационен меморандум и приватизационна оценка на 
общински нежилищен имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Цар Симеон І” № 
3, магазин със склад, предмет на АОС № 4170/01.02.2007 г., изготвени от  
„ГАЛАКТ” ООД - независим оценител. 

15. Анализ на правното състояние на общински нежилищен имот, 
находящ се в гр. Варна, ул. „Цар Симеон І” № 3, магазин, предмет на АОС 
№ 4171/01.02.2007 г., изготвен от Христина Димитрова Димитрова - 
правоспособен юрист. 

16. Информационен меморандум и приватизационна оценка на 
общински нежилищен имот, находящ се в град Варна, ул. „Цар Симеон І” 
№ 3, магазин, предмет на АОС № 4171/01.02.2007 г., изготвени от  
„ИМИЛЕКС” ООД - независим оценител. 

17. Анализ на правното състояние на общински нежилищен имот, 
находящ се в гр. Варна, бул. „Христо Ботев” № 18, вх. 5, ет. 13, ателие № 1, 
предмет на АОС № 252/08.09.1997 г., изготвен от Томина Николова 
Томова - правоспособен юрист. 

18. Информационен меморандум и приватизационна оценка на 
общински нежилищен имот, находящ се в гр. Варна, бул. „Христо Ботев” 
№ 18, вх. 5, ет. 13, ателие № 1, предмет на АОС № 252/08.09.1997 г., 
изготвени от „РЕНИТА ЕКСПЕРТ” ЕООД - независим оценител. 

19. Анализ на правното състояние на общински нежилищен имот, 
находящ се в гр. Варна, бул. „Христо Ботев” № 18, вх. 9, ет. 13, ателие № 3, 
предмет на АОС № 250/08.09.1997 г., изготвен от Христина Димитрова 
Димитрова - правоспособен юрист. 

20. Информационен меморандум и приватизационна оценка на 
общински нежилищен имот, находящ се в гр. Варна, бул. „Христо Ботев” 
№ 18, вх. 9, ет. 13, ателие № 3, предмет на АОС № 250/08.09.1997 г., 
изготвени от „МАКЕН” ЕООД - независим оценител. 

21. Анализ на правното състояние на общински нежилищен имот, 
находящ се в гр. Варна, бул. „Христо Ботев” № 18, вх. 9, ет. 13, ателие № 1, 
предмет на АОС № 255/09.09.1997 г., изготвен от Томина Николова 
Томова - правоспособен юрист. 

22. Информационен меморандум и приватизационна оценка на 
общински нежилищен имот, находящ се в гр. Варна, бул. „Христо Ботев” 



№ 18, вх. 9, ет. 13, ателие № 1, предмет на АОС № 255/09.09.1997 г., 
изготвени от Мариана Стефанова Станева - независим оценител. 

23. Анализ на правното състояние на общински нежилищен имот, 
находящ се в гр. Варна, бул. „Христо Ботев” № 18, вх. 5, ет. 13, ателие № 3, 
предмет на АОС № 253/08.09.1997 г., изготвен от Христина Димитрова 
Димитрова - правоспособен юрист. 

24. Информационен меморандум и приватизационна оценка на 
общински нежилищен имот, находящ се в гр. Варна, бул. „Христо Ботев” 
№ 18, вх. 5, ет. 13, ателие № 3, предмет на АОС № 253/08.09.1997 г., 
изготвени от „АМОРЕТОС” ЕООД - независим оценител. 

25. Анализ на правното състояние на общински нежилищен имот, 
находящ се в гр. Варна, ул. „Капитан І-ви ранг Георги Купов” № 37, 
представляващ част от сграда, предмет на АОС № 6683/29.12.2011 г., 
изготвен от Томина Николова Томова - правоспособен юрист. 

26. Информационен меморандум и приватизационна оценка на 
общински нежилищен имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Капитан І-ви ранг 
Георги Купов” № 37, представляващ част от сграда, предмет на АОС № 
6683/29.12.2011 г., изготвени от Светлана Иванова Бончева - независим 
оценител. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? Няма. В режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 44; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 4, предложението се приема. 
 
Петко БОЙНОВСКИ 
И сега решенията анблок, ще чета само в началото нормативните 

основания, защото са доста: 
 
2140-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2, 

чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК във връзка с чл. 2, ал. 1, 
т. 3, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и 
конкурсите, и свое решение № 1653-9/34/21.07.2014 г. за откриване на 
процедура за приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в 
гр. Варна, ул. „Двадесет и седми юли” № 66, по АОС № 1790/15.05.2000 
г., представляващ две стаи в сутерен и земя, Общински съвет – Варна 
реши: 

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на 
общински нежилищен имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Двадесет и седми 
юли” № 66, по АОС № 1790/15.05.2000 г., представляващ две стаи в 
сутерен, СОС с идентификатор 10135.1507.109.1.1 със застроена площ 45 
кв.м. и земя 1/3 идеална част от поземлен имот с идентификатор 
10135.1507.109, целия с площ 29 3кв.м., по КК и КР, одобрени със Заповед 
№ РД-18-98/10.11.2008 г. на ИД на АГКК, изменени със Заповед № КД-14-



03-328/25.03.2010 г. на Началника на СГКК – Варна, при начална тръжна 
цена 72 000 лв. (седемдесет и две хиляди лева), без включен ДДС.  

ІІ. Утвърждава тръжна документация и условия за участие, 
съдържащи: 

1. Заявление за участие. 
2. Проект на договор за продажба на обекта на търга. 
3. Информационен меморандум. 
4. Декларация за извършен оглед на обекта. 
5. Декларация за запознаване с тръжните условия. 
6. Декларация за конфиденциалност. 
7. Декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол 
и за документите, и сведенията, представляващи служебна тайна. 

8. Стъпка за наддаване в размер на 2 500 лв.(две хиляди и петстотин 
лева), без включен ДДС. 

9. Депозит в размер на 7 200 лв. (седем хиляди и двеста лева), без 
включен ДДС, платими по сметка IBAN: BG36 CECB 9790 3362 150000 и 
BIC: CECBBGSF, при „Централна кооперативна банка” АД, клон Варна до 
16.30 часа на 15-я работен ден от обнародването на решението в 
„Държавен вестник”. 

10. Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207, на 
ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу представяне на документ за 
платени 500 лв. (петстотин лева), с включен ДДС, по сметка IBAN: BG49 
CECB 9790 8462 150000 и BIC: CECBBGSF, код за вид плащане 44 70 00 
при „Централна кооперативна банка” АД, клон Варна до 16.30 часа на 10-я 
работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

При закупуване на тръжна документация следва да бъдат 
представени следните документи: документ за самоличност, актуално 
състояние на едноличен търговец или друго юридическо лице по 
Търговския закон, а ако документацията се закупува от друго лице се 
представя и нотариално заверено пълномощно. 

11. Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан 
непрозрачен плик, върху който се отбелязват името (фирмата) на 
участника и цялостното наименование на обекта на приватизация в стая 
1210 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна до 16.30 часа на 15-я 
работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

12. Оглед на обекта се извършва в рамките на всеки работен ден, 
след представяне на документ за закупена тръжна документация до 15.30 
часа на 15-я работен ден от обнародването на решението в „Държавен 
вестник”. 

13. Търгът да се проведе на 16-я работен ден от обнародването на 
решението в „Държавен вестник” от 09.30 часа в сградата на Община 
Варна. 



14. Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат 
юридически и физически лица, подали следните документи: 

14.1. заявление за участие; 
14.2. удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по 

вписванията за вписване на юридическите лица (оригинал), или документ 
за самоличност за физически лица (копие, заверено от участника); 

14.3. платежен документ за внесен депозит в размер на 7 200 лв. 
(седем хиляди и двеста лева), без включен ДДС, платими по сметка  IBAN: 
BG36 CECB 9790 3262 1500 00 и BIC: CECBBGSF при „Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна (оригинал). 

14.4. платежен документ за закупена тръжна документация в размер 
на 500 лв. (петстотин лева), с включен ДДС, по сметка  IBAN: BG49 CECB 
9790 8462 150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна кооперативна банка” 
АД, клон Варна (оригинал); 

14.5. удостоверение за липса на публични вземания към Община 
Варна от дирекция „Местни данъци” (оригинал); 

14.6. удостоверение за липса на задължения по данъчно – 
осигурителната сметка от съответното подразделение на Националната 
агенция за приходите (оригинал); 

14.7. декларация за извършен оглед на обекта; 
14.8. декларация за запознаване с тръжните условия; 
14.9. декларация за конфиденциалност; 
14.10. декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол 
и за документите, и сведенията, представляващи служебна тайна. 

14.11. съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в 
производство за обявяване в несъстоятелност, или се намира в ликвидация 
– оригинал (за юридическите лица); 

14.12. служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при 
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 
физически лица и лицата, управляващи и представляващи юридическите 
лица, както и за самите юридически лица (оригинал); 

14.13. свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, 
управляващи и представляващи юридическите лица (оригинал); 

15. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито 
предложения: 

15.1. са подадени след 16.30 часа на 15-я работен ден от 
обнародването на решението в „Държавен вестник”; 

15.2. са подадени в незапечатан или прозрачен плик; 
15.3. не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга; 
15.4. не съдържат документ за закупена тръжна документация; 
15.5.не съдържат, който и да е от посочените в т.14 документи. 
16. Разяснения, относно процедурата по провеждането на търга и 

сключването на договор за приватизация: 



16.1. публичният търг с явно наддаване да се проведе в съответствие 
с изискванията на глава V, раздел І от Наредбата за търговете и 
конкурсите; 

16.2. договорът за приватизация се сключва в съответствие с 
изискванията на глава VІІ от Наредбата за търговете и конкурсите. 

ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно 
наддаване в състав: председател – Петко Бойновски; членове – Димитър 
Кискинов, Стефка Петрова, Илия Кафалийски, Пламен Начков, Галина 
Крайчева - Иванова, Йорданка Юнакова; резервни членове: Петър Липчев, 
Тодор Мутафов и възнаграждение съгласно чл. 8, ал. 3 от Наредбата за 
търговете и конкурсите, за дейността на всеки от членовете на комисията в 
размер на 200 лв. (двеста лева). 

ІV. Задължава спечелилия търга участник да представи декларация 
за произхода на средствата и придружаващите я документи, съгласно 
Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по чл. 7, ал. 3 от 
Закона за приватизация и следприватизационен контрол и за реда, и 
органите за контрол на декларираните данни, в 20-дневен срок от датата на 
провеждането на търга. При непредставяне на декларацията или при 
непълнота на данните в нея спечелилия търга участник губи правото да 
сключи приватизационния договор. Договорът се сключва с участника, 
предложил следващата по размер цена на търга. 

V. Възлага на адвокат – довереника на Общински съвет – Варна, 
проверката на данните по декларацията за произход на средствата, в 
съответствие с изискванията на Наредбата за сведенията, които съдържа 
декларацията по чл. 7, ал. 3 от Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол и за реда, и органите за контрол на 
декларираните данни, преди подписване на приложения към тръжната 
документация договор. 

VІ. Упълномощава Председателя на Общинския съвет – Варна, да 
подпише приложения към тръжната документация договор със спечелилия 
търга участник, след представяне на декларация за произхода на 
средствата и придружаващите я документи, и заплащане на достигнатата 
при търга цена. 

 
 

 
 

2141-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2, 
чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК във връзка с чл. 2, ал. 1, 
т. 3, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и 
конкурсите, и свое решение № 1654-9/34/21.07.2014 г. за откриване на 
процедура за приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в 
гр. Варна, бул. „Съборни” № 44, по АОС № 1261/02.07.1999 г., 
представляващ сграда и земя, Общински съвет – Варна реши: 



І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на 
общински нежилищен имот, находящ се в гр. Варна, бул. „Съборни” № 44, 
по АОС № 1261/02.07.1999 г., представляващ сгради: втори етаж от 
масивна двуетажна сграда (до улицата) със застроена площ 91 кв.м., изби с 
площ от 30,50 кв.м., представляващи ½ идеални части от всички изби с 
обща площ 61 кв.м. и таванска стая с площ 16,45 кв.м., заедно с 63,568 % 
идеални части от общите части на сградата; масивна двуетажна 
пристройка до улицата (без магазина на първия етаж) със застроена площ 
47,84 кв.м. и изба от две помещения с площ от 18,78 кв.м., заедно с 90 % 
идеални части от общите части на сградата; част от масивна сграда, 
разположена във вътрешната част на двора, заемаща дясната половина с 
разгъната застроена площ 106 кв.м. и земя с площ 225,75 кв.м. идеални 
части от поземлен имот с идентификатор  10135.1503.556 по КК и КР на 
гр. Варна, целият с площ 334 кв.м., а по АОС № 1261/02.07.1999 г. – 330 
кв.м., при начална тръжна цена 211 000 лв. (двеста и единадесет хиляди 
лева), без включен ДДС.  

ІІ. Утвърждава тръжна документация и условия за участие, 
съдържащи: 

1. Заявление за участие. 
2. Проект на договор за продажба на обекта на търга. 
3. Информационен меморандум. 
4. Декларация за извършен оглед на обекта. 
5. Декларация за запознаване с тръжните условия. 
6. Декларация за конфиденциалност. 
7. Декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол 
и за документите, и сведенията, представляващи служебна тайна. 

8. Стъпка за наддаване в размер на 3 000 лв.(три хиляди лева), без 
включен ДДС. 

9. Депозит в размер на 21 100 лв.(двадесет и една хиляди сто лева), 
без включен ДДС, платими по сметка IBAN: BG36 CECB 9790 3362 150000 
и BIC: CECBBGSF, при „Централна кооперативна банка” АД, клон Варна 
до 16.30 часа на 15-я работен ден от обнародването на решението в 
„Държавен вестник”. 

10. Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207, на 
ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу представяне на документ за 
платени 500 лв. (петстотин лева), с включен ДДС, по сметка IBAN: BG49 
CECB 9790 8462 150000 и BIC: CECBBGSF, код за вид плащане 44 70 00 
при „Централна кооперативна банка” АД, клон Варна до 16.30 часа на 10-я 
работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

При закупуване на тръжна документация следва да бъдат 
представени следните документи: документ за самоличност, актуално 
състояние на едноличен търговец или друго юридическо лице по 



Търговския закон, а ако документацията се закупува от друго лице се 
представя и нотариално заверено пълномощно. 

11. Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан 
непрозрачен плик, върху който се отбелязват името (фирмата) на 
участника и цялостното наименование на обекта на приватизация в стая 
1210 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна до 16.30 часа на 15-я 
работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

12. Оглед на обекта се извършва в рамките на всеки работен ден, 
след представяне на документ за закупена тръжна документация до 15.30 
часа на 15-я работен ден от обнародването на решението в „Държавен 
вестник”. 

13. Търгът да се проведе на 16-я работен ден от обнародването на 
решението в „Държавен вестник” от 11.30 часа в сградата на Община 
Варна. 

14. Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат 
юридически и физически лица, подали следните документи: 

14.1. заявление за участие; 
14.2. удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по 

вписванията за вписване на юридическите лица (оригинал), или документ 
за самоличност за физически лица (копие, заверено от участника); 

14.3. платежен документ за внесен депозит в размер на 21 100 лв. 
(двадесет и една хиляди сто лева), без включен ДДС, платими по сметка  
IBAN: BG36 CECB 9790 3262 150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна (оригинал). 

14.4. платежен документ за закупена тръжна документация в размер 
на 500 лв. (петстотин лева), с включен ДДС, по сметка  IBAN: BG49 CECB 
9790 8462 150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна кооперативна банка” 
АД, клон Варна (оригинал); 

14.5. удостоверение за липса на публични вземания към Община 
Варна от дирекция „Местни данъци” (оригинал); 

14.6. удостоверение за липса на задължения по данъчно – 
осигурителната сметка от съответното подразделение на Националната 
агенция за приходите (оригинал); 

14.7. декларация за извършен оглед на обекта; 
14.8. декларация за запознаване с тръжните условия; 
14.9. декларация за конфиденциалност; 
14.10. декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол 
и за документите, и сведенията, представляващи служебна тайна. 

14.11. съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в 
производство за обявяване в несъстоятелност, или се намира в ликвидация 
– оригинал (за юридическите лица); 

14.12. служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при 
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 



физически лица и лицата, управляващи и представляващи юридическите 
лица, както и за самите юридически лица (оригинал); 

14.13. свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, 
управляващи и представляващи юридическите лица (оригинал); 

15. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито 
предложения: 

15.1. са подадени след 16.30 часа на 15-я работен ден от 
обнародването на решението в „Държавен вестник”; 

15.2. са подадени в незапечатан или прозрачен плик; 
15.3. не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга; 
15.4. не съдържат документ за закупена тръжна документация; 
15.5. не съдържат, който и да е от посочените в т. 14 документи. 
16. Разяснения, относно процедурата по провеждането на търга и 

сключването на договор за приватизация: 
16.1. публичният търг с явно наддаване да се проведе в съответствие 

с изискванията на глава V, раздел І от Наредбата за търговете и 
конкурсите; 

16.2. договорът за приватизация се сключва в съответствие с 
изискванията на глава VІІ от Наредбата за търговете и конкурсите. 

ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно 
наддаване в състав: председател – Петко Бойновски; членове – Димитър 
Кискинов, Стефка Петрова, Станислав Иванов, Януарий Вичев, Станислав 
Темелков, Славчо Славов; резервни членове: Христо Атанасов, Жельо 
Алексиев и възнаграждение съгласно чл. 8, ал. 3 от Наредбата за търговете 
и конкурсите, за дейността на всеки от членовете на комисията в размер на 
200 лв. (двеста лева). 

ІV. Задължава спечелилия търга участник да представи декларация 
за произхода на средствата и придружаващите я документи, съгласно 
Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по чл. 7, ал. 3 от 
Закона за приватизация и следприватизационен контрол и за реда, и 
органите за контрол на декларираните данни, в 20-дневен срок от датата на 
провеждането на търга. При непредставяне на декларацията или при 
непълнота на данните в нея спечелилия търга участник губи правото да 
сключи приватизационния договор. Договорът се сключва с участника, 
предложил следващата по размер цена на търга. 

V. Възлага на адвокат – довереника на Общински съвет – Варна, 
проверката на данните по декларацията за произход на средствата, в 
съответствие с изискванията на Наредбата за сведенията, които съдържа 
декларацията по чл. 7, ал. 3 от Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол и за реда, и органите за контрол на 
декларираните данни, преди подписване на приложения към тръжната 
документация договор. 

VІ. Упълномощава Председателя на Общинския съвет – Варна, да 
подпише приложения към тръжната документация договор със спечелилия 
търга участник, след представяне на декларация за произхода на 



средствата и придружаващите я документи, и заплащане на достигнатата 
при търга цена. 

 
 
 

 
2142-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2, 

чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК във връзка с чл. 2, ал. 1, 
т. 3, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и 
конкурсите, и свое решение № 1655-9/34/21.07.2014 г. за откриване на 
процедура за приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в 
гр. Варна, бул. „Княз Борис I” № 64, по АОС № 7512/07.08.2013 г., 
представляващ сграда и земя, Общински съвет – Варна реши: 

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на 
общински нежилищен имот, находящ се в гр. Варна, бул. „Княз Борис I” № 
64, по АОС № 7512/07.08.2013 г., представляващ СОС с идентификатор 
101351508.113.6.2 със застроена площ 132 кв.м. и 4/5 идеални части от 
общите части на сградата, сграда с идентификатор 10135.1508.113.4 със 
застроена площ 86 кв.м. и земя 273 кв.м. идеални части от поземлен имот с 
идентификатор 10135.1508.113, целият с площ 738 кв.м, при начална 
тръжна цена 192 000 лв. (сто деветдесет и две хиляди лева), без включен 
ДДС.  

ІІ. Утвърждава тръжна документация и условия за участие, 
съдържащи: 

1. Заявление за участие. 
2. Проект на договор за продажба на обекта на търга. 
3. Информационен меморандум. 
4. Декларация за извършен оглед на обекта. 
5. Декларация за запознаване с тръжните условия. 
6. Декларация за конфиденциалност. 
7. Декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол 
и за документите, и сведенията, представляващи служебна тайна. 

8. Стъпка за наддаване в размер на 3 000 лв.(три хиляди лева), без 
включен ДДС. 

9. Депозит в размер на 19 200 лв. (деветнадесет хиляди и двеста 
лева), без включен ДДС, платими по сметка IBAN: BG36 CECB 9790 3362 
1500 00 и BIC: CECBBGSF, при „Централна кооперативна банка” АД, клон 
Варна до 16.30 часа на 15-я работен ден от обнародването на решението в 
„Държавен вестник”. 

10. Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207, на 
ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу представяне на документ за 
платени 500 лв. (петстотин лева), с включен ДДС, по сметка IBAN: BG49 
CECB 9790 8462 1500 00 и BIC: CECBBGSF, код за вид плащане 44 70 00 



при „Централна кооперативна банка” АД, клон Варна до 16.30 часа на 10-я 
работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

При закупуване на тръжна документация следва да бъдат 
представени следните документи: документ за самоличност, актуално 
състояние на едноличен търговец или друго юридическо лице по 
Търговския закон, а ако документацията се закупува от друго лице се 
представя и нотариално заверено пълномощно. 

11. Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан 
непрозрачен плик, върху който се отбелязват името (фирмата) на 
участника и цялостното наименование на обекта на приватизация в стая 
1210 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна до 16.30 часа на 15-я 
работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

12. Оглед на обекта се извършва в рамките на всеки работен ден, 
след представяне на документ за закупена тръжна документация до 15.30 
часа на 15-я работен ден от обнародването на решението в „Държавен 
вестник”. 

13. Търгът да се проведе на 16-я работен ден от обнародването на 
решението в „Държавен вестник” от 14.00 часа в сградата на община 
Варна. 

14. Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат 
юридически и физически лица, подали следните документи: 

14.1. заявление за участие; 
14.2. удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по 

вписванията за вписване на юридическите лица (оригинал), или документ 
за самоличност за физически лица (копие, заверено от участника); 

14.3. платежен документ за внесен депозит в размер на 19 200 лв. 
(деветнадесет хиляди и двеста лева), без включен ДДС, платими по сметка  
IBAN: BG36 CECB 9790 3262 1500 00 и BIC: CECBBGSF при „Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна (оригинал). 

14.4. платежен документ за закупена тръжна документация в размер 
на 500 лв. (петстотин лева), с включен ДДС, по сметка  IBAN: BG49 CECB 
9790 8462 1500 00 и BIC: CECBBGSF при „Централна кооперативна банка” 
АД, клон Варна (оригинал); 

14.5. удостоверение за липса на публични вземания към Община 
Варна от дирекция „Местни данъци” (оригинал); 

14.6. удостоверение за липса на задължения по данъчно – 
осигурителната сметка от съответното подразделение на Националната 
агенция за приходите (оригинал); 

14.7. декларация за извършен оглед на обекта; 
14.8. декларация за запознаване с тръжните условия; 
14.9. декларация за конфиденциалност; 
14.10. декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол 
и за документите, и сведенията, представляващи служебна тайна. 



14.11. съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в 
производство за обявяване в несъстоятелност, или се намира в ликвидация 
– оригинал (за юридическите лица); 

14.12. служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при 
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 
физически лица и лицата, управляващи и представляващи юридическите 
лица, както и за самите юридически лица (оригинал); 

14.13. свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, 
управляващи и представляващи юридическите лица (оригинал); 

15. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито 
предложения: 

15.1. са подадени след 16.30 часа на 15-я работен ден от 
обнародването на решението в „Държавен вестник”; 

15.2. са подадени в незапечатан или прозрачен плик; 
15.3. не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга; 
15.4. не съдържат документ за закупена тръжна документация; 
15.5. не съдържат, който и да е от посочените в т. 14 документи. 
16. Разяснения, относно процедурата по провеждането на търга и 

сключването на договор за приватизация: 
16.1. публичният търг с явно наддаване да се проведе в съответствие 

с изискванията на глава V, раздел І от Наредбата за търговете и 
конкурсите; 

16.2. договорът за приватизация се сключва в съответствие с 
изискванията на глава VІІ от Наредбата за търговете и конкурсите. 

ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно 
наддаване в състав: председател – Петко Бойновски; членове – Димитър 
Кискинов, Стефка Петрова, Марица Гърдева, Медиха Мехмед - Хамза, 
Таня Парушева, Снежана Донева; резервни членове: Тодор Мутафов, 
Христо Атанасов, и възнаграждение съгласно чл. 8, ал. 3 от Наредбата за 
търговете и конкурсите, за дейността на всеки от членовете на комисията в 
размер на 200 лв. (двеста лева). 

ІV. Задължава спечелилия търга участник да представи декларация 
за произхода на средствата и придружаващите я документи, съгласно 
Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по чл. 7, ал. 3 от 
Закона за приватизация и следприватизационен контрол и за реда, и 
органите за контрол на декларираните данни, в 20-дневен срок от датата на 
провеждането на търга. При непредставяне на декларацията или при 
непълнота на данните в нея спечелилия търга участник губи правото да 
сключи приватизационния договор. Договорът се сключва с участника, 
предложил следващата по размер цена на търга. 

V. Възлага на адвокат – довереника на Общински съвет – Варна, 
проверката на данните по декларацията за произход на средствата, в 
съответствие с изискванията на Наредбата за сведенията, които съдържа 
декларацията по чл. 7, ал. 3 от Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол и за реда, и органите за контрол на 



декларираните данни, преди подписване на приложения към тръжната 
документация договор. 

VІ. Упълномощава Председателя на Общинския съвет – Варна, да 
подпише приложения към тръжната документация договор със спечелилия 
търга участник, след представяне на декларация за произхода на 
средствата и придружаващите я документи, и заплащане на достигнатата 
при търга цена. 

 
 

 
 
 

2143-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2, 
чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК във връзка с чл.2 , ал. 1, 
т. 3, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и 
конкурсите, и свое решение № 1656-9/34/21.07.2014 г. за откриване на 
процедура за приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в 
гр. Варна, ул. „Шейново” № 24, по АОС № 7236/08.01.2013 г., 
представляващ сграда и земя, Общински съвет – Варна реши: 

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на 
общински нежилищен имот, находящ се в град Варна, ул. „Шейново” № 
24, по АОС № 7236/08.01.2013 г., представляващ сграда състояща се от:  
СОС с идентификатор 10135.1507.211.1.2, състоящ се от две нива със 
застроена площ 131 кв.м. или с разгъната застроена площ 262 кв.м., ведно с 
избено помещение с площ 41,65 кв.м., заедно с 66,15 % идеални части от 
общите части на сградата и от правото на строеж и земя с площ 78,70 кв.м. 
идеални части от поземлен имот с идентификатор 10135.1507.211, целия с 
площ 188 кв.м., при начална тръжна цена 107 000 лв. (сто и седем хиляди 
лева), без включен ДДС .  

ІІ. Утвърждава тръжна документация и условия за участие, 
съдържащи: 

1. Заявление за участие. 
2. Проект на договор за продажба на обекта на търга. 
3. Информационен меморандум. 
4. Декларация за извършен оглед на обекта. 
5. Декларация за запознаване с тръжните условия. 
6. Декларация за конфиденциалност. 
7. Декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол 
и за документите, и сведенията, представляващи служебна тайна. 

8. Стъпка за наддаване в размер на 3 000 лв.(три хиляди лева), без 
включен ДДС.  

9. Депозит в размер на 10 700 лв. (десет хиляди седемстотин лева), 
без включен ДДС, платими по сметка IBAN: BG36 CECB 9790 3362 150000 



и BIC: CECBBGSF, при „Централна кооперативна банка” АД, клон Варна 
до 16.30 часа на 15-я работен ден от обнародването на решението в 
„Държавен вестник”. 

10. Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207, на 
ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу представяне на документ за 
платени 500 лв. (петстотин лева), с включен ДДС, по сметка IBAN: BG49 
CECB 9790 8462 150000 и BIC: CECBBGSF, код за вид плащане 44 70 00 
при „Централна кооперативна банка” АД, клон Варна до 16.30 часа на 10-я 
работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

При закупуване на тръжна документация следва да бъдат 
представени следните документи: документ за самоличност, актуално 
състояние на едноличен търговец или друго юридическо лице по 
Търговския закон, а ако документацията се закупува от друго лице се 
представя и нотариално заверено пълномощно. 

11. Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан 
непрозрачен плик, върху който се отбелязват името (фирмата) на 
участника и цялостното наименование на обекта на приватизация в стая 
1210 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна до 16.30 часа на 15-я 
работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

12. Оглед на обекта се извършва в рамките на всеки работен ден, 
след представяне на документ за закупена тръжна документация до 15.30 
часа на 15-я работен ден от обнародването на решението в „Държавен 
вестник”. 

13. Търгът да се проведе на 16-я работен ден от обнародването на 
решението в „Държавен вестник” от 16.00 часа в сградата на Община 
Варна. 

14. Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат 
юридически и физически лица, подали следните документи: 

14.1. заявление за участие; 
14.2. удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по 

вписванията за вписване на юридическите лица (оригинал), или документ 
за самоличност за физически лица (копие, заверено от участника); 

14.3. платежен документ за внесен депозит в размер на 10 700 лв. 
(десет хиляди седемстотин лева), без включен ДДС, платими по сметка  
IBAN: BG36 CECB 9790 3262 150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна (оригинал). 

14.4. платежен документ за закупена тръжна документация в размер 
на 500 лв. (петстотин лева), с включен ДДС, по сметка  IBAN: BG49 CECB 
9790 8462 150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна кооперативна банка” 
АД, клон Варна (оригинал); 

14.5. удостоверение за липса на публични вземания към Община 
Варна от дирекция „Местни данъци” (оригинал); 

14.6. удостоверение за липса на задължения по данъчно – 
осигурителната сметка от съответното подразделение на Националната 
агенция за приходите (оригинал); 



14.7. декларация за извършен оглед на обекта; 
14.8. декларация за запознаване с тръжните условия; 
14.9. декларация за конфиденциалност; 
14.10. декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол 
и за документите, и сведенията, представляващи служебна тайна. 

14.11. съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в 
производство за обявяване в несъстоятелност, или се намира в ликвидация 
– оригинал (за юридическите лица); 

14.12. служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при 
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 
физически лица и лицата, управляващи и представляващи юридическите 
лица, както и за самите юридически лица (оригинал); 

14.13. свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, 
управляващи и представляващи юридическите лица (оригинал); 

15. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито 
предложения: 

15.1. са подадени след 16.30 часа на 15-я работен ден от 
обнародването на решението в „Държавен вестник”; 

15.2. са подадени в незапечатан или прозрачен плик; 
15.3. не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга; 
15.4. не съдържат документ за закупена тръжна документация; 
15.5. не съдържат, който и да е от посочените в т. 14 документи. 
16.Разяснения, относно процедурата по провеждането на търга и 

сключването на договор за приватизация: 
16.1. публичният търг с явно наддаване да се проведе в съответствие 

с изискванията на глава V, раздел І от Наредбата за търговете и 
конкурсите; 

16.2. договорът за приватизация се сключва в съответствие с 
изискванията на глава VІІ от Наредбата за търговете и конкурсите. 

ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно 
наддаване в състав: председател – Петко Бойновски; членове – Димитър 
Кискинов, Стефка Петрова, Илия Кафалийски, Пламен Начков, Галина 
Крайчева - Иванова, Йорданка Юнакова; резервни членове: Жельо 
Алексиев, Петър Липчев и възнаграждение съгласно чл. 8, ал. 3 от 
Наредбата за търговете и конкурсите, за дейността на всеки от членовете 
на комисията в размер на 200 лв. (двеста лева). 

ІV. Задължава спечелилия търга участник да представи декларация 
за произхода на средствата и придружаващите я документи, съгласно 
Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по чл. 7, ал. 3 от 
Закона за приватизация и следприватизационен контрол и за реда, и 
органите за контрол на декларираните данни, в 20-дневен срок от датата на 
провеждането на търга. При непредставяне на декларацията или при 
непълнота на данните в нея спечелилия търга участник губи правото да 



сключи приватизационния договор. Договорът се сключва с участника, 
предложил следващата по размер цена на търга. 

V. Възлага на адвокат – довереника на Общински съвет – Варна, 
проверката на данните по декларацията за произход на средствата, в 
съответствие с изискванията на Наредбата за сведенията, които съдържа 
декларацията по чл. 7, ал. 3 от Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол и за реда, и органите за контрол на 
декларираните данни, преди подписване на приложения към тръжната 
документация договор. 

VІ. Упълномощава Председателя на Общинския съвет – Варна, да 
подпише приложения към тръжната документация договор със спечелилия 
търга участник, след представяне на декларация за произхода на 
средствата и придружаващите я документи, и заплащане на достигнатата 
при търга цена. 

 
 
 

 
 

2144-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2, 
чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК във връзка с чл. 2, ал. 1, 
т. 3, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и 
конкурсите, и свое решение № 1657-9/34/21.07.2014 г. за откриване на 
процедура за приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в 
гр. Варна, ул. „Генерал Скобелев“ № 56, по АОС № 7034/25.07.2012 г., 
представляващ сграда и земя, Общински съвет – Варна реши: 

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на 
общински нежилищен имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Генерал 
Скобелев“ № 56, по АОС № 7034/25.07.2012 г., представляващ сграда с 
идентификатор 10135.2577.327.2 със застроена площ 64 кв.м. на два етажа 
или общо разгъната застроена площ 128 кв.м. и земя от поземлен имот с 
идентификатор 10135.2577.327, целия с площ 849 кв.м., представляващ 
парцел УПИ I – „За жилищно строителство“, одобрен със Заповед № Г-
17/18.01.1995 г. на кмета на Община Варна, кв. 670 по КК и КР на гр. 
Варна, одобрени със Заповед № РД-18-92/11.11.2008 г. на ИД на АГКК, 
при начална тръжна цена 738 000 лв. (седемстотин тридесет и осем хиляди 
лева), без включен ДДС.  

ІІ. Утвърждава тръжна документация и условия за участие, 
съдържащи: 

1. Заявление за участие. 
2. Проект на договор за продажба на обекта на търга. 
3. Информационен меморандум. 
4. Декларация за извършен оглед на обекта. 
5. Декларация за запознаване с тръжните условия. 
6. Декларация за конфиденциалност. 



7. Декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната 
информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол 
и за документите, и сведенията, представляващи служебна тайна. 

8. Стъпка за наддаване в размер на 7 000 лв.(седем хиляди лева), без 
включен ДДС. 

9. Депозит в размер на 36 900 лв. (тридесет и шест хиляди 
деветстотин лева), без включен ДДС, платими по сметка IBAN: BG36 
CECB 9790 3362 1500 00 и BIC: CECBBGSF, при „Централна кооперативна 
банка” АД, клон Варна до 16.30 часа на 15-я работен ден от обнародването 
на решението в „Държавен вестник”. 

10. Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207, на 
ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу представяне на документ за 
платени 500 лв. (петстотин лева), с включен ДДС, по сметка IBAN: BG49 
CECB 9790 8462 1500 00 и BIC: CECBBGSF, код за вид плащане 44 70 00 
при „Централна кооперативна банка” АД, клон Варна до 16.30 часа на 10-я 
работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

При закупуване на тръжна документация следва да бъдат 
представени следните документи: документ за самоличност, актуално 
състояние на едноличен търговец или друго юридическо лице по 
Търговския закон, а ако документацията се закупува от друго лице се 
представя и нотариално заверено пълномощно. 

11. Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан 
непрозрачен плик, върху който се отбелязват името (фирмата) на 
участника и цялостното наименование на обекта на приватизация в стая 
1210 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна до 16.30 часа на 15-я 
работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

12. Оглед на обекта се извършва в рамките на всеки работен ден, 
след представяне на документ за закупена тръжна документация до 15.30 
часа на 15-я работен ден от обнародването на решението в „Държавен 
вестник”. 

13. Търгът да се проведе на 17-я работен ден от обнародването на 
решението в „Държавен вестник” от 09.30 часа в сградата на община 
Варна. 

14. Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат 
юридически и физически лица, подали следните документи: 

14.1. заявление за участие; 
14.2. удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по 

вписванията за вписване на юридическите лица (оригинал), или документ 
за самоличност за физически лица (копие, заверено от участника); 

14.3. платежен документ за внесен депозит в размер на 36 900 лв. 
(тридесет и шест хиляди деветстотин лева), без включен ДДС, платими по 
сметка  IBAN: BG36 CECB 9790 3262 1500 00 и BIC: CECBBGSF при 
„Централна кооперативна банка” АД, клон Варна (оригинал). 



14.4. платежен документ за закупена тръжна документация в размер 
на 500 лв. (петстотин лева), с включен ДДС, по сметка  IBAN: BG49 CECB 
9790 8462 1500 00 и BIC: CECBBGSF при „Централна кооперативна банка” 
АД, клон Варна (оригинал); 

14.5. удостоверение за липса на публични вземания към Община 
Варна от дирекция „Местни данъци” (оригинал); 

14.6. удостоверение за липса на задължения по данъчно – 
осигурителната сметка от съответното подразделение на Националната 
агенция за приходите (оригинал); 

14.7. декларация за извършен оглед на обекта; 
14.8. декларация за запознаване с тръжните условия; 
14.9. декларация за конфиденциалност; 
14.10. декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол 
и за документите, и сведенията, представляващи служебна тайна. 

14.11. съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в 
производство за обявяване в несъстоятелност, или се намира в ликвидация 
– оригинал (за юридическите лица); 

14.12. служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при 
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 
физически лица и лицата, управляващи и представляващи юридическите 
лица, както и за самите юридически лица (оригинал); 

14.13. свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, 
управляващи и представляващи юридическите лица (оригинал); 

15. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито 
предложения: 

15.1. са подадени след 16.30 часа на 15-я работен ден от 
обнародването на решението в „Държавен вестник”; 

15.2. са подадени в незапечатан или прозрачен плик; 
15.3. не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга; 
15.4. не съдържат документ за закупена тръжна документация; 
15.5. не съдържат, който и да е от посочените в т.14 документи. 
16. Разяснения, относно процедурата по провеждането на търга и 

сключването на договор за приватизация: 
16.1. публичният търг с явно наддаване да се проведе в съответствие 

с изискванията на глава V, раздел І от Наредбата за търговете и 
конкурсите; 

16.2. договорът за приватизация се сключва в съответствие с 
изискванията на глава VІІ от Наредбата за търговете и конкурсите. 

ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно 
наддаване в състав: председател – Петко Бойновски; членове – Димитър 
Кискинов, Стефка Петрова, Станислав Иванов, Януарий Вичев, Станислав 
Темелков, Славчо Славов; резервни членове: Петър Липчев, Христо 
Атанасов и възнаграждение съгласно чл. 8, ал. 3 от Наредбата за търговете 



и конкурсите, за дейността на всеки от членовете на комисията в размер на 
200 лв. (двеста лева). 

ІV. Задължава спечелилия търга участник да представи декларация 
за произхода на средствата и придружаващите я документи, съгласно 
Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по чл. 7, ал. 3 от 
Закона за приватизация и следприватизационен контрол и за реда, и 
органите за контрол на декларираните данни, в 20-дневен срок от датата на 
провеждането на търга. При непредставяне на декларацията или при 
непълнота на данните в нея спечелилия търга участник губи правото да 
сключи приватизационния договор. Договорът се сключва с участника, 
предложил следващата по размер цена на търга. 

V. Възлага на адвокат – довереника на Общински съвет – Варна, 
проверката на данните по декларацията за произход на средствата, в 
съответствие с изискванията на Наредбата за сведенията, които съдържа 
декларацията по чл. 7, ал. 3 от Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол и за реда, и органите за контрол на 
декларираните данни, преди подписване на приложения към тръжната 
документация договор. 

VІ. Упълномощава Председателя на Общинския съвет – Варна, да 
подпише приложения към тръжната документация договор със спечелилия 
търга участник, след представяне на декларация за произхода на 
средствата и придружаващите я документи, и заплащане на достигнатата 
при търга цена. 

 
 
 
 

2145-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2, 
чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК във връзка с чл. 2, ал. 1, 
т. 3, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и 
конкурсите, и свое решение № 1658-9/34/21.07.2014 г. за откриване на 
процедура за приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в 
гр. Варна, ул. „Цар Симеон I” № 3, по АОС № 4169/01.02.2007 г., 
представляващ сграда и земя, Общински съвет – Варна реши: 

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на 
общински нежилищен имот, находящ се в град Варна, ул. „Цар Симеон I” 
№ 3, по АОС № 4169/01.02.2007 г., представляващ дясно крило от масивна 
сграда, състоящо се от: втори етаж (надпартерен) със застроена площ 207 
кв.м. и 8,8488 % идеални части от общите части на сградата; трети етаж 
със застроена площ 406,80 кв.м. и 15,6509 % идеални части от общите 
части на сградата; тавански етаж със застроена площ 336,30 кв.м. и 12,9385 
% от общите части на сградата, както и 37,4382 % идеални части от 
поземлен имот с идентификатор 10135.1506.869, целия с площ 1282 кв.м. 
по КК и КР на гр. Варна,  а  по  АОС  № 4169/01.02.2007 г. – 1285 кв.м.,  



при  начална  тръжна  цена  1 010 000 лв. (един милион и десет хиляди 
лева), без включен ДДС.  

ІІ. Утвърждава тръжна документация и условия за участие, 
съдържащи: 

1. Заявление за участие. 
2. Проект на договор за продажба на обекта на търга. 
3. Информационен меморандум. 
4. Декларация за извършен оглед на обекта. 
5. Декларация за запознаване с тръжните условия. 
6. Декларация за конфиденциалност. 
7. Декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол 
и за документите, и сведенията, представляващи служебна тайна. 

8. Стъпка за наддаване в размер на 7 000 лв.(седем хиляди лева), без 
включен ДДС. 

9. Депозит в размер на 50 500 лв. (петдесет хиляди и петстотин лева), 
без включен ДДС, платими по сметка IBAN: BG36 CECB 9790 3362 1500 
00 и BIC: CECBBGSF, при „Централна кооперативна банка” АД, клон 
Варна до 16.30 часа на 15-я работен ден от обнародването на решението в 
„Държавен вестник”. 

10. Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207, на 
ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу представяне на документ за 
платени 500 лв. (петстотин лева), с включен ДДС, по сметка IBAN: BG49 
CECB 9790 8462 1500 00 и BIC: CECBBGSF, код за вид плащане 44 70 00 
при „Централна кооперативна банка” АД, клон Варна до 16.30 часа на 10-я 
работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

При закупуване на тръжна документация следва да бъдат 
представени следните документи: документ за самоличност, актуално 
състояние на едноличен търговец или друго юридическо лице по 
Търговския закон, а ако документацията се закупува от друго лице се 
представя и нотариално заверено пълномощно. 

11. Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан 
непрозрачен плик, върху който се отбелязват името (фирмата) на 
участника и цялостното наименование на обекта на приватизация в стая 
1210 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна до 16.30 часа на 15-я 
работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

12. Оглед на обекта се извършва в рамките на всеки работен ден, 
след представяне на документ за закупена тръжна документация до 15.30 
часа на 15-я работен ден от обнародването на решението в „Държавен 
вестник”. 

13. Търгът да се проведе на 17-я работен ден от обнародването на 
решението в „Държавен вестник” от 11.30 часа в сградата на Община 
Варна. 



14. Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат 
юридически и физически лица, подали следните документи: 

14.1. заявление за участие; 
14.2. удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по 

вписванията за вписване на юридическите лица (оригинал), или документ 
за самоличност за физически лица (копие, заверено от участника); 

14.3. платежен документ за внесен депозит в размер на 50 500 лв. 
(петдесет хиляди и петстотин лева), без включен ДДС, платими по сметка  
IBAN: BG36 CECB 9790 3262 1500 00 и BIC: CECBBGSF при „Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна (оригинал). 

14.4. платежен документ за закупена тръжна документация в размер 
на 500 лв. (петстотин лева), с включен ДДС, по сметка  IBAN: BG49 CECB 
9790 8462 1500 00 и BIC: CECBBGSF при „Централна кооперативна банка” 
АД, клон Варна (оригинал); 

14.5. удостоверение за липса на публични вземания към Община 
Варна от дирекция „Местни данъци” (оригинал); 

14.6. удостоверение за липса на задължения по данъчно – 
осигурителната сметка от съответното подразделение на Националната 
агенция за приходите (оригинал); 

14.7. декларация за извършен оглед на обекта; 
14.8. декларация за запознаване с тръжните условия; 
14.9. декларация за конфиденциалност; 
14.10. декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол 
и за документите, и сведенията, представляващи служебна тайна. 

14.11. съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в 
производство за обявяване в несъстоятелност, или се намира в ликвидация 
– оригинал (за юридическите лица); 

14.12. служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при 
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 
физически лица и лицата, управляващи и представляващи юридическите 
лица, както и за самите юридически лица (оригинал); 

14.13. свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, 
управляващи и представляващи юридическите лица (оригинал); 

15. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито 
предложения: 

15.1. са подадени след 16.30 часа на 15-я работен ден от 
обнародването на решението в „Държавен вестник”; 

15.2. са подадени в незапечатан или прозрачен плик; 
15.3. не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга; 
15.4. не съдържат документ за закупена тръжна документация; 
15.5. не съдържат, който и да е от посочените в т. 14 документи. 
16. Разяснения, относно процедурата по провеждането на търга и 

сключването на договор за приватизация: 



16.1. публичният търг с явно наддаване да се проведе в съответствие 
с изискванията на глава V, раздел І от Наредбата за търговете и 
конкурсите; 

16.2. договорът за приватизация се сключва в съответствие с 
изискванията на глава VІІ от Наредбата за търговете и конкурсите. 

ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно 
наддаване в състав: председател – Петко Бойновски; членове – Димитър 
Кискинов, Стефка Петрова, Марица Гърдева, Медиха Мехмед - Хамза, 
Таня Парушева, Снежана Донева; резервни членове: Тодор Мутафов, 
Жельо Алексиев, и възнаграждение съгласно чл. 8, ал. 3 от Наредбата за 
търговете и конкурсите, за дейността на всеки от членовете на комисията в 
размер на 200 лв. (двеста лева). 

ІV. Задължава спечелилия търга участник да представи декларация 
за произхода на средствата и придружаващите я документи, съгласно 
Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по чл. 7, ал. 3 от 
Закона за приватизация и следприватизационен контрол и за реда, и 
органите за контрол на декларираните данни, в 20-дневен срок от датата на 
провеждането на търга. При непредставяне на декларацията или при 
непълнота на данните в нея спечелилия търга участник губи правото да 
сключи приватизационния договор. Договорът се сключва с участника, 
предложил следващата по размер цена на търга. 

V. Възлага на адвокат – довереника на Общински съвет – Варна, 
проверката на данните по декларацията за произход на средствата, в 
съответствие с изискванията на Наредбата за сведенията, които съдържа 
декларацията по чл. 7, ал. 3 от Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол и за реда, и органите за контрол на 
декларираните данни, преди подписване на приложения към тръжната 
документация договор. 

VІ. Упълномощава Председателя на Общинския съвет – Варна, да 
подпише приложения към тръжната документация договор със спечелилия 
търга участник, след представяне на декларация за произхода на 
средствата и придружаващите я документи, и заплащане на достигнатата 
при търга цена. 

 
 
 
 
 

2146-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2, 
чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК във връзка с чл. 2, ал. 1, 
т. 3, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и 
конкурсите, и свое решение № 1659-9/34/21.07.2014 г. за откриване на 
процедура за приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в 
гр. Варна, ул. „Цар Симеон I” № 3, по АОС № 4170/01.02.2007 г., 
представляващ магазин със склад и земя, Общински съвет – Варна реши: 



І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на 
общински нежилищен имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Цар Симеон I” № 
3, по АОС № 4170/01.02.2007 г., представляващ магазин със склад, 
находящ се в партерния етаж на четириетажна сграда, вдясно от прохода, с 
обща застроена площ 186,40 кв.м., ведно с изба под магазина с площ 86 
кв.м., както и 7,9682 % идеални части от общите части на сградата и от 
мястото в което е построена сградата, цялото с площ 1282 кв.м., 
съставляващо поземлен имот с идентификатор 10135.1506.869 по КК и КР 
на гр. Варна, а по АОС № 4169/01.02.2007 г. – 1285 кв.м., при начална 
тръжна цена 205 000 лв. (двеста и пет хиляди лева), без включен ДДС.  

ІІ. Утвърждава тръжна документация и условия за участие, 
съдържащи: 

1. Заявление за участие. 
2. Проект на договор за продажба на обекта на търга. 
3. Информационен меморандум. 
4. Декларация за извършен оглед на обекта. 
5. Декларация за запознаване с тръжните условия. 
6. Декларация за конфиденциалност. 
7. Декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол 
и за документите, и сведенията, представляващи служебна тайна. 

8. Стъпка за наддаване в размер на 3 000 лв. (три хиляди лева), без 
включен ДДС. 

9. Депозит в размер на 20 500 лв. (двадесет хиляди петстотин лева), 
без включен ДДС, платими по сметка IBAN: BG36 CECB 9790 3362 1500 
00 и BIC: CECBBGSF, при „Централна кооперативна банка” АД, клон 
Варна до 16.30 часа на 15-я работен ден от обнародването на решението в 
„Държавен вестник”. 

10. Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207, на 
ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу представяне на документ за 
платени 500 лв. (петстотин лева), с включен ДДС, по сметка IBAN: BG49 
CECB 9790 8462 1500 00 и BIC: CECBBGSF, код за вид плащане 44 70 00 
при „Централна кооперативна банка” АД, клон Варна до 16.30 часа на 10-я 
работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

При закупуване на тръжна документация следва да бъдат 
представени следните документи: документ за самоличност, актуално 
състояние на едноличен търговец или друго юридическо лице по 
Търговския закон, а ако документацията се закупува от друго лице се 
представя и нотариално заверено пълномощно. 

11. Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан 
непрозрачен плик, върху който се отбелязват името (фирмата) на 
участника и цялостното наименование на обекта на приватизация в стая 
1210 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна до 16.30 часа на 15-я 
работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник”. 



12. Оглед на обекта се извършва в рамките на всеки работен ден, 
след представяне на документ за закупена тръжна документация до 15.30 
часа на 15-я работен ден от обнародването на решението в „Държавен 
вестник”. 

13. Търгът да се проведе на 17-я работен ден от обнародването на 
решението в „Държавен вестник” от 14.00 часа в сградата на Община 
Варна. 

14. Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат 
юридически и физически лица, подали следните документи: 

14.1. заявление за участие; 
14.2. удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по 

вписванията за вписване на юридическите лица (оригинал), или документ 
за самоличност за физически лица (копие, заверено от участника); 

14.3. платежен документ за внесен депозит в размер на 20 500 лв. 
(двадесет хиляди петстотин лева), без включен ДДС, платими по сметка  
IBAN: BG36 CECB 9790 3262 1500 00 и BIC: CECBBGSF при „Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна (оригинал). 

14.4. платежен документ за закупена тръжна документация в размер 
на 500 лв. (петстотин лева), с включен ДДС, по сметка  IBAN: BG49 CECB 
9790 8462 1500 00 и BIC: CECBBGSF при „Централна кооперативна банка” 
АД, клон Варна (оригинал); 

14.5. удостоверение за липса на публични вземания към Община 
Варна от дирекция „Местни данъци” (оригинал); 

14.6. удостоверение за липса на задължения по данъчно – 
осигурителната сметка от съответното подразделение на Националната 
агенция за приходите (оригинал); 

14.7. декларация за извършен оглед на обекта; 
14.8. декларация за запознаване с тръжните условия; 
14.9. декларация за конфиденциалност; 
14.10. декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол 
и за документите, и сведенията, представляващи служебна тайна. 

14.11. съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в 
производство за обявяване в несъстоятелност, или се намира в ликвидация 
– оригинал (за юридическите лица); 

14.12. служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при 
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 
физически лица и лицата, управляващи и представляващи юридическите 
лица, както и за самите юридически лица (оригинал); 

14.13. свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, 
управляващи и представляващи юридическите лица (оригинал); 

15. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито 
предложения: 



15.1. са подадени след 16.30 часа на 15-я работен ден от 
обнародването на решението в „Държавен вестник”; 

15.2. са подадени в незапечатан или прозрачен плик; 
15.3. не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга; 
15.4. не съдържат документ за закупена тръжна документация; 
15.5. не съдържат, който и да е от посочените в т. 14 документи. 
16. Разяснения, относно процедурата по провеждането на търга и 

сключването на договор за приватизация: 
16.1. публичният търг с явно наддаване да се проведе в съответствие 

с изискванията на глава V, раздел І от Наредбата за търговете и 
конкурсите; 

16.2. договорът за приватизация се сключва в съответствие с 
изискванията на глава VІІ от Наредбата за търговете и конкурсите. 

ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно 
наддаване в състав: председател – Петко Бойновски; членове – Димитър 
Кискинов, Стефка Петрова, Илия Кафалийски, Пламен Начков, Галина 
Крайчева - Иванова, Йорданка Юнакова; резервни членове: Петър Липчев, 
Тодор Мутафов и възнаграждение съгласно чл. 8, ал. 3 от Наредбата за 
търговете и конкурсите, за дейността на всеки от членовете на комисията в 
размер на 200 лв. (двеста лева). 

ІV. Задължава спечелилия търга участник да представи декларация 
за произхода на средствата и придружаващите я документи, съгласно 
Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по чл. 7, ал. 3 от 
Закона за приватизация и следприватизационен контрол и за реда, и 
органите за контрол на декларираните данни, в 20-дневен срок от датата на 
провеждането на търга. При непредставяне на декларацията или при 
непълнота на данните в нея спечелилия търга участник губи правото да 
сключи приватизационния договор. Договорът се сключва с участника, 
предложил следващата по размер цена на търга. 

V. Възлага на адвокат – довереника на Общински съвет – Варна, 
проверката на данните по декларацията за произход на средствата, в 
съответствие с изискванията на Наредбата за сведенията, които съдържа 
декларацията по чл. 7, ал. 3 от Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол и за реда, и органите за контрол на 
декларираните данни, преди подписване на приложения към тръжната 
документация договор. 

VІ. Упълномощава Председателя на Общинския съвет – Варна, да 
подпише приложения към тръжната документация договор със спечелилия 
търга участник, след представяне на декларация за произхода на 
средствата и придружаващите я документи, и заплащане на достигнатата 
при търга цена. 

 
 
 

 



2147-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2, 
чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК във връзка с чл. 2, ал. 1, 
т. 3, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и 
конкурсите, и свое решение № 1660-9/34/21.07.2014 г. за откриване на 
процедура за приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в 
гр. Варна, ул. „Цар Симеон I” № 3, по АОС № 4171/01.02.2007 г., 
представляващ магазин и земя, Общински съвет – Варна реши: 

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на 
общински нежилищен имот, находящ се в град Варна, ул. „Цар Симеон I” 
№ 3, по АОС № 4171/01.02.2007 г., представляващ магазин, вляво от 
прохода, с площ 55,20 кв.м., заедно с избено помещение с площ 33 кв.м., 
както и 2,3597 % идеални части от общите части на сградата и от мястото в 
което е построена сградата, цялото с площ 1282 кв.м., съставляващо 
поземлен имот с идентификатор 10135.1506.869 по КК и КР на гр. Варна, а 
по АОС № 4169/01.02.2007 г. – 1285 кв.м., при начална тръжна цена 47 000 
лв. (четиридесет и седем хиляди лева), без включен ДДС.  

ІІ. Утвърждава тръжна документация и условия за участие, 
съдържащи: 

1. Заявление за участие. 
2. Проект на договор за продажба на обекта на търга. 
3. Информационен меморандум. 
4. Декларация за извършен оглед на обекта. 
5. Декларация за запознаване с тръжните условия. 
6. Декларация за конфиденциалност. 
7. Декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол 
и за документите, и сведенията, представляващи служебна тайна. 

8. Стъпка за наддаване в размер на 2 000 лв.(две хиляди лева), без 
включен ДДС. 

9. Депозит в размер на 4 700 лв. (четири хиляди седемстотин лева), 
без включен ДДС, платими по сметка IBAN: BG36 CECB 9790 3362 1500 
00 и BIC: CECBBGSF, при „Централна кооперативна банка” АД, клон 
Варна до 16.30 часа на 15-я работен ден от обнародването на решението в 
„Държавен вестник”. 

10. Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207, на 
ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу представяне на документ за 
платени 500 лв. (петстотин лева), с включен ДДС, по сметка IBAN: BG49 
CECB 9790 8462 1500 00 и BIC: CECBBGSF, код за вид плащане 44 70 00 
при „Централна кооперативна банка” АД, клон Варна до 16.30 часа на 10-я 
работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

При закупуване на тръжна документация следва да бъдат 
представени следните документи: документ за самоличност, актуално 
състояние на едноличен търговец или друго юридическо лице по 



Търговския закон, а ако документацията се закупува от друго лице се 
представя и нотариално заверено пълномощно. 

11. Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан 
непрозрачен плик, върху който се отбелязват името (фирмата) на 
участника и цялостното наименование на обекта на приватизация в стая 
1210 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна до 16.30 часа на 15-я 
работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

12. Оглед на обекта се извършва в рамките на всеки работен ден, 
след представяне на документ за закупена тръжна документация до 15.30 
часа на 15-я работен ден от обнародването на решението в „Държавен 
вестник”. 

13. Търгът да се проведе на 17-я работен ден от обнародването на 
решението в „Държавен вестник” от 16.00 часа в сградата на Община 
Варна. 

14. Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат 
юридически и физически лица, подали следните документи: 

14.1. заявление за участие; 
14.2. удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по 

вписванията за вписване на юридическите лица (оригинал), или документ 
за самоличност за физически лица (копие, заверено от участника); 

14.3. платежен документ за внесен депозит в размер на 4 700 лв. 
(четири хиляди седемстотин лева), без включен ДДС, платими по сметка  
IBAN: BG36 CECB 9790 3262 1500 00 и BIC: CECBBGSF при „Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна (оригинал). 

14.4. платежен документ за закупена тръжна документация в размер 
на 500 лв. (петстотин лева), с включен ДДС, по сметка  IBAN: BG49 CECB 
9790 8462 1500 00 и BIC: CECBBGSF при „Централна кооперативна банка” 
АД, клон Варна (оригинал); 

14.5. удостоверение за липса на публични вземания към Община 
Варна от дирекция „Местни данъци” (оригинал); 

14.6. удостоверение за липса на задължения по данъчно – 
осигурителната сметка от съответното подразделение на Националната 
агенция за приходите (оригинал); 

14.7. декларация за извършен оглед на обекта; 
14.8. декларация за запознаване с тръжните условия; 
14.9. декларация за конфиденциалност; 
14.10. декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол 
и за документите, и сведенията, представляващи служебна тайна. 

14.11. съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в 
производство за обявяване в несъстоятелност, или се намира в ликвидация 
– оригинал (за юридическите лица); 

14.12. служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при 
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 



физически лица и лицата, управляващи и представляващи юридическите 
лица, както и за самите юридически лица (оригинал); 

14.13. свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, 
управляващи и представляващи юридическите лица (оригинал); 

15. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито 
предложения: 

15.1. са подадени след 16.30 часа на 15-я работен ден от 
обнародването на решението в „Държавен вестник”; 

15.2.с а подадени в незапечатан или прозрачен плик; 
15.3. не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга; 
15.4. не съдържат документ за закупена тръжна документация; 
15.5. не съдържат, който и да е от посочените в т. 14 документи. 
16. Разяснения, относно процедурата по провеждането на търга и 

сключването на договор за приватизация: 
16.1. публичният търг с явно наддаване да се проведе в съответствие 

с изискванията на глава V, раздел І от Наредбата за търговете и 
конкурсите; 

16.2. договорът за приватизация се сключва в съответствие с 
изискванията на глава VІІ от Наредбата за търговете и конкурсите. 

ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно 
наддаване в състав: председател – Петко Бойновски; членове – Димитър 
Кискинов, Стефка Петрова, Станислав Иванов, Януарий Вичев, Станислав 
Темелков, Славчо Славов; резервни членове: Христо Атанасов, Жельо 
Алексиев и възнаграждение съгласно чл. 8, ал. 3 от Наредбата за търговете 
и конкурсите, за дейността на всеки от членовете на комисията в размер на 
200 лв. (двеста лева). 

ІV. Задължава спечелилия търга участник да представи декларация 
за произхода на средствата и придружаващите я документи, съгласно 
Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по чл. 7, ал. 3 от 
Закона за приватизация и следприватизационен контрол и за реда, и 
органите за контрол на декларираните данни, в 20-дневен срок от датата на 
провеждането на търга. При непредставяне на декларацията или при 
непълнота на данните в нея спечелилия търга участник губи правото да 
сключи приватизационния договор. Договорът се сключва с участника, 
предложил следващата по размер цена на търга. 

V. Възлага на адвокат – довереника на Общински съвет – Варна, 
проверката на данните по декларацията за произход на средствата, в 
съответствие с изискванията на Наредбата за сведенията, които съдържа 
декларацията по чл. 7, ал. 3 от Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол и за реда, и органите за контрол на 
декларираните данни, преди подписване на приложения към тръжната 
документация договор. 

VІ. Упълномощава Председателя на Общинския съвет – Варна, да 
подпише приложения към тръжната документация договор със спечелилия 
търга участник, след представяне на декларация за произхода на 



средствата и придружаващите я документи, и заплащане на достигнатата 
при търга цена. 

 
 
 

 
 

2148-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2, 
чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК във връзка с чл. 2, ал. 1, 
т. 3, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и 
конкурсите, и свои решения № 1661-9/34/21.07.2014 г. и № 1769-
8/36/11,12.11.2014 г. за откриване на процедура за приватизация на 
общински нежилищен имот, находящ се в гр. Варна, бул. „Христо Ботев” 
18, вх. 5, ет. 13, по АОС № 252/08.09.1997 г., представляващ ателие № 1, 
Общински съвет – Варна реши: 

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на 
общински нежилищен имот, находящ се в гр. Варна, бул. „Христо Ботев” 
18, вх. 5, ет. 13, по АОС № 252/08.09.1997 г., представляващ ателие № 1 
със застроена площ 61,36 кв.м., (100 % тераси), ведно с изба с полезна 
площ 9,61 кв.м., заедно с 0,1792 % идеални части от общите части на 
сградата и от правото на строеж, при начална тръжна цена 62 000 лв. 
(шестдесет и две хиляди лева), без включен ДДС.  

ІІ. Утвърждава тръжна документация и условия за участие, 
съдържащи: 

1. Заявление за участие. 
2. Проект на договор за продажба на обекта на търга. 
3. Информационен меморандум. 
4. Декларация за извършен оглед на обекта. 
5. Декларация за запознаване с тръжните условия. 
6. Декларация за конфиденциалност. 
7. Декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол 
и за документите, и сведенията, представляващи служебна тайна. 

8. Стъпка за наддаване в размер на 2 000 лв.(две хиляди лева), без 
включен ДДС. 

9. Депозит в размер на 6 200 лв. (шест хиляди двеста лева), без 
включен ДДС, платими по сметка IBAN: BG36 CECB 9790 3362 1500 00 и 
BIC: CECBBGSF, при „Централна кооперативна банка” АД, клон Варна до 
16.30 часа на 15-я работен ден от обнародването на решението в 
„Държавен вестник”. 

10. Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207, на 
ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу представяне на документ за 
платени 500 лв. (петстотин лева), с включен ДДС, по сметка IBAN: BG49 
CECB 9790 8462 1500 00 и BIC: CECBBGSF, код за вид плащане 44 70 00 



при „Централна кооперативна банка” АД, клон Варна до 16.30 часа на 10-я 
работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

При закупуване на тръжна документация следва да бъдат 
представени следните документи: документ за самоличност, актуално 
състояние на едноличен търговец или друго юридическо лице по 
Търговския закон, а ако документацията се закупува от друго лице се 
представя и нотариално заверено пълномощно. 

11. Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан 
непрозрачен плик, върху който се отбелязват името (фирмата) на 
участника и цялостното наименование на обекта на приватизация в стая 
1210 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна до 16.30 часа на 15-я 
работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

12. Оглед на обекта се извършва в рамките на всеки работен ден, 
след представяне на документ за закупена тръжна документация до 15.30 
часа на 15-я работен ден от обнародването на решението в „Държавен 
вестник”. 

13. Търгът да се проведе на 18-я работен ден от обнародването на 
решението в „Държавен вестник” от 09.30 часа в сградата на Община 
Варна. 

14. Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат 
юридически и физически лица, подали следните документи: 

14.1. заявление за участие; 
14.2. удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по 

вписванията за вписване на юридическите лица (оригинал), или документ 
за самоличност за физически лица (копие, заверено от участника); 

14.3. платежен документ за внесен депозит в размер на 6 200 лв. 
(шест хиляди двеста лева), без включен ДДС, платими по сметка  IBAN: 
BG36 CECB 9790 3262 1500 00 и BIC: CECBBGSF при „Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна (оригинал). 

14.4. платежен документ за закупена тръжна документация в размер 
на 500 лв. (петстотин лева), с включен ДДС, по сметка  IBAN: BG49 CECB 
9790 8462 1500 00 и BIC: CECBBGSF при „Централна кооперативна банка” 
АД, клон Варна (оригинал); 

14.5. удостоверение за липса на публични вземания към Община 
Варна от дирекция „Местни данъци” (оригинал); 

14.6. удостоверение за липса на задължения по данъчно – 
осигурителната сметка от съответното подразделение на Националната 
агенция за приходите (оригинал); 

14.7. декларация за извършен оглед на обекта; 
14.8. декларация за запознаване с тръжните условия; 
14.9. декларация за конфиденциалност; 
14.10. декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол 
и за документите, и сведенията, представляващи служебна тайна. 



14.11. съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в 
производство за обявяване в несъстоятелност, или се намира в ликвидация 
– оригинал (за юридическите лица); 

14.12. служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при 
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 
физически лица и лицата, управляващи и представляващи юридическите 
лица, както и за самите юридически лица (оригинал); 

14.13. свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, 
управляващи и представляващи юридическите лица (оригинал); 

15. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито 
предложения: 

15.1. са подадени след 16.30 часа на 15-я работен ден от 
обнародването на решението в „Държавен вестник”; 

15.2. са подадени в незапечатан или прозрачен плик; 
15.3. не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга; 
15.4. не съдържат документ за закупена тръжна документация; 
15.5. не съдържат, който и да е от посочените в т. 14 документи. 
16. Разяснения, относно процедурата по провеждането на търга и 

сключването на договор за приватизация: 
16.1. публичният търг с явно наддаване да се проведе в съответствие 

с изискванията на глава V, раздел І от Наредбата за търговете и 
конкурсите; 

16.2. договорът за приватизация се сключва в съответствие с 
изискванията на глава VІІ от Наредбата за търговете и конкурсите. 

ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно 
наддаване в състав: председател – Петко Бойновски; членове – Димитър 
Кискинов, Стефка Петрова, Марица Гърдева, Медиха Мехмед - Хамза, 
Петър Липчев, Христо Атанасов; резервни членове: Таня Парушева, 
Снежана Донева, и възнаграждение съгласно чл. 8, ал. 3 от Наредбата за 
търговете и конкурсите, за дейността на всеки от членовете на комисията в 
размер на 200 лв. (двеста лева). 

ІV. Задължава спечелилия търга участник да представи декларация 
за произхода на средствата и придружаващите я документи, съгласно 
Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по чл. 7, ал. 3 от 
Закона за приватизация и следприватизационен контрол и за реда, и 
органите за контрол на декларираните данни, в 20-дневен срок от датата на 
провеждането на търга. При непредставяне на декларацията или при 
непълнота на данните в нея спечелилия търга участник губи правото да 
сключи приватизационния договор. Договорът се сключва с участника, 
предложил следващата по размер цена на търга. 

V. Възлага на адвокат – довереника на Общински съвет – Варна, 
проверката на данните по декларацията за произход на средствата, в 
съответствие с изискванията на Наредбата за сведенията, които съдържа 
декларацията по чл. 7, ал. 3 от Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол и за реда, и органите за контрол на 



декларираните данни, преди подписване на приложения към тръжната 
документация договор. 

VІ. Упълномощава Председателя на Общинския съвет – Варна, да 
подпише приложения към тръжната документация договор със спечелилия 
търга участник, след представяне на декларация за произхода на 
средствата и придружаващите я документи, и заплащане на достигнатата 
при търга цена. 

 
 
 
 
 

2149-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2, 
чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК във връзка с чл. 2, ал. 1, 
т. 3, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и 
конкурсите, и свое решение № 1662-9/34/21.07.2014 г. за откриване на 
процедура за приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в 
гр. Варна, бул. „Христо Ботев” № 18, вх. 9, ет. 13, по АОС № 
250/09.09.1997 г., представляващ ателие № 3, Общински съвет – Варна 
реши: 

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на 
общински нежилищен имот, находящ се в гр. Варна, бул. „Христо Ботев” 
№ 18, вх. 9, ет. 13, по АОС № 250/09.09.1997 г., представляващ ателие № 3 
със застроена площ 46,83 кв.м., (100 % тераси), заедно с 0,1266 % идеални 
части от общите части на сградата и от правото на строеж, при начална 
тръжна цена 47 000 лв. (четиридесет и седем хиляди лева), без включен 
ДДС.  

ІІ. Утвърждава тръжна документация и условия за участие, 
съдържащи: 

1. Заявление за участие. 
2. Проект на договор за продажба на обекта на търга. 
3. Информационен меморандум. 
4. Декларация за извършен оглед на обекта. 
5. Декларация за запознаване с тръжните условия. 
6. Декларация за конфиденциалност. 
7. Декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол 
и за документите, и сведенията, представляващи служебна тайна. 

8. Стъпка за наддаване в размер на 2 000 лв. (две хиляди лева), без 
включен ДДС. 

9. Депозит в размер на 4 700 лв. (четири хиляди седемстотин лева), 
без включен ДДС, платими по сметка IBAN: BG36 CECB 9790 3362 1500 
00 и BIC: CECBBGSF, при „Централна кооперативна банка” АД, клон 



Варна до 16.30 часа на 15-я работен ден от обнародването на решението в 
„Държавен вестник”. 

10. Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207, на 
ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу представяне на документ за 
платени 500 лв. (петстотин лева), с включен ДДС, по сметка IBAN: BG49 
CECB 9790 8462 1500 00 и BIC: CECBBGSF, код за вид плащане 44 70 00 
при „Централна кооперативна банка” АД, клон Варна до 16.30 часа на 10-я 
работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

При закупуване на тръжна документация следва да бъдат 
представени следните документи: документ за самоличност, актуално 
състояние на едноличен търговец или друго юридическо лице по 
Търговския закон, а ако документацията се закупува от друго лице се 
представя и нотариално заверено пълномощно. 

11. Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан 
непрозрачен плик, върху който се отбелязват името (фирмата) на 
участника и цялостното наименование на обекта на приватизация в стая 
1210 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна до 16.30 часа на 15-я 
работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

12. Оглед на обекта се извършва в рамките на всеки работен ден, 
след представяне на документ за закупена тръжна документация до 15.30 
часа на 15-я работен ден от обнародването на решението в „Държавен 
вестник”. 

13. Търгът да се проведе на 18-я работен ден от обнародването на 
решението в „Държавен вестник” от 11.30 часа в сградата на Община 
Варна. 

14. Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат 
юридически и физически лица, подали следните документи: 

14.1. заявление за участие; 
14.2. удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по 

вписванията за вписване на юридическите лица (оригинал), или документ 
за самоличност за физически лица (копие, заверено от участника); 

14.3. платежен документ за внесен депозит в размер на 4 700 лв. 
(четири хиляди седемстотин лева), без включен ДДС, платими по сметка  
IBAN: BG36 CECB 9790 3262 1500 00 и BIC: CECBBGSF при „Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна (оригинал). 

14.4. платежен документ за закупена тръжна документация в размер 
на 500 лв. (петстотин лева), с включен ДДС, по сметка  IBAN: BG49 CECB 
9790 8462 1500 00 и BIC: CECBBGSF при „Централна кооперативна банка” 
АД, клон Варна (оригинал); 

14.5. удостоверение за липса на публични вземания към Община 
Варна от дирекция „Местни данъци” (оригинал); 

14.6. удостоверение за липса на задължения по данъчно – 
осигурителната сметка от съответното подразделение на Националната 
агенция за приходите (оригинал); 

14.7. декларация за извършен оглед на обекта; 



14.8. декларация за запознаване с тръжните условия; 
14.9. декларация за конфиденциалност; 
14.10. декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол 
и за документите, и сведенията, представляващи служебна тайна. 

14.11. съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в 
производство за обявяване в несъстоятелност, или се намира в ликвидация 
– оригинал (за юридическите лица); 

14.12. служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при 
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 
физически лица и лицата, управляващи и представляващи юридическите 
лица, както и за самите юридически лица (оригинал); 

14.13. свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, 
управляващи и представляващи юридическите лица (оригинал); 

15. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито 
предложения: 

15.1. са подадени след 16.30 часа на 15-я работен ден от 
обнародването на решението в „Държавен вестник”; 

15.2. са подадени в незапечатан или прозрачен плик; 
15.3. не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга; 
15.4. не съдържат документ за закупена тръжна документация; 
15.5. не съдържат, който и да е от посочените в т. 14 документи. 
16. Разяснения, относно процедурата по провеждането на търга и 

сключването на договор за приватизация: 
16.1. публичният търг с явно наддаване да се проведе в съответствие 

с изискванията на глава V, раздел І от Наредбата за търговете и 
конкурсите; 

16.2.договорът за приватизация се сключва в съответствие с 
изискванията на глава VІІ от Наредбата за търговете и конкурсите. 

ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно 
наддаване в състав: председател – Петко Бойновски; членове – Димитър 
Кискинов, Стефка Петрова, Таня Парушева, Снежана Донева, Тодор 
Мутафов, Жельо Алексиев; резервни членове: Марица Гърдева, Медиха 
Мехмед - Хамза и възнаграждение съгласно чл. 8, ал. 3 от Наредбата за 
търговете и конкурсите, за дейността на всеки от членовете на комисията в 
размер на 200 лв. (двеста лева). 

ІV. Задължава спечелилия търга участник да представи декларация 
за произхода на средствата и придружаващите я документи, съгласно 
Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по чл. 7, ал. 3 от 
Закона за приватизация и следприватизационен контрол и за реда, и 
органите за контрол на декларираните данни, в 20-дневен срок от датата на 
провеждането на търга. При непредставяне на декларацията или при 
непълнота на данните в нея спечелилия търга участник губи правото да 



сключи приватизационния договор. Договорът се сключва с участника, 
предложил следващата по размер цена на търга. 

V. Възлага на адвокат – довереника на Общински съвет – Варна, 
проверката на данните по декларацията за произход на средствата, в 
съответствие с изискванията на Наредбата за сведенията, които съдържа 
декларацията по чл. 7, ал. 3 от Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол и за реда, и органите за контрол на 
декларираните данни, преди подписване на приложения към тръжната 
документация договор. 

VІ. Упълномощава Председателя на Общинския съвет – Варна, да 
подпише приложения към тръжната документация договор със спечелилия 
търга участник, след представяне на декларация за произхода на 
средствата и придружаващите я документи, и заплащане на достигнатата 
при търга цена. 

 
 

 
 
 
 

2150-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2, 
чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК във връзка с чл. 2, ал. 1, 
т. 3, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и 
конкурсите, и свое решение № 1663-9/34/21.07.2014 г. за откриване на 
процедура за приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в 
гр. Варна, бул. „Христо Ботев” № 18, вх. 9, ет. 13, по АОС № 
255/09.09.1997 г., представляващ ателие № 1, Общински съвет – Варна 
реши: 

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на 
общински нежилищен имот, находящ се в град Варна, бул. „Христо Ботев” 
№ 18, вх. 9, ет. 13, по АОС № 255/09.09.1997 г., представляващ ателие № 1 
със застроена площ 61,36 кв.м., (100 % тераси), ведно с изба с полезна 
площ 9,61 кв.м., заедно с 0,1792 % идеални части от общите части на 
сградата и от правото на строеж, при начална тръжна цена 70 000 лв. 
(седемдесет хиляди лева), без включен ДДС.  

ІІ. Утвърждава тръжна документация и условия за участие, 
съдържащи: 

1. Заявление за участие. 
2. Проект на договор за продажба на обекта на търга. 
3. Информационен меморандум. 
4. Декларация за извършен оглед на обекта. 
5. Декларация за запознаване с тръжните условия. 
6. Декларация за конфиденциалност. 
7. Декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 



приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол 
и за документите, и сведенията, представляващи служебна тайна. 

8. Стъпка за наддаване в размер на 2 000 лв. (две хиляди лева), без 
включен ДДС. 

9. Депозит в размер на 7 000 лв. (седем хиляди лева), без включен 
ДДС, платими по сметка IBAN: BG36 CECB 9790 3362 1500 00 и BIC: 
CECBBGSF, при „Централна кооперативна банка” АД, клон Варна до 
16.30 часа на 15-я работен ден от обнародването на решението в 
„Държавен вестник”. 

10. Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207, на 
ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу представяне на документ за 
платени 500 лв. (петстотин лева), с включен ДДС, по сметка IBAN: BG49 
CECB 9790 8462 1500 00 и BIC: CECBBGSF, код за вид плащане 44 70 00 
при „Централна кооперативна банка” АД, клон Варна до 16.30 часа на 10-я 
работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

При закупуване на тръжна документация следва да бъдат 
представени следните документи: документ за самоличност, актуално 
състояние на едноличен търговец или друго юридическо лице по 
Търговския закон, а ако документацията се закупува от друго лице се 
представя и нотариално заверено пълномощно. 

11. Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан 
непрозрачен плик, върху който се отбелязват името (фирмата) на 
участника и цялостното наименование на обекта на приватизация в стая 
1210 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна до 16.30 часа на 15-я 
работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

12. Оглед на обекта се извършва в рамките на всеки работен ден, 
след представяне на документ за закупена тръжна документация до 15.30 
часа на 15-я работен ден от обнародването на решението в „Държавен 
вестник”. 

13. Търгът да се проведе на 18-я работен ден от обнародването на 
решението в „Държавен вестник” от 14.00 часа в сградата на Община 
Варна. 

14. Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат 
юридически и физически лица, подали следните документи: 

14.1. заявление за участие; 
14.2. удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по 

вписванията за вписване на юридическите лица (оригинал), или документ 
за самоличност за физически лица (копие, заверено от участника); 

14.3. платежен документ за внесен депозит в размер на 7 000 лв. 
(седем хиляди лева), без включен ДДС, платими по сметка  IBAN: BG36 
CECB 9790 3262 1500 00 и BIC: CECBBGSF при „Централна кооперативна 
банка” АД, клон Варна (оригинал). 

14.4. платежен документ за закупена тръжна документация в размер 
на 500 лв. (петстотин лева), с включен ДДС, по сметка  IBAN: BG49 CECB 



9790 8462 1500 00 и BIC: CECBBGSF при „Централна кооперативна банка” 
АД, клон Варна (оригинал); 

14.5. удостоверение за липса на публични вземания към Община 
Варна от дирекция „Местни данъци” (оригинал); 

14.6. удостоверение за липса на задължения по данъчно – 
осигурителната сметка от съответното подразделение на Националната 
агенция за приходите (оригинал); 

14.7. декларация за извършен оглед на обекта; 
14.8. декларация за запознаване с тръжните условия; 
14.9. декларация за конфиденциалност; 
14.10. декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол 
и за документите, и сведенията, представляващи служебна тайна. 

14.11. съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в 
производство за обявяване в несъстоятелност, или се намира в ликвидация 
– оригинал (за юридическите лица); 

14.12. служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при 
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 
физически лица и лицата, управляващи и представляващи юридическите 
лица, както и за самите юридически лица (оригинал); 

14.13. свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, 
управляващи и представляващи юридическите лица (оригинал); 

15. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито 
предложения: 

15.1. са подадени след 16.30 часа на 15-я работен ден от 
обнародването на решението в „Държавен вестник”; 

15.2. са подадени в незапечатан или прозрачен плик; 
15.3. не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга; 
15.4. не съдържат документ за закупена тръжна документация; 
15.5. не съдържат, който и да е от посочените в т. 14 документи. 
16. Разяснения, относно процедурата по провеждането на търга и 

сключването на договор за приватизация: 
16.1. публичният търг с явно наддаване да се проведе в съответствие 

с изискванията на глава V, раздел І от Наредбата за търговете и 
конкурсите; 

16.2. договорът за приватизация се сключва в съответствие с 
изискванията на глава VІІ от Наредбата за търговете и конкурсите. 

ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно 
наддаване в състав: председател – Петко Бойновски; членове – Димитър 
Кискинов, Стефка Петрова, Петър Липчев, Христо Атанасов, Медиха 
Мехмед - Хамза, Снежана Донева; резервни членове: Марица Гърдева, 
Таня Парушева и възнаграждение съгласно чл. 8, ал. 3 от Наредбата за 
търговете и конкурсите, за дейността на всеки от членовете на комисията в 
размер на 200 лв. (двеста лева). 



ІV. Задължава спечелилия търга участник да представи декларация 
за произхода на средствата и придружаващите я документи, съгласно 
Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по чл. 7, ал. 3 от 
Закона за приватизация и следприватизационен контрол и за реда, и 
органите за контрол на декларираните данни, в 20-дневен срок от датата на 
провеждането на търга. При непредставяне на декларацията или при 
непълнота на данните в нея спечелилия търга участник губи правото да 
сключи приватизационния договор. Договорът се сключва с участника, 
предложил следващата по размер цена на търга. 

V. Възлага на адвокат – довереника на Общински съвет – Варна, 
проверката на данните по декларацията за произход на средствата, в 
съответствие с изискванията на Наредбата за сведенията, които съдържа 
декларацията по чл. 7, ал. 3 от Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол и за реда, и органите за контрол на 
декларираните данни, преди подписване на приложения към тръжната 
документация договор. 

VІ. Упълномощава Председателя на Общинския съвет – Варна, да 
подпише приложения към тръжната документация договор със спечелилия 
търга участник, след представяне на декларация за произхода на 
средствата и придружаващите я документи, и заплащане на достигнатата 
при търга цена. 

 
 
 
 
 

2151-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2, 
чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК във връзка с чл. 2, ал. 1, 
т. 3, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и 
конкурсите, и свои решения № 1664-9/34/21.07.2014 г. и № 1770-
8/36/11,12.11.2014 г. за откриване на процедура за приватизация на 
общински нежилищен имот, находящ се в гр. Варна, бул. „Христо Ботев” 
№ 18, вх. 5, ет. 13, по АОС № 253/08.09.1997 г., представляващ ателие № 
3, Общински съвет – Варна реши: 

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на 
общински нежилищен имот, находящ се в град Варна, бул. „Христо Ботев” 
№ 18, вх. 5, ет. 13, по АОС № 253/08.09.1997 г., представляващ ателие № 3 
със застроена площ 46,83 кв.м., (100 % тераси), заедно с 0,1266 % идеални 
части от общите части на сградата и от правото на строеж, при начална 
тръжна цена 53 000 лв. (петдесет и три хиляди лева), без включен ДДС.  

ІІ. Утвърждава тръжна документация и условия за участие, 
съдържащи: 

1. Заявление за участие. 
2. Проект на договор за продажба на обекта на търга. 
3. Информационен меморандум. 



4. Декларация за извършен оглед на обекта. 
5. Декларация за запознаване с тръжните условия. 
6. Декларация за конфиденциалност. 
7. Декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол 
и за документите, и сведенията, представляващи служебна тайна. 

8. Стъпка за наддаване в размер на 2 000 лв.(две хиляди лева), без 
включен ДДС. 

9. Депозит в размер на 5 300 лв. (пет хиляди триста лева), без 
включен ДДС, платими по сметка IBAN: BG36 CECB 9790 3362 1500 00 и 
BIC: CECBBGSF, при „Централна кооперативна банка” АД, клон Варна до 
16.30 часа на 15-я работен ден от обнародването на решението в 
„Държавен вестник”. 

10. Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207, на 
ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу представяне на документ за 
платени 500 лв. (петстотин лева), с включен ДДС, по сметка IBAN: BG49 
CECB 9790 8462 1500 00 и BIC: CECBBGSF, код за вид плащане 44 70 00 
при „Централна кооперативна банка” АД, клон Варна до 16.30 часа на 10-я 
работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

При закупуване на тръжна документация следва да бъдат 
представени следните документи: документ за самоличност, актуално 
състояние на едноличен търговец или друго юридическо лице по 
Търговския закон, а ако документацията се закупува от друго лице се 
представя и нотариално заверено пълномощно. 

11. Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан 
непрозрачен плик, върху който се отбелязват името (фирмата) на 
участника и цялостното наименование на обекта на приватизация в стая 
1210 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна до 16.30 часа на 15-я 
работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

12. Оглед на обекта се извършва в рамките на всеки работен ден, 
след представяне на документ за закупена тръжна документация до 15.30 
часа на 15-я работен ден от обнародването на решението в „Държавен 
вестник”. 

13. Търгът да се проведе на 18-я работен ден от обнародването на 
решението в „Държавен вестник” от 16.00 часа в сградата на Община 
Варна. 

14. Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат 
юридически и физически лица, подали следните документи: 

14.1. заявление за участие; 
14.2. удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по 

вписванията за вписване на юридическите лица (оригинал), или документ 
за самоличност за физически лица (копие, заверено от участника); 

14.3. платежен документ за внесен депозит в размер на 5 300 лв. (пет 
хиляди триста лева), без включен ДДС, платими по сметка  IBAN: BG36 



CECB 9790 3262 1500 00 и BIC: CECBBGSF при „Централна кооперативна 
банка” АД, клон Варна (оригинал). 

14.4. платежен документ за закупена тръжна документация в размер 
на 500 лв. (петстотин лева), с включен ДДС, по сметка  IBAN: BG49 CECB 
9790 8462 1500 00 и BIC: CECBBGSF при „Централна кооперативна банка” 
АД, клон Варна (оригинал); 

14.5. удостоверение за липса на публични вземания към Община 
Варна от дирекция „Местни данъци” (оригинал); 

14.6. удостоверение за липса на задължения по данъчно – 
осигурителната сметка от съответното подразделение на Националната 
агенция за приходите (оригинал); 

14.7. декларация за извършен оглед на обекта; 
14.8. декларация за запознаване с тръжните условия; 
14.9. декларация за конфиденциалност; 
14.10. декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол 
и за документите, и сведенията, представляващи служебна тайна. 

14.11. съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в 
производство за обявяване в несъстоятелност, или се намира в ликвидация 
– оригинал (за юридическите лица); 

14.12. служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при 
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 
физически лица и лицата, управляващи и представляващи юридическите 
лица, както и за самите юридически лица (оригинал); 

14.13. свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, 
управляващи и представляващи юридическите лица (оригинал); 

15. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито 
предложения: 

15.1. са подадени след 16.30 часа на 15-я работен ден от 
обнародването на решението в „Държавен вестник”; 

15.2. са подадени в незапечатан или прозрачен плик; 
15.3. не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга; 
15.4. не съдържат документ за закупена тръжна документация; 
15.5. не съдържат, който и да е от посочените в т. 14 документи. 
16. Разяснения, относно процедурата по провеждането на търга и 

сключването на договор за приватизация: 
16.1. публичният търг с явно наддаване да се проведе в съответствие 

с изискванията на глава V, раздел І от Наредбата за търговете и 
конкурсите; 

16.2. договорът за приватизация се сключва в съответствие с 
изискванията на глава VІІ от Наредбата за търговете и конкурсите. 

ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно 
наддаване в състав: председател – Петко Бойновски; членове – Димитър 
Кискинов, Стефка Петрова, Тодор Мутафов, Жельо Алексиев, Христо 



Атанасов, Петър Липчев; резервни членове: Снежана Донева, Медиха 
Мехмед - Хамза и възнаграждение съгласно чл.8, ал.3 от Наредбата за 
търговете и конкурсите, за дейността на всеки от членовете на комисията в 
размер на 200 лв. (двеста лева). 

ІV. Задължава спечелилия търга участник да представи декларация 
за произхода на средствата и придружаващите я документи, съгласно 
Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по чл. 7, ал. 3 от 
Закона за приватизация и следприватизационен контрол и за реда, и 
органите за контрол на декларираните данни, в 20-дневен срок от датата на 
провеждането на търга. При непредставяне на декларацията или при 
непълнота на данните в нея спечелилия търга участник губи правото да 
сключи приватизационния договор. Договорът се сключва с участника, 
предложил следващата по размер цена на търга. 

V. Възлага на адвокат – довереника на Общински съвет – Варна, 
проверката на данните по декларацията за произход на средствата, в 
съответствие с изискванията на Наредбата за сведенията, които съдържа 
декларацията по чл. 7, ал. 3 от Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол и за реда, и органите за контрол на 
декларираните данни, преди подписване на приложения към тръжната 
документация договор. 

VІ. Упълномощава Председателя на Общинския съвет – Варна, да 
подпише приложения към тръжната документация договор със спечелилия 
търга участник, след представяне на декларация за произхода на 
средствата и придружаващите я документи, и заплащане на достигнатата 
при търга цена. 

 
 
 

 
2152-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2, 

чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК във връзка с чл. 2, ал. 1, 
т. 3, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и 
конкурсите, и свое решение №1768-8/36/11,12.11.2014г. за откриване на 
процедура за приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в 
гр. Варна, ул. „Капитан I-ви ранг Георги Купов” № 37, по АОС № 
6683/29.12.2011 г., представляващ част от сграда,  Общински съвет – Варна 
реши: 

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на 
общински нежилищен имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Капитан I-ви ранг 
Георги Купов” № 37, по АОС № 6683/29.12.2011 г., представляващ част от 
сграда с идентификатор 10135.5510.789.5. състояща се от СОС с 
идентификатор 10135.5510.789.5.2 със застроена площ 230 кв.м. на втори 
етаж, ведно с изба № 4, представляваща СОС с идентификатор 
10135.5510.789.5.6 с площ 10,40 кв.м. на минус първи етаж, заедно с 57,62 
% идеални части  от  общите  части  на  сградата  и  от  правото  на  



строеж,  при  начална  тръжна цена 146 000 лв. (сто четиридесет и шест 
хиляди лева), без включен ДДС.  

ІІ. Утвърждава тръжна документация и условия за участие, 
съдържащи: 

1. Заявление за участие. 
2. Проект на договор за продажба на обекта на търга. 
3. Информационен меморандум. 
4. Декларация за извършен оглед на обекта. 
5. Декларация за запознаване с тръжните условия. 
6. Декларация за конфиденциалност. 
7. Декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол 
и за документите, и сведенията, представляващи служебна тайна. 

8. Стъпка за наддаване в размер на 3 000 лв. (три хиляди лева), без 
включен ДДС. 

9. Депозит в размер на 14 600 лв. (четиринадесет хиляди шестстотин 
лева), без включен ДДС, платими по сметка IBAN: BG36 CECB 9790 3362 
1500 00 и BIC: CECBBGSF, при „Централна кооперативна банка” АД, клон 
Варна до 16.30 часа на 15-я работен ден от обнародването на решението в 
„Държавен вестник”. 

10. Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207, на 
ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу представяне на документ за 
платени 500лв. (петстотин лева), с включен ДДС, по сметка IBAN: BG49 
CECB 9790 8462 1500 00 и BIC: CECBBGSF, код за вид плащане 44 70 00 
при „Централна кооперативна банка” АД, клон Варна до 16.30 часа на 10-я 
работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

При закупуване на тръжна документация следва да бъдат 
представени следните документи: документ за самоличност, актуално 
състояние на едноличен търговец или друго юридическо лице по 
Търговския закон, а ако документацията се закупува от друго лице се 
представя и нотариално заверено пълномощно. 

11. Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан 
непрозрачен плик, върху който се отбелязват името (фирмата) на 
участника и цялостното наименование на обекта на приватизация в стая 
1210 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна до 16.30 часа на 15-я 
работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

12. Оглед на обекта се извършва в рамките на всеки работен ден, 
след представяне на документ за закупена тръжна документация до 15.30 
часа на 15-я работен ден от обнародването на решението в „Държавен 
вестник”. 

13. Търгът да се проведе на 19-я работен ден от обнародването на 
решението в „Държавен вестник” от 09.30 часа в сградата на Община 
Варна. 



14. Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат 
юридически и физически лица, подали следните документи: 

14.1. заявление за участие; 
14.2. удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по 

вписванията за вписване на юридическите лица (оригинал), или документ 
за самоличност за физически лица (копие, заверено от участника); 

14.3. платежен документ за внесен депозит в размер на 14 600 лв. 
(четиринадесет хиляди шестстотин лева), без включен ДДС, платими по 
сметка  IBAN: BG36 CECB 9790 3262 1500 00 и BIC: CECBBGSF при 
„Централна кооперативна банка” АД, клон Варна (оригинал). 

14.4. платежен документ за закупена тръжна документация в размер 
на 500 лв. (петстотин лева), с включен ДДС, по сметка  IBAN: BG49 CECB 
9790 8462 1500 00 и BIC: CECBBGSF при „Централна кооперативна банка” 
АД, клон Варна (оригинал); 

14.5. удостоверение за липса на публични вземания към Община 
Варна от дирекция „Местни данъци” (оригинал); 

14.6. удостоверение за липса на задължения по данъчно – 
осигурителната сметка от съответното подразделение на Националната 
агенция за приходите (оригинал); 

14.7. декларация за извършен оглед на обекта; 
14.8. декларация за запознаване с тръжните условия; 
14.9. декларация за конфиденциалност; 
14.10. декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол 
и за документите, и сведенията, представляващи служебна тайна. 

14.11. съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в 
производство за обявяване в несъстоятелност, или се намира в ликвидация 
– оригинал (за юридическите лица); 

14.12. служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при 
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 
физически лица и лицата, управляващи и представляващи юридическите 
лица, както и за самите юридически лица (оригинал); 

14.13. свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, 
управляващи и представляващи юридическите лица (оригинал); 

15. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито 
предложения: 

15.1. са подадени след 16.30 часа на 15-я работен ден от 
обнародването на решението в „Държавен вестник”; 

15.2. са подадени в незапечатан или прозрачен плик; 
15.3. не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга; 
15.4. не съдържат документ за закупена тръжна документация; 
15.5. не съдържат, който и да е от посочените в т. 14 документи. 
16. Разяснения, относно процедурата по провеждането на търга и 

сключването на договор за приватизация: 



16.1. публичният търг с явно наддаване да се проведе в съответствие 
с изискванията на глава V, раздел І от Наредбата за търговете и 
конкурсите; 

16.2. договорът за приватизация се сключва в съответствие с 
изискванията на глава VІІ от Наредбата за търговете и конкурсите. 

ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно 
наддаване в състав: председател – Петко Бойновски; членове – Димитър 
Кискинов, Стефка Петрова, Януарий Вичев, Станислав Темелков, Пламен 
Начков, Галина Крайчева - Иванова; резервни членове: Илия Кафалийски, 
Станислав Иванов и възнаграждение съгласно чл. 8, ал. 3 от Наредбата за 
търговете и конкурсите, за дейността на всеки от членовете на комисията в 
размер на 200 лв. (двеста лева). 

ІV. Задължава спечелилия търга участник да представи декларация 
за произхода на средствата и придружаващите я документи, съгласно 
Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по чл. 7, ал. 3 от 
Закона за приватизация и следприватизационен контрол и за реда, и 
органите за контрол на декларираните данни, в 20-дневен срок от датата на 
провеждането на търга. При непредставяне на декларацията или при 
непълнота на данните в нея спечелилия търга участник губи правото да 
сключи приватизационния договор. Договорът се сключва с участника, 
предложил следващата по размер цена на търга. 

V. Възлага на адвокат – довереника на Общински съвет – Варна, 
проверката на данните по декларацията за произход на средствата, в 
съответствие с изискванията на Наредбата за сведенията, които съдържа 
декларацията по чл. 7, ал. 3 от Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол и за реда, и органите за контрол на 
декларираните данни, преди подписване на приложения към тръжната 
документация договор. 

VІ. Упълномощава Председателя на Общинския съвет – Варна, да 
подпише приложения към тръжната документация договор със спечелилия 
търга участник, след представяне на декларация за произхода на 
средствата и придружаващите я документи, и заплащане на достигнатата 
при търга цена. 

 
 
 
 
 
 

2153-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2, 
чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК във връзка с чл. 2, ал. 1, 
т. 3, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и 
конкурсите, и свое решение № 1957-3/20/17.02.2010 г. за откриване на 
процедура за приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в 
гр. Варна, бул. „Христо Ботев” № 18, вх. 1, ет. 13, по АОС № 



5927/16.11.2009 г., представляващ ателие № 1, Общински съвет – Варна 
реши: 

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на 
общински нежилищен имот, находящ се в гр. Варна, бул. „Христо Ботев” 
№ 18, вх. 1, ет. 13, по АОС № 5927/16.11.2009 г., представляващ ателие № 
1 със застроена площ 88,50 кв. м., ведно с изба с полезна площ 11,47 кв.м., 
заедно с 0,019318 % идеални части от общите части на сградата и от 
правото на строеж, при начална тръжна цена 72 000 лв. (седемдесет и две 
хиляди лева), без включен ДДС.  

ІІ. Утвърждава тръжна документация и условия за участие, 
съдържащи: 

1. Заявление за участие. 
2. Проект на договор за продажба на обекта на търга. 
3. Информационен меморандум. 
4. Декларация за извършен оглед на обекта. 
5. Декларация за запознаване с тръжните условия. 
6. Декларация за конфиденциалност. 
7. Декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол 
и за документите, и сведенията, представляващи служебна тайна. 

8. Стъпка за наддаване в размер на 2 700 лв. (две хиляди и 
седемстотин лева), без включен ДДС. 

9. Депозит в размер на 7 200 лв. (седем хиляди и двеста лева), без 
включен ДДС, платими по сметка IBAN: BG36 CECB 9790 3362 150000 и 
BIC: CECBBGSF, при „Централна кооперативна банка” АД, клон Варна до 
16,30 часа на 15-я работен ден от обнародването на решението в 
„Държавен вестник”. 

10. Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207, на 
ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу представяне на документ за 
платени 500 лв. (петстотин лева), с включен ДДС, по сметка IBAN: BG49 
CECB 9790 8462 150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна кооперативна 
банка” АД, клон Варна до 16,30 часа на 10-я работен ден от обнародването 
на решението в „Държавен вестник”. 

При закупуване на тръжна документация следва да бъдат 
представени следните документи: документ за самоличност, актуално 
състояние на едноличен търговец или друго юридическо лице по 
Търговския закон, а ако документацията се закупува от друго лице се 
представя и нотариално заверено пълномощно. 

11. Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан 
непрозрачен плик, върху който се отбелязват името (фирмата) на 
участника и цялостното наименование на обекта на приватизация в стая 
1210 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна до 16,30 часа на 15-я 
работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник”. 



12. Оглед на обекта се извършва в рамките на всеки работен ден, 
след представяне на документ за закупена тръжна документация до 15,30 
часа на 15-я работен ден от обнародването на решението в „Държавен 
вестник”. 

13. Търгът да се проведе на 19-я работен ден от обнародването на 
решението в „Държавен вестник” от 11,30 часа в сградата на Община 
Варна. 

14. Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат 
юридически и физически лица, подали следните документи: 

14.1. заявление за участие; 
14.2. удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по 

вписванията за вписване на юридическите лица (оригинал), или документ 
за самоличност за физически лица (копие, заверено от участника); 

14.3. платежен документ за внесен депозит в размер на 7 200 лв. 
(седем хиляди и двеста лева), без включен ДДС, платими по сметка  IBAN: 
BG36 CECB 9790 3362 150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна (оригинал). 

14.4. платежен документ за закупена тръжна документация в размер 
на 500 лв. (петстотин лева), с включен ДДС, по сметка  IBAN: BG49 CECB 
9790 8462 150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна кооперативна банка” 
АД, клон Варна (оригинал); 

14.5. удостоверение за липса на публични вземания към Община 
Варна от дирекция „Местни данъци” (оригинал); 

14.6. удостоверение за липса на задължения по данъчно – 
осигурителната сметка от съответното подразделение на Националната 
агенция за приходите (оригинал); 

14.7. декларация за извършен оглед на обекта; 
14.8. декларация за запознаване с тръжните условия; 
14.9. декларация за конфиденциалност; 
14.10. декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол 
и за документите, и сведенията, представляващи служебна тайна. 

14.11. съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в 
производство за обявяване в несъстоятелност, или се намира в ликвидация 
– оригинал (за юридическите лица); 

14.12. служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при 
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 
физически лица и лицата, управляващи и представляващи юридическите 
лица, както и за самите юридически лица (оригинал); 

14.13. свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, 
управляващи и представляващи юридическите лица (оригинал); 

15. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито 
предложения: 



15.1. са подадени след 16,30 часа на 15-я работен ден от 
обнародването на решението в „Държавен вестник”; 

15.2. са подадени в незапечатан или прозрачен плик; 
15.3. не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга; 
15.4. не съдържат документ за закупена тръжна документация; 
15.5. не съдържат, който и да е от посочените в т. 14 документи. 
16. Разяснения, относно процедурата по провеждането на търга и 

сключването на договор за приватизация: 
16.1. публичният търг с явно наддаване да се проведе в съответствие 

с изискванията на глава V, раздел І от Наредбата за търговете и 
конкурсите; 

16.2. договорът за приватизация се сключва в съответствие с 
изискванията на глава VІІ от Наредбата за търговете и конкурсите.  

ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно 
наддаване в състав: председател – Петко Бойновски; членове – Димитър 
Кискинов, Стефка Петрова, Медиха Мехмед - Хамза, Таня Парушева, 
Тодор Мутафов, Христо Атанасов; резервни членове: Петър Липчев, 
Ивайло Митковски, възнаграждение съгласно чл. 8, ал. 3 от Наредбата за 
търговете и конкурсите, за дейността на всеки от членовете на комисията в 
размер на 200 лв. (двеста лева). 

ІV. Задължава спечелилия търга участник да представи декларация 
за произхода на средствата и придружаващите я документи, съгласно 
Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по чл. 7, ал. 3 от 
Закона за приватизация и следприватизационен контрол и за реда, и 
органите за контрол на декларираните данни, в 20-дневен срок от датата на 
провеждането на търга. При непредставяне на декларацията или при 
непълнота на данните в нея спечелилия търга участник губи правото да 
сключи приватизационния договор. Договорът се сключва с участника, 
предложил следващата по размер цена на търга. 

V. Възлага на адвокат – довереника на Общински съвет – Варна, 
проверката на данните по декларацията за произход на средствата, в 
съответствие с изискванията на Наредбата за сведенията, които съдържа 
декларацията по чл. 7, ал. 3 от Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол и за реда, и органите за контрол на 
декларираните данни, преди подписване на приложения към тръжната 
документация договор. 

VІ. Упълномощава Председателя на Общинския съвет – Варна, да 
подпише приложения към тръжната документация договор със спечелилия 
търга участник, след представяне на декларация за произхода на 
средствата и придружаващите я документи, и заплащане на достигнатата 
при търга цена. 

 
 
 
 



2154-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2, 
чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК във връзка с чл. 2, ал. 1, 
т. 3, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и 
конкурсите, и свое решение № 3084-4/32/09, 10.03.2011 г. за откриване на 
процедура за приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в 
гр. Варна, бул. „Христо Ботев” № 18, вх. 9, ет. 13 по АОС № 
251/09.09.1997 г., представляващ ателие № 2, Общински съвет – Варна 
реши: 

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на 
общински нежилищен имот, находящ се в гр. Варна, бул. „Христо Ботев” 
№ 18, вх. 9, ет. 13 по АОС № 251/09.09.1997 г., представляващ ателие № 2, 
със застроена площ 58,91 кв. м., ведно с изба с полезна площ 6,75 кв.м., 
заедно с 0,1681 % идеални части от общите части на сградата и от правото 
на  строеж,  при  начална  тръжна  цена  54 900 лв. (петдесет и четири 
хиляди деветстотин лева), без включен ДДС.  

ІІ. Утвърждава тръжна документация и условия за участие, 
съдържащи: 

1. Заявление за участие. 
2. Проект на договор за продажба на обекта на търга. 
3. Информационен меморандум. 
4. Декларация за извършен оглед на обекта. 
5. Декларация за запознаване с тръжните условия. 
6. Декларация за конфиденциалност. 
7. Декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол 
и за документите, и сведенията, представляващи служебна тайна. 

8. Стъпка за наддаване в размер на 2 250 лв. (две хиляди двеста и 
петдесет лева), без включен ДДС. 

9. Депозит в размер на 5 490 лв. (пет хиляди четиристотин и 
деветдесет лева), без включен ДДС, платими по сметка IBAN: BG36 CECB 
9790 3362 150000 и BIC: CECBBGSF, при „Централна кооперативна банка” 
АД, клон Варна до 16,30 часа на 15-я работен ден от обнародването на 
решението в „Държавен вестник”. 

10. Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207, на 
ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу представяне на документ за 
платени 500 лв. (петстотин лева), с включен ДДС, по сметка IBAN: BG49 
CECB 9790 8462 150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна кооперативна 
банка” АД, клон Варна до 16,30 часа на 10-я работен ден от обнародването 
на решението в „Държавен вестник”. 

При закупуване на тръжна документация следва да бъдат 
представени следните документи: документ за самоличност, актуално 
състояние на едноличен търговец или друго юридическо лице по 
Търговския закон, а ако документацията се закупува от друго лице се 
представя и нотариално заверено пълномощно. 



11. Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан 
непрозрачен плик, върху който се отбелязват името (фирмата) на 
участника и цялостното наименование на обекта на приватизация в стая 
1210 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна до 16,30 часа на 15-я 
работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

12. Оглед на обекта се извършва в рамките на всеки работен ден, 
след представяне на документ за закупена тръжна документация до 15,30 
часа на 15-я работен ден от обнародването на решението в „Държавен 
вестник”. 

13. Търгът да се проведе на 19-я работен ден от обнародването на 
решението в „Държавен вестник” от 14.00 часа в сградата на община 
Варна. 

14. Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат 
юридически и физически лица, подали следните документи: 

14.1. заявление за участие; 
14.2. удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по 

вписванията за вписване на юридическите лица (оригинал), или документ 
за самоличност за физически лица (копие, заверено от участника); 

14.3. платежен документ за внесен депозит в размер на 5 490 лв. (пет 
хиляди четиристотин и деветдесет лева), без включен ДДС, платими по 
сметка  IBAN: BG36 CECB 9790 3362 150000 и BIC: CECBBGSF при 
„Централна кооперативна банка” АД, клон Варна (оригинал). 

14.4. платежен документ за закупена тръжна документация в размер 
на 500 лв. (петстотин лева), с включен ДДС, по сметка  IBAN: BG49 CECB 
9790 8462 150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна кооперативна банка” 
АД, клон Варна (оригинал); 

14.5. удостоверение за липса на публични вземания към Община 
Варна от дирекция „Местни данъци” (оригинал); 

14.6. удостоверение за липса на задължения по данъчно – 
осигурителната сметка от съответното подразделение на Националната 
агенция за приходите (оригинал); 

14.7. декларация за извършен оглед на обекта; 
14.8. декларация за запознаване с тръжните условия; 
14.9. декларация за конфиденциалност; 
14.10. декларация по чл.1 1, ал. 1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол 
и за документите, и сведенията, представляващи служебна тайна. 

14.11. съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в 
производство за обявяване в несъстоятелност, или се намира в ликвидация 
– оригинал (за юридическите лица); 

14.12. служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при 
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 
физически лица и лицата, управляващи и представляващи юридическите 
лица, както и за самите юридически лица (оригинал); 



14.13. свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, 
управляващи и представляващи юридическите лица (оригинал); 

15. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито 
предложения: 

15.1. са подадени след 16,30 часа на 15-я работен ден от 
обнародването на решението в „Държавен вестник”; 

15.2. са подадени в незапечатан или прозрачен плик; 
15.3. не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга; 
15.4. не съдържат документ за закупена тръжна документация; 
15.5. не съдържат, който и да е от посочените в т. 14 документи. 
16. Разяснения, относно процедурата по провеждането на търга и 

сключването на договор за приватизация: 
16.1. публичният търг с явно наддаване да се проведе в съответствие 

с изискванията на глава V, раздел І от Наредбата за търговете и 
конкурсите; 

16.2. договорът за приватизация се сключва в съответствие с 
изискванията на глава VІІ от Наредбата за търговете и конкурсите. 

ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно 
наддаване в състав: председател – Петко Бойновски; членове – Димитър 
Кискинов, Стефка Петрова, Снежана Донева, Пламен Начков, Галина 
Крайчева - Иванова, Йорданка Юнакова; резервни членове: Илия 
Кафалийски, Януарий Вичев, възнаграждение съгласно чл. 8, ал. 3 от 
Наредбата за търговете и конкурсите, за дейността на всеки от членовете 
на комисията в размер на 200 лв. (двеста лева). 

ІV. Задължава спечелилия търга участник да представи декларация 
за произхода на средствата и придружаващите я документи, съгласно 
Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по чл. 7, ал. 3 от 
Закона за приватизация и следприватизационен контрол и за реда, и 
органите за контрол на декларираните данни, в 20-дневен срок от датата на 
провеждането на търга. При непредставяне на декларацията или при 
непълнота на данните в нея спечелилия търга участник губи правото да 
сключи приватизационния договор. Договорът се сключва с участника, 
предложил следващата по размер цена на търга. 

V. Възлага на адвокат – довереника на Общински съвет – Варна, 
проверката на данните по декларацията за произход на средствата, в 
съответствие с изискванията на Наредбата за сведенията, които съдържа 
декларацията по чл. 7, ал. 3 от Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол и за реда, и органите за контрол на 
декларираните данни, преди подписване на приложения към тръжната 
документация договор. 

VІ. Упълномощава Председателя на Общинския съвет – Варна, да 
подпише приложения към тръжната документация договор със спечелилия 
търга участник, след представяне на декларация за произхода на 
средствата и придружаващите я документи, и заплащане на достигнатата 
при търга цена. 



2155-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2, 
чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК във връзка с чл. 2, ал. 1, 
т. 3, чл.3, ал.1, т.1, чл.5 и чл.6, ал.1 от Наредбата за търговете и конкурсите, 
и свое решение № 1873-5/19/09.12.2009 г. за откриване на процедура за 
приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в гр. Варна, ул. 
„Охрид” № 25, по АОС № 218/28.07.1997 г., представляващ магазин и 
земя, Общински съвет – Варна реши: 

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на 
общински нежилищен имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Охрид” № 25, по 
АОС № 218/28.07.1997 г., представляващ магазин, с идентификатор 
10135.1506.744.1.5, намиращ се в партера на триетажна жилищна сграда 
със застроена площ 21,60 кв.м., заедно с 23 % идеални части от общите 
части на сградата и от дворното място, представляващо поземлен имот с 
идентификатор  10135.1506.744,  цялото  с площ 244 кв.м.,  при  начална 
тръжна  цена 26 100 лв. (двадесет и шест хиляди сто лева), без включен 
ДДС.  

ІІ. Утвърждава тръжна документация и условия за участие, 
съдържащи: 

1. Заявление за участие. 
2. Проект на договор за продажба на обекта на търга. 
3. Информационен меморандум. 
4. Декларация за извършен оглед на обекта. 
5. Декларация за запознаване с тръжните условия. 
6. Декларация за конфиденциалност. 
7. Декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол 
и за документите, и сведенията, представляващи служебна тайна. 

8. Стъпка за наддаване в размер на 1 350 лв. (хиляда триста и 
петдесет лева), без включен ДДС. 

9. Депозит в размер на 2 610 лв. (две хиляди шестстотин и десет 
лева), без включен ДДС, платими по сметка IBAN: BG36 CECB 9790 3362 
150000 и BIC: CECBBGSF, при „Централна кооперативна банка” АД, клон 
Варна до 16,30 часа на 15-я работен ден от обнародването на решението в 
„Държавен вестник”. 

10. Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207, на 
ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу представяне на документ за 
платени 500 лв. (петстотин лева), с включен ДДС, по сметка IBAN: BG49 
CECB 9790 8462 150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна кооперативна 
банка” АД, клон Варна до 16,30 часа на 10-я работен ден от обнародването 
на решението в „Държавен вестник”. 

При закупуване на тръжна документация следва да бъдат 
представени следните документи: документ за самоличност, актуално 
състояние на едноличен търговец или друго юридическо лице по 



Търговския закон, а ако документацията се закупува от друго лице се 
представя и нотариално заверено пълномощно. 

11. Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан 
непрозрачен плик, върху който се отбелязват името (фирмата) на 
участника и цялостното наименование на обекта на приватизация в стая 
1210 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна до 16,30 часа на 15-я 
работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

12. Оглед на обекта се извършва в рамките на всеки работен ден, 
след представяне на документ за закупена тръжна документация до 15,30 
часа на 15-я работен ден от обнародването на решението в „Държавен 
вестник”. 

13. Търгът да се проведе на 19-я работен ден от обнародването на 
решението в „Държавен вестник” от 16.00 часа в сградата на Община 
Варна. 

14 .Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат 
юридически и физически лица, подали следните документи: 

14.1. заявление за участие; 
14.2. удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по 

вписванията за вписване на юридическите лица (оригинал), или документ 
за самоличност за физически лица (копие, заверено от участника); 

14.3. платежен документ за внесен депозит в размер на 2 610 лв. (две 
хиляди шестстотин и десет лева), без включен ДДС, платими по сметка  
IBAN: BG36 CECB 9790 3362 150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна (оригинал). 

14.4. платежен документ за закупена тръжна документация в размер 
на 500 лв. (петстотин лева), с включен ДДС, по сметка  IBAN: BG49 CECB 
9790 8462 150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна кооперативна банка” 
АД, клон Варна (оригинал); 

14.5. удостоверение за липса на публични вземания към Община 
Варна от дирекция „Местни данъци” (оригинал); 

14.6. удостоверение за липса на задължения по данъчно – 
осигурителната сметка от съответното подразделение на Националната 
агенция за приходите (оригинал); 

14.7. декларация за извършен оглед на обекта; 
14.8. декларация за запознаване с тръжните условия; 
14.9. декларация за конфиденциалност; 
14.10. декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол 
и за документите, и сведенията, представляващи служебна тайна. 

14.11. съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в 
производство за обявяване в несъстоятелност, или се намира в ликвидация 
– оригинал (за юридическите лица); 

14.12. служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при 
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 



физически лица и лицата, управляващи и представляващи юридическите 
лица, както и за самите юридически лица (оригинал); 

14.13. свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, 
управляващи и представляващи юридическите лица (оригинал); 

15. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито 
предложения: 

15.1. са подадени след 16,30 часа на 15-я работен ден от 
обнародването на решението в „Държавен вестник”; 

15.2. са подадени в незапечатан или прозрачен плик; 
15.3. не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга; 
15.4. не съдържат документ за закупена тръжна документация; 
15.5. не съдържат, който и да е от посочените в т. 14 документи. 
16. Разяснения, относно процедурата по провеждането на търга и 

сключването на договор за приватизация: 
16.1.публичният търг с явно наддаване да се проведе в съответствие 

с изискванията на глава V, раздел І от Наредбата за търговете и 
конкурсите; 

16.2. договорът за приватизация се сключва в съответствие с 
изискванията на глава VІІ от Наредбата за търговете и конкурсите. 

ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно 
наддаване в състав: председател – Петко Бойновски; членове – Димитър 
Кискинов, Стефка Петрова, Станислав Иванов, Станислав Темелков, 
Жельо Алексиев, Славчо Славов; резервни членове: Пламен Начков, Илия 
Кафалийски, възнаграждение съгласно чл. 8, ал. 3 от Наредбата за 
търговете и конкурсите, за дейността на всеки от членовете на комисията в 
размер на 200 лв. (двеста лева). 

ІV. Задължава спечелилия търга участник да представи декларация 
за произхода на средствата и придружаващите я документи, съгласно 
Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по чл. 7, ал. 3 от 
Закона за приватизация и следприватизационен контрол и за реда, и 
органите за контрол на декларираните данни, в 20-дневен срок от датата на 
провеждането на търга. При непредставяне на декларацията или при 
непълнота на данните в нея спечелилия търга участник губи правото да 
сключи приватизационния договор. Договорът се сключва с участника, 
предложил следващата по размер цена на търга. 

V. Възлага на адвокат – довереника на Общински съвет – Варна, 
проверката на данните по декларацията за произход на средствата, в 
съответствие с изискванията на Наредбата за сведенията, които съдържа 
декларацията по чл. 7, ал. 3 от Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол и за реда, и органите за контрол на 
декларираните данни, преди подписване на приложения към тръжната 
документация договор. 

VІ. Упълномощава Председателя на Общинския съвет – Варна, да 
подпише приложения към тръжната документация договор със спечелилия 
търга участник, след представяне на декларация за произхода на 



средствата и придружаващите я документи, и заплащане на достигнатата 
при търга цена. 

 
 
 
 
 

2156-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2, 
чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК във връзка с чл. 2, ал. 1, 
т. 3, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и 
конкурсите, и свое решение № 1874-5/19/09.12.2009 г. за откриване на 
процедура за приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в 
гр. Варна, ул. „Дрин” № 65, бл. 4, по АОС № 7296/21.01.2013 г., 
представляващ магазин, Общински съвет – Варна реши: 

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на 
общински нежилищен имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Дрин” № 65, бл. 
4, по АОС № 7296/21.01.2013 г., представляващ магазин, с идентификатор 
10135.1503.645.1.33 и застроена площ 24,74 кв.м., заедно с 3,56 % идеални 
части от общите части на сградата и от правото на строеж, при начална 
тръжна цена 31 500 лв. (тридесет и една хиляди петстотин лева), без 
включен ДДС.  

ІІ. Утвърждава тръжна документация и условия за участие, 
съдържащи: 

1. Заявление за участие. 
2. Проект на договор за продажба на обекта на търга. 
3. Информационен меморандум. 
4. Декларация за извършен оглед на обекта. 
5. Декларация за запознаване с тръжните условия. 
6. Декларация за конфиденциалност. 
7. Декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол 
и за документите, и сведенията, представляващи служебна тайна. 

8. Стъпка за наддаване в размер на 1 350 лв. (хиляда триста петдесет 
лева), без включен ДДС. 

9. Депозит в размер на 3 150 лв. (три хиляди сто и петдесет лева), без 
включен ДДС, платими по сметка IBAN: BG36 CECB 9790 3362 150000 и 
BIC: CECBBGSF, при „Централна кооперативна банка” АД, клон Варна до 
16,30 часа на 15-я работен ден от обнародването на решението в 
„Държавен вестник”. 

10. Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207, на 
ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу представяне на документ за 
платени 500 лв. (петстотин лева), с включен ДДС, по сметка IBAN: BG49 
CECB 9790 8462 150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна кооперативна 



банка” АД, клон Варна до 16,30 часа на 10-я работен ден от обнародването 
на решението в „Държавен вестник”. 

При закупуване на тръжна документация следва да бъдат 
представени следните документи: документ за самоличност, актуално 
състояние на едноличен търговец или друго юридическо лице по 
Търговския закон, а ако документацията се закупува от друго лице се 
представя и нотариално заверено пълномощно. 

11. Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан 
непрозрачен плик, върху който се отбелязват името (фирмата) на 
участника и цялостното наименование на обекта на приватизация в стая 
1210 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна до 16,30 часа на 15-я 
работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

12. Оглед на обекта се извършва в рамките на всеки работен ден, 
след представяне на документ за закупена тръжна документация до 15,30 
часа на 15-я работен ден от обнародването на решението в „Държавен 
вестник”. 

13. Търгът да се проведе на 20-я работен ден от обнародването на 
решението в „Държавен вестник” от 09.30 часа в сградата на Община 
Варна. 

14. Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат 
юридически и физически лица, подали следните документи: 

14.1. заявление за участие; 
14.2. удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по 

вписванията за вписване на юридическите лица (оригинал), или документ 
за самоличност за физически лица (копие, заверено от участника); 

14.3. платежен документ за внесен депозит в размер на 3 150 лв. (три 
хиляди сто и петдесет лева), без включен ДДС, платими по сметка  IBAN: 
BG36 CECB 9790 3362 150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна (оригинал). 

14.4. платежен документ за закупена тръжна документация в размер 
на 500 лв. (петстотин лева), с включен ДДС, по сметка  IBAN: BG49 CECB 
9790 8462 150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна кооперативна банка” 
АД, клон Варна (оригинал); 

14.5. удостоверение за липса на публични вземания към Община 
Варна от дирекция „Местни данъци” (оригинал); 

14.6. удостоверение за липса на задължения по данъчно – 
осигурителната сметка от съответното подразделение на Националната 
агенция за приходите (оригинал); 

14.7. декларация за извършен оглед на обекта; 
14.8. декларация за запознаване с тръжните условия; 
14.9. декларация за конфиденциалност; 
14.10. декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол 
и за документите, и сведенията, представляващи служебна тайна. 



14.11.съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в 
производство за обявяване в несъстоятелност, или се намира в ликвидация 
– оригинал (за юридическите лица); 

14.12. служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при 
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 
физически лица и лицата, управляващи и представляващи юридическите 
лица, както и за самите юридически лица (оригинал); 

14.13. свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, 
управляващи и представляващи юридическите лица (оригинал); 

15. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито 
предложения: 

15.1. са подадени след 16,30 часа на 15-я работен ден от 
обнародването на решението в „Държавен вестник”; 

15.2. са подадени в незапечатан или прозрачен плик; 
15.3. не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга; 
15.4. не съдържат документ за закупена тръжна документация; 
15.5. не съдържат, който и да е от посочените в т. 14 документи. 
16. Разяснения, относно процедурата по провеждането на търга и 

сключването на договор за приватизация: 
16.1. публичният търг с явно наддаване да се проведе в съответствие 

с изискванията на глава V, раздел І от Наредбата за търговете и 
конкурсите; 

16.2. договорът за приватизация се сключва в съответствие с 
изискванията на глава VІІ от Наредбата за търговете и конкурсите. 

ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно 
наддаване в състав: председател – Петко Бойновски; членове – Димитър 
Кискинов, Стефка Петрова, Марица Гърдева, Медиха Мехмед - Хамза, 
Таня Парушева, Тодор Мутафов; резервни членове: Петър Липчев, 
Януарий Вичев, възнаграждение съгласно чл. 8, ал. 3 от Наредбата за 
търговете и конкурсите, за дейността на всеки от членовете на комисията в 
размер на 200 лв. (двеста лева). 

ІV. Задължава спечелилия търга участник да представи декларация 
за произхода на средствата и придружаващите я документи, съгласно 
Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по чл. 7, ал. 3 от 
Закона за приватизация и следприватизационен контрол и за реда, и 
органите за контрол на декларираните данни, в 20-дневен срок от датата на 
провеждането на търга. При непредставяне на декларацията или при 
непълнота на данните в нея спечелилия търга участник губи правото да 
сключи приватизационния договор. Договорът се сключва с участника, 
предложил следващата по размер цена на търга. 

V. Възлага на адвокат – довереника на Общински съвет – Варна, 
проверката на данните по декларацията за произход на средствата, в 
съответствие с изискванията на Наредбата за сведенията, които съдържа 
декларацията по чл. 7, ал. 3 от Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол и за реда, и органите за контрол на 



декларираните данни, преди подписване на приложения към тръжната 
документация договор. 

VІ. Упълномощава Председателя на Общинския съвет – Варна, да 
подпише приложения към тръжната документация договор със спечелилия 
търга участник, след представяне на декларация за произхода на 
средствата и придружаващите я документи, и заплащане на достигнатата 
при търга цена. 

 
 
 
 
 

2157-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2, 
чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК във връзка с чл. 2, ал. 1, 
т. 3, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и 
конкурсите, и свое решение № 3081-4/32/09, 10.03.2011 г. за откриване на 
процедура за приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в 
гр. Варна, бул. „Цар Освободител” № 88, бл. 1, вх. А, ет. 6 по АОС № 
6113/20.07.2010 г., представляващ ателие № 1, Общински съвет – Варна 
реши: 

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на 
общински нежилищен имот, находящ се в гр. Варна, бул. „Цар 
Освободител” № 88, бл. 1, вх. А, ет. 6 по АОС № 6113/20.07.2010 г., 
представляващ ателие № 1, с идентификатор 10135.2556.1.4.20 и застроена 
площ 92,60 кв.м., заедно с 1,2826 % идеални части от общите части на 
сградата и от правото на строеж, при начална тръжна цена 81 000 лв. 
(осемдесет и една хиляди лева), без включен ДДС. 

ІІ. Утвърждава тръжна документация и условия за участие, 
съдържащи: 

1. Заявление за участие. 
2. Проект на договор за продажба на обекта на търга. 
3. Информационен меморандум. 
4. Декларация за извършен оглед на обекта. 
5. Декларация за запознаване с тръжните условия. 
6. Декларация за конфиденциалност. 
7. Декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол 
и за документите, и сведенията, представляващи служебна тайна. 

8. Стъпка за наддаване в размер на 2 700 лв. (две хиляди седемстотин 
лева), без включен ДДС. 

9. Депозит в размер на 8 100 лв. (осем хиляди и сто лева), без 
включен ДДС, платими по сметка IBAN: BG36 CECB 9790 3362 150000 и 
BIC: CECBBGSF, при „Централна кооперативна банка” АД, клон Варна до 



16,30 часа на 15-я работен ден от обнародването на решението в 
„Държавен вестник”. 

10. Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207, на 
ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу представяне на документ за 
платени 500 лв. (петстотин лева), с включен ДДС, по сметка IBAN: BG49 
CECB 9790 8462 150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна кооперативна 
банка” АД, клон Варна до 16,30 часа на 10-я работен ден от обнародването 
на решението в „Държавен вестник”. 

При закупуване на тръжна документация следва да бъдат 
представени следните документи: документ за самоличност, актуално 
състояние на едноличен търговец или друго юридическо лице по 
Търговския закон, а ако документацията се закупува от друго лице се 
представя и нотариално заверено пълномощно. 

11. Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан 
непрозрачен плик, върху който се отбелязват името (фирмата) на 
участника и цялостното наименование на обекта на приватизация в стая 
1210 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна до 16,30 часа на 15-я 
работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

12. Оглед на обекта се извършва в рамките на всеки работен ден, 
след представяне на документ за закупена тръжна документация до 15,30 
часа на 15-я работен ден от обнародването на решението в „Държавен 
вестник”. 

13. Търгът да се проведе на 20-я работен ден от обнародването на 
решението в „Държавен вестник” от 11.30 часа в сградата на Община 
Варна. 

14. Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат 
юридически и физически лица, подали следните документи: 

14.1. заявление за участие; 
14.2. удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по 

вписванията за вписване на юридическите лица (оригинал), или документ 
за самоличност за физически лица (копие, заверено от участника); 

14.3. платежен документ за внесен депозит в размер на 8 100 лв. 
(осем хиляди и сто лева), без включен ДДС, платими по сметка  IBAN: 
BG36 CECB 9790 3362 150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна (оригинал). 

14.4. платежен документ за закупена тръжна документация в размер 
на 500 лв. (петстотин лева), с включен ДДС, по сметка  IBAN: BG49 CECB 
9790 8462 150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна кооперативна банка” 
АД, клон Варна (оригинал); 

14.5. удостоверение за липса на публични вземания към Община 
Варна от дирекция „Местни данъци” (оригинал); 

14.6. удостоверение за липса на задължения по данъчно – 
осигурителната сметка от съответното подразделение на Националната 
агенция за приходите (оригинал); 

14.7. декларация за извършен оглед на обекта; 



14.8. декларация за запознаване с тръжните условия; 
14.9. декларация за конфиденциалност; 
14.10. декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол 
и за документите, и сведенията, представляващи служебна тайна. 

14.11. съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в 
производство за обявяване в несъстоятелност, или се намира в ликвидация 
– оригинал (за юридическите лица); 

14.12. служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при 
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 
физически лица и лицата, управляващи и представляващи юридическите 
лица, както и за самите юридически лица (оригинал); 

14.13. свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, 
управляващи и представляващи юридическите лица (оригинал); 

15. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито 
предложения: 

15.1. са подадени след 16,30 часа на 15-я работен ден от 
обнародването на решението в „Държавен вестник”; 

15.2. са подадени в незапечатан или прозрачен плик; 
15.3. не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга; 
15.4. не съдържат документ за закупена тръжна документация; 
15.5. не съдържат, който и да е от посочените в т. 14 документи. 
16. Разяснения, относно процедурата по провеждането на търга и 

сключването на договор за приватизация: 
16.1. публичният търг с явно наддаване да се проведе в съответствие 

с изискванията на глава V, раздел І от Наредбата за търговете и 
конкурсите; 

16.2. договорът за приватизация се сключва в съответствие с 
изискванията на глава VІІ от Наредбата за търговете и конкурсите. 

ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно 
наддаване в състав: председател – Петко Бойновски; членове – Димитър 
Кискинов, Стефка Петрова, Христо Атанасов, Снежана Донева, Пламен 
Начков, Галина Крайчева - Иванова; резервни членове: Януарий Вичев, 
Ивайло Митковски, възнаграждение съгласно чл. 8, ал. 3 от Наредбата за 
търговете и конкурсите, за дейността на всеки от членовете на комисията в 
размер на 200 лв. (двеста лева). 

ІV. Задължава спечелилия търга участник да представи декларация 
за произхода на средствата и придружаващите я документи, съгласно 
Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по чл. 7, ал. 3 от 
Закона за приватизация и следприватизационен контрол и за реда, и 
органите за контрол на декларираните данни, в 20-дневен срок от датата на 
провеждането на търга. При непредставяне на декларацията или при 
непълнота на данните в нея спечелилия търга участник губи правото да 



сключи приватизационния договор. Договорът се сключва с участника, 
предложил следващата по размер цена на търга. 

V. Възлага на адвокат – довереника на Общински съвет – Варна, 
проверката на данните по декларацията за произход на средствата, в 
съответствие с изискванията на Наредбата за сведенията, които съдържа 
декларацията по чл. 7, ал. 3 от Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол и за реда, и органите за контрол на 
декларираните данни, преди подписване на приложения към тръжната 
документация договор. 

VІ. Упълномощава Председателя на Общинския съвет – Варна, да 
подпише приложения към тръжната документация договор със спечелилия 
търга участник, след представяне на декларация за произхода на 
средствата и придружаващите я документи, и заплащане на достигнатата 
при търга цена. 

 
 
 

2158-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2, 
чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК във връзка с чл. 2, ал. 1, 
т. 3, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и 
конкурсите, и свое решение № 3082-4/32/09, 10.03.2011 г. за откриване на 
процедура за приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в 
гр. Варна, бул. „Цар Освободител” № 88, бл. 2, вх. Б, ет. 6 по АОС № 
6131/20.07.2010 г., представляващ ателие № 1, Общински съвет – Варна 
реши: 

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на 
общински нежилищен имот, находящ се в гр. Варна, бул. „Цар 
Освободител” № 88, бл. 2, вх. Б, ет. 6 по АОС № 6131/20.07.2010 г., 
представляващ ателие № 1, с идентификатор 10135.2556.1.5.16 и застроена 
площ 135,60 кв.м., заедно с 1,8782 % идеални части от общите части на 
сградата и от правото на строеж, при начална тръжна цена 115 200 лв. (сто 
и петнадесет хиляди двеста лева), без включен ДДС. 

ІІ. Утвърждава тръжна документация и условия за участие, 
съдържащи: 

1. Заявление за участие. 
2. Проект на договор за продажба на обекта на търга. 
3. Информационен меморандум. 
4. Декларация за извършен оглед на обекта. 
5. Декларация за запознаване с тръжните условия. 
6. Декларация за конфиденциалност. 
7. Декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол 
и за документите, и сведенията, представляващи служебна тайна. 



8. Стъпка за наддаване в размер на 3 150 лв. (три хиляди сто и 
петдесет лева), без включен ДДС. 

9. Депозит в размер на 11 520 лв. (единадесет хиляди петстотин и 
двадесет лева), без включен ДДС, платими по сметка IBAN: BG36 CECB 
9790 3362 150000 и BIC: CECBBGSF, при „Централна кооперативна банка” 
АД, клон Варна до 16,30 часа на 15-я работен ден от обнародването на 
решението в „Държавен вестник”. 

10. Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207, на 
ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу представяне на документ за 
платени 500 лв. (петстотин лева), с включен ДДС, по сметка IBAN: BG49 
CECB 9790 8462 150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна кооперативна 
банка” АД, клон Варна до 16,30 часа на 10-я работен ден от обнародването 
на решението в „Държавен вестник”. 

При закупуване на тръжна документация следва да бъдат 
представени следните документи: документ за самоличност, актуално 
състояние на едноличен търговец или друго юридическо лице по 
Търговския закон, а ако документацията се закупува от друго лице се 
представя и нотариално заверено пълномощно. 

11. Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан 
непрозрачен плик, върху който се отбелязват името (фирмата) на 
участника и цялостното наименование на обекта на приватизация в стая 
1210 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна до 16,30 часа на 15-я 
работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

12. Оглед на обекта се извършва в рамките на всеки работен ден, 
след представяне на документ за закупена тръжна документация до 15,30 
часа на 15-я работен ден от обнародването на решението в „Държавен 
вестник”. 

13. Търгът да се проведе на 20-я работен ден от обнародването на 
решението в „Държавен вестник” от 14.00 часа в сградата на Община 
Варна. 

14. Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат 
юридически и физически лица, подали следните документи: 

14.1. заявление за участие; 
14.2 .удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по 

вписванията за вписване на юридическите лица (оригинал), или документ 
за самоличност за физически лица (копие, заверено от участника); 

14.3. платежен документ за внесен депозит в размер на 11 520 лв. 
(единадесет хиляди петстотин и двадесет лева), без включен ДДС, платими 
по сметка IBAN: BG36 CECB 9790 3362 150000 и BIC: CECBBGSF при 
„Централна кооперативна банка” АД, клон Варна (оригинал). 

14.4. платежен документ за закупена тръжна документация в размер 
на 500 лв. (петстотин лева), с включен ДДС, по сметка IBAN: BG49 CECB 
9790 8462 150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна кооперативна банка” 
АД, клон Варна (оригинал); 



14.5. удостоверение за липса на публични вземания към Община 
Варна от дирекция „Местни данъци” (оригинал); 

14.6. удостоверение за липса на задължения по данъчно – 
осигурителната сметка от съответното подразделение на Националната 
агенция за приходите (оригинал); 

14.7. декларация за извършен оглед на обекта; 
14.8. декларация за запознаване с тръжните условия; 
14.9. декларация за конфиденциалност; 
14.10. декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол 
и за документите, и сведенията, представляващи служебна тайна. 

14.11. съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в 
производство за обявяване в несъстоятелност, или се намира в ликвидация 
– оригинал (за юридическите лица); 

14.12. служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при 
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 
физически лица и лицата, управляващи и представляващи юридическите 
лица, както и за самите юридически лица (оригинал); 

14.13. свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, 
управляващи и представляващи юридическите лица (оригинал); 

15. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито 
предложения: 

15.1. са подадени след 16,30 часа на 15-я работен ден от 
обнародването на решението в „Държавен вестник”; 

15.2. са подадени в незапечатан или прозрачен плик; 
15.3. не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга; 
15.4. не съдържат документ за закупена тръжна документация; 
15.5. не съдържат, който и да е от посочените в т. 14 документи. 
16. Разяснения, относно процедурата по провеждането на търга и 

сключването на договор за приватизация: 
16.1. публичният търг с явно наддаване да се проведе в съответствие 

с изискванията на глава V, раздел І от Наредбата за търговете и 
конкурсите; 

16.2. договорът за приватизация се сключва в съответствие с 
изискванията на глава VІІ от Наредбата за търговете и конкурсите. 

ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно 
наддаване в състав: председател – Петко Бойновски; членове – Димитър 
Кискинов, Стефка Петрова, Йорданка Юнакова, Станислав Иванов, 
Станислав Темелков, Жельо Алексиев; резервни членове: Петър Липчев, 
Илия Кафалийски, възнаграждение съгласно чл. 8, ал. 3 от Наредбата за 
търговете и конкурсите, за дейността на всеки от членовете на комисията в 
размер на 200 лв. (двеста лева). 

ІV. Задължава спечелилия търга участник да представи декларация 
за произхода на средствата и придружаващите я документи, съгласно 



Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по чл. 7, ал. 3 от 
Закона за приватизация и следприватизационен контрол и за реда, и 
органите за контрол на декларираните данни, в 20-дневен срок от датата на 
провеждането на търга. При непредставяне на декларацията или при 
непълнота на данните в нея спечелилия търга участник губи правото да 
сключи приватизационния договор. Договорът се сключва с участника, 
предложил следващата по размер цена на търга. 

V. Възлага на адвокат – довереника на Общински съвет – Варна, 
проверката на данните по декларацията за произход на средствата, в 
съответствие с изискванията на Наредбата за сведенията, които съдържа 
декларацията по чл. 7, ал. 3 от Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол и за реда, и органите за контрол на 
декларираните данни, преди подписване на приложения към тръжната 
документация договор. 

VІ. Упълномощава Председателя на Общинския съвет – Варна, да 
подпише приложения към тръжната документация договор със спечелилия 
търга участник, след представяне на декларация за произхода на 
средствата и придружаващите я документи, и заплащане на достигнатата 
при търга цена. 

 
 
 
 

2159-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2, 
чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК във връзка с чл. 2, ал. 1, 
т. 3, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и 
конкурсите, и свое решение № 3083-4/32/09, 10.03.2011 г. за откриване на 
процедура за приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в 
гр. Варна, бул. „Цар Освободител” № 88, бл. 3, вх. В, ет. 6 по АОС № 
6150/20.07.2010 г. и представляващ ателие № 1, Общински съвет – Варна 
реши: 

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на 
общински нежилищен имот, находящ се в гр. Варна, бул. „Цар 
Освободител” № 88, бл. 3, вх. В, ет. 6 по АОС № 6150/20.07.2010 г. и 
представляващ ателие № 1, с идентификатор 10135.2556.1.6.16 и застроена 
площ 156,00 кв.м., заедно с 2,1607 % идеални части от общите части на 
сградата и от правото на строеж, при начална тръжна цена 117 900 лв. (сто 
и седемнадесет хиляди деветстотин лева), без включен ДДС. 

ІІ. Утвърждава тръжна документация и условия за участие, 
съдържащи: 

1. Заявление за участие. 
2. Проект на договор за продажба на обекта на търга. 
3. Информационен меморандум. 
4. Декларация за извършен оглед на обекта. 
5. Декларация за запознаване с тръжните условия. 



6. Декларация за конфиденциалност. 
7. Декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол 
и за документите, и сведенията, представляващи служебна тайна. 

8. Стъпка за наддаване в размер на 3 150 лв. (три хиляди сто и 
петдесет лева), без включен ДДС. 

9. Депозит в размер на 11 790 лв. (единадесет хиляди седемстотин и 
деветдесет лева), без включен ДДС, платими по сметка IBAN: BG36 CECB 
9790 3362 150000 и BIC: CECBBGSF, при „Централна кооперативна банка” 
АД, клон Варна до 16,30 часа на 15-я работен ден от обнародването на 
решението в „Държавен вестник”. 

10. Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207, на 
ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу представяне на документ за 
платени 500лв. (петстотин лева), с включен ДДС, по сметка IBAN: BG49 
CECB 9790 8462 150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна кооперативна 
банка” АД, клон Варна до 16,30 часа на 10-я работен ден от обнародването 
на решението в „Държавен вестник”. 

При закупуване на тръжна документация следва да бъдат 
представени следните документи: документ за самоличност, актуално 
състояние на едноличен търговец или друго юридическо лице по 
Търговския закон, а ако документацията се закупува от друго лице се 
представя и нотариално заверено пълномощно. 

11. Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан 
непрозрачен плик, върху който се отбелязват името (фирмата) на 
участника и цялостното наименование на обекта на приватизация в стая 
1210 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна до 16,30 часа на 15-я 
работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

12. Оглед на обекта се извършва в рамките на всеки работен ден, 
след представяне на документ за закупена тръжна документация до 15,30 
часа на 15-я работен ден от обнародването на решението в „Държавен 
вестник”. 

13. Търгът да се проведе на 20-я работен ден от обнародването на 
решението в „Държавен вестник” от 16,00 часа в сградата на Община 
Варна. 

14. Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат 
юридически и физически лица, подали следните документи: 

14.1 заявление за участие; 
14.2. удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по 

вписванията за вписване на юридическите лица (оригинал), или документ 
за самоличност за физически лица (копие, заверено от участника); 

14.3. платежен документ за внесен депозит в размер на 11 790 лв. 
(единадесет хиляди седемстотин и деветдесет лева), без включен ДДС, 
платими по сметка  IBAN: BG36 CECB 9790 3362 150000 и BIC: 



CECBBGSF при „Централна кооперативна банка” АД, клон Варна 
(оригинал). 

14.4. платежен документ за закупена тръжна документация в размер 
на 500 лв. (петстотин лева), с включен ДДС, по сметка  IBAN: BG49 CECB 
9790 8462 150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна кооперативна банка” 
АД, клон Варна (оригинал); 

14.5. удостоверение за липса на публични вземания към Община 
Варна от дирекция „Местни данъци” (оригинал); 

14.6. удостоверение за липса на задължения по данъчно – 
осигурителната сметка от съответното подразделение на Националната 
агенция за приходите (оригинал); 

14.7. декларация за извършен оглед на обекта; 
14.8. декларация за запознаване с тръжните условия; 
14.9. декларация за конфиденциалност; 
14.10. декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол 
и за документите, и сведенията, представляващи служебна тайна. 

14.11. съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в 
производство за обявяване в несъстоятелност, или се намира в ликвидация 
– оригинал (за юридическите лица); 

14.12. служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при 
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 
физически лица и лицата, управляващи и представляващи юридическите 
лица, както и за самите юридически лица (оригинал); 

14.13. свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, 
управляващи и представляващи юридическите лица (оригинал); 

15. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито 
предложения: 

15.1. са подадени след 16,30 часа на 15-я работен ден от 
обнародването на решението в „Държавен вестник”; 

15.2. са подадени в незапечатан или прозрачен плик; 
15.3. не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга; 
15.4. не съдържат документ за закупена тръжна документация; 
15.5. не съдържат, който и да е от посочените в т. 14 документи. 
16. Разяснения, относно процедурата по провеждането на търга и 

сключването на договор за приватизация: 
16.1. публичният търг с явно наддаване да се проведе в съответствие 

с изискванията на глава V, раздел І от Наредбата за търговете и 
конкурсите; 

16.2. договорът за приватизация се сключва в съответствие с 
изискванията на глава VІІ от Наредбата за търговете и конкурсите. 

ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно 
наддаване в състав: председател – Петко Бойновски; членове – Димитър 
Кискинов, Стефка Петрова, Славчо Славов, Марица Гърдева, Медиха 



Мехмед – Хамза, Таня Парушева; резервни членове: Януарий Вичев, Илия 
Кафалийски, възнаграждение съгласно чл. 8, ал. 3 от Наредбата за 
търговете и конкурсите, за дейността на всеки от членовете на комисията в 
размер на 200 лв. (двеста лева). 

ІV. Задължава спечелилия търга участник да представи декларация 
за произхода на средствата и придружаващите я документи, съгласно 
Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по чл. 7, ал. 3 от 
Закона за приватизация и следприватизационен контрол и за реда, и 
органите за контрол на декларираните данни, в 20-дневен срок от датата на 
провеждането на търга. При непредставяне на декларацията или при 
непълнота на данните в нея спечелилия търга участник губи правото да 
сключи приватизационния договор. Договорът се сключва с участника, 
предложил следващата по размер цена на търга. 

V. Възлага на адвокат – довереника на Общински съвет – Варна, 
проверката на данните по декларацията за произход на средствата, в 
съответствие с изискванията на Наредбата за сведенията, които съдържа 
декларацията по чл. 7, ал. 3 от Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол и за реда, и органите за контрол на 
декларираните данни, преди подписване на приложения към тръжната 
документация договор. 

VІ. Упълномощава Председателя на Общинския съвет – Варна, да 
подпише приложения към тръжната документация договор със спечелилия 
търга участник, след представяне на декларация за произхода на 
средствата и придружаващите я документи, и заплащане на достигнатата 
при търга цена. 

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря, г-н Бойновски. Колеги, мнения и съображения? Няма. В 

режим на гласуване. 
Марина Карапетян за протокола, но ще го обявим след малко, да не 

повлияем на гласуването. 
 
Резултати от гласуването: за – 35; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 13, предложението се приема. 
 
Марина Карапетян за протокола „за“. .. Момент, един по един 

колеги. Благомира Александрова „за“, Тодор Балабанов „за“, Юлияна 
Боева „за“, Мартин Байчев „за“, Светлана Такева „за“ и Николай Джагаров 
„за“, и Аврам Тодоров „за“. Колеги на друг някой да не му е излязло на 
таблета нещо? .. Г-н Тодоров за протокола също „за“. Предложението се 
приема по електронната система 35 – за; против – 0; въздържали се – 0; 
отсъстват – 13, плюс тези, които ги изчетох. 

Колеги предлагам в 13:30 ч. да продължим работата по следобедното 
заседание. Един час обедна почивка.  



Следобедно заседание – начало от 13:30 ч. 
 
 
Присъстват 45 общински съветника, отсъстват: 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Лидия ПЕТКОВА 
Миглен ТОДОРОВ 
 
Иван ЛУКОВ 
13:30 ч. ви призовавам да седнем отново на местата в зала 

„Пленарна“, за да можем да приключим в рамките на днешния ден сесията 
на Общински съвет – Варна. 

Продължаваме с точка осма от дневния ред. 
 

  



VIII. 
 
По точка осма от дневния ред: 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

„Собственост и стопанство” относно: 
(1) – приемане на годишни финансови отчети, баланс и отчет за 

приходи и разходи за 2014 г., освобождаване от отговорност на 
управители, членове на съвети на директори и контрольори и избиране на 
одитори за 2015 г. на: 

– „ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 1 „СВЕТА 
КЛЕМЕНТИНА” – ВАРНА” ЕООД. 

– „ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР „СВЕТИ 
ИВАН РИЛСКИ“ – АСПАРУХОВО - ВАРНА” ЕООД. 

– „ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 3 – 
ВАРНА” ЕООД . 

– „ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 4 - 
ВАРНА” ЕООД.  

– „ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР V 
„СВЕТА ЕКАТЕРИНА“ - ВАРНА” ЕООД.  

– „ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 
“ЧАЙКА”“ ЕООД. 

– „АМБУЛАТОРИЯ - ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА 
СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ЦЕНТЪР ЗА 
ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ – ВАРНА“ ЕООД. 

– „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И 
СПОРТНА МЕДИЦИНА 1 – ВАРНА“ ЕООД. 

– „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО ОЧНИ БОЛЕСТИ ЗА 
АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ВАРНА” ЕООД.  

– „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 
НА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ „Д-Р МАРКО АНТОНОВ 
МАРКОВ“ - ВАРНА” ЕООД.  

– „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 
ПО ПНЕВМО - ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – ВАРНА” 
ЕООД.  

– „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО АКУШЕРСТВО И 
ГИНЕКОЛОГИЯ ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР 
СТАМАТОВ“ - ВАРНА” ЕООД. 

– „ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА И СПОРТА” ЕАД.  
– „ПАЗАРИ” ЕАД. 
– „ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ” ЕАД. 
– „ОБРЕДИ” ЕООД. 
–  „ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР I - ВАРНА” ЕООД.  
(2) – приемане на годишен финансов отчет, баланс и отчет за 

приходи и разходи за 2014 г., освобождаване от отговорност на 
ликвидатори и контрольори и избор на одитори за 2015 г. на: 



– „Паркинги и гаражи – Варна“ ЕАД /в ликвидация/. 
– „Дезинфекционна станция – Варна“ ЕООД /в ликвидация/. 
– „Жилфонд“ ЕООД /в ликвидация/. 
– „Стопанска и спомагателна дейност“ ЕАД /в ликвидация/. 
(3) – задължаване на ликвидатора на „Стопанска и спомагателна 

дейност“ ЕАД /в ликвидация/, за представяне на окончателен 
ликвидационен баланс на дружеството. 

(4) – даване на съгласие за продажба чрез търг на недвижим имот, 
собственост на „Специализирана болница за активно лечение на 
онкологични заболявания „Д-р Марко Антонов Марков“ – Варна” ЕООД, 
находящ се в гр. Варна, ул. „Тинтява“ № 7. 

(5) – одобряване на пазарна оценка във връзка с прекратяване на 
съсобственост върху недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. 
„Георги Стаматов“ № 12. 

(6) – одобряване на пазарна оценка във връзка с прекратяване на 
съсобственост върху недвижим имот, находящ се в гр. Варна, со 
„Добрева чешма“. 

(7) – одобряване на пазарна оценка във връзка с прекратяване на 
съсобственост върху недвижим имот, находящ се в гр. Варна, со 
„Кочмар“. 

(8) – одобряване на пазарна оценка във връзка с продажба на 
недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Черешово топче“ № 24. 

(9) – допълване на „Годишна програма за 2015 г.“ и учредяване на 
безвъзмездно право на ползване върху имот, находящ се в гр. Варна, 
ж.к. „Владислав Варненчик“. 

(10) – допълване на „Годишна програма за 2015 г.“ и учредяване на 
безвъзмездно право на ползване върху имот, находящ се в гр. Варна, ул. 
„Лоза“ № 3. 

(11) – допълване на „Годишна програма за 2015 г.“ и учредяване на 
безвъзмездно право на ползване върху имот, находящ се в гр. Варна, ул. 
„Габрово“ № 14. 

(12) – учредяване безвъзмездно право на ползване на Екологично 
сдружение „За Земята“. 

(13) – допълване на „Годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти-общинска собственост за 2015 г.“ и учредяване на 
безвъзмездно право на ползване върху недвижими имоти, 
представляващи спортни обекти. 

(14) – вземане на решение за безвъзмездно придобиване в 
собственост на Община Варна на недвижим имот публична държавна 
собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Акад. Андрей Сахаров“ № 7. 

(15) – вземане на решение за приемане за безвъзмездно управление 
за срок от 10 (десет) години на недвижими археологични културни 
ценности в имоти – публична държавна собственост. 



(16) – допълване на „Годишна програма за 2015 г.“, одобряване на 
пазарна оценка и провеждане на търг за продажба на имот, находящ се в 
гр. Варна, со „Манастирски рид“. 

(17) – допълване на „Годишна програма за 2015 г.“, одобряване на 
пазарна оценка и провеждане на публичен търг за продажба на имот, 
находящ се в гр.Варна, ЗПЗ и представляващ ПИ 10135.3512.274. 

(18) – промяна предназначението на жилища от фонд „Резервен“ 
във фонд „Жилища за настаняване под наем на граждани с установени 
жилищни нужди“. 

(19) – изменение на Решение № 282-7-1/6/28.03.2012 г. на Общински 
съвет – Варна. 

(20) – одобряване на пазарна оценка във връзка с прекратяване на 
съсобственост чрез доброволна делба върху недвижим имот, находящ се 
в гр. Варна, со „Акчелар“. 

(21) – допълване на „Годишна програма за 2015 г.“. 
(22) – създаване на Работна група с цел изследване на възможностите 

за закупуване или провеждане на производство по отчуждаване на съседни 
терени в района на ГП „Тополи“ - Запад, във връзка с разширяването му. 

(23) – прекратяване на дейността на „Специализирана болница за 
активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания - Варна“ 
ЕООД. 

(24) – утвърждаване на резултатите от проведен конкурс за 
управител на „Обреди“ ЕООД. 

(25) – разкриване на пенсионерски клуб на територията на район 
„Приморски“. 

  
               Докл.: Валентина Софрониева – Председател на ПК „СС“ 

 
Иван ЛУКОВ 
Давам думата на председателя на ПК „Собственост и стопанство“, г-

жа Софрониева за доклад. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Благодаря. Уважаеми колеги, за по-делово протичане на днешната ни 

сесия в точката по „Собственост и стопанство“ ви предлагам по първа 
точка да гласуваме ЕООД-тата без „Специализирана болница по 
акушерство и гинекология за активно лечение „Проф. д-р Димитър 
Стаматов“ - Варна” ЕООД. След това да гласуваме анблок ЕАД-тата и 
дружествата в ликвидация. От там насетне ви предлагам от пета до осма, 
от десета до четиринайсета, от седемнайсета до осемнайсета. Благодаря. .. 
Защото там ще имаме вероятно … 

 
Иван ЛУКОВ 
Ако обичате на микрофон, защото не влиза в протокола така. Д-р 

Бояджиев, на микрофон ако обичате. 



Ивайло БОЯДЖИЕВ 
Ами аз чух и други колеги, питат защо всъщност трябва да отделяме 

АГ-болница от останалите лечебни заведения. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Защото ние ще ги гласуваме наведнъж, анблок. 
 
Ивайло БОЯДЖИЕВ 
А АГ - болница какво има по-различно при нея? 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Ами защото там има проблеми, които трябва да се обсъдят, в 

болницата. 
 
Ивайло БОЯДЖИЕВ 
Аха, а ние нали приехме отчета на комисия? 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Така е. 
 
Ивайло БОЯДЖИЕВ 
Аха. Добре. Значи приемаме отчета на комисия и след това … 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Колеги, ако кажете да ги гласуваме заедно няма проблем. 
 
Ивайло БОЯДЖИЕВ 
Не, просто ми е много интересен подхода. На едно дружество, което 

единствено от болниците е печелившо, пък го отделяме … Добре. 
Наистина ще е интересен дебат. 

 
Андрей ВАСИЛЕВ 
Г-н председател. 
 
Иван ЛУКОВ 
Заповядайте, г-н Василев. 
 
Андрей ВАСИЛЕВ 
Точките, които са за безвъзмездно отдаване да ги гледаме отделно. 

Да не са анблок. Безвъзмездно където има да бъдат отделно, да не са 
анблок. 

 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Сега ще ви кажа кои са … 
 



Иван ЛУКОВ 
Колеги, за малко по-голяма яснота. Предложението е да се гласуват 

анблок ЕООД-тата без АГ-то, ЕАД-тата анблок, от 5 до 8 точка анблок, и 
17 и 18, без 10 до 14 където са безвъзмездното, без тях. Д-р Бояджиев. 

 
Ивайло БОЯДЖИЕВ 
Така, аз зададох не случайно въпроса. Сега ще направя конкретно 

предложение. Всички ЕАД-та, които са на загуба, също така да бъдат 
гласувани отделно. При положение, че ние гласуваме, става въпрос за 
отчето в „Собственост и стопанство“, не разглеждаме медицински 
показатели, а гледаме отчети и имаме да кажем още три заведения, които 
са с отрицателен баланс, счетоводен. Беше ми много интересно как така 
отделихте единствената болница, която има най-голям финансов успех. 
Затова аз предлагам конкретно всички лечебни заведения, които са с 
отрицателен резултат, а именно да цитирам – „ДКЦ 2 – Аспарухово“ … 
Чувате ли ме? Не знам, някакво брожение ли има? .. „ДКЦ – Чайка“, също 
така, да бъдат разглеждани отделно и въобще според мен трябва да ги 
разглеждаме тогава отделно, защото това е все пак оценка не само на 
работата на управителите, но и на тези колективи. Така че в края на 
краищата аз имам конкретно предложение, моля да го подложите на 
гласуване, защото имам чувството, че някой се изживява тука като 
наказателен отряд. 

 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Колеги, тогава аз си оттеглям предложението за гласуване на анблок 

на дружествата. Нека всички да си ги гласуваме, както трябва.  
 
Янко СТАНЕВ 
………….. /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Недков. 
 
Николай НЕДКОВ 
Аз имам предложение да гласуваме анблок и ЕООД-тата и ООД-тата, 

защото това е иначе странно разпределение. Дали е ООД или ЕООД няма 
никакво значение. 

 
Петър ЛИПЧЕВ 
Може ли аз да предложа? 
 
Иван ЛУКОВ 
Заповядайте, г-н д-р Липчев. 
 
 



Петър ЛИПЧЕВ 
Благодаря Ви. Г-н председател, с едно предходно гласуване, нали 

което беше спорно тълкованието на текста да продължим мандатите на 7 
здравни заведения с още 3 години ги продължихме анблок без обсъждане, 
в момента не намирам за логично да отделяме гласуването да приемаме 
отчетите и балансите, които са приети вече на комисия. Както сме 
подходили на предното си гласуване и сме удължили мандатите, защото 
пак подчертавам, бях го казал и на комисия, всеки един управител казва 
какви положителни резултати ще донесе. Виждаме, че на тези заведения с 
които им продължихме мандатите на управителите с още три години, 
въпреки че е спорно, че общинския съвет може два пъти да го прави това 
нещо. Нали така? Ние това го извършихме. В момента отделяме заведения 
с положителен резултат от тези, които им го удължихме, така че не е 
уместно това предложение. Бих помолил председателката на комисията да 
го оттегли и ако ще гласуваме – да, да гласуваме анблок. Благодаря ви, г-
жо председател. 

 
Иван ЛУКОВ 
Тя това направи. Г-н Балабанов, заповядайте. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, аз мога да обясня 

предложението, което беше оттеглено и всъщност ще го направя отново. 
Ще обясня защо е направено така. Аз обясних и на г-н Липчев, мисля че по 
време на почивката. С решение на здравна комисия е поискано от кмета на 
Община Варна да назначи одит на дружеството. С писмо на Лидия 
Маринова е сезирана АДФИ и ще бъде извършена проверка. Поради тази 
причина е направено предложението от наша страна да се гледа отделно 
това дружество и да бъде прието съответното решение, както преценим 
разбира се, но нашето становище е, че управителя там следва да бъде 
освободен от отговорност, след като приключи проверката. Това е. Това е 
причината. Така че аз го правя отново това предложение, АГ - болница да 
се гледа отделно. 

 
Иван ЛУКОВ 
Д-р Бояджиев за реплика. 
 
Ивайло БОЯДЖИЕВ 
Да. В здравната комисия, колеги би трябвало и е редно да се гледат 

медицинските показатели и успехите на едно лечебно заведение, а АГ - 
болница в това отношение бих казал, че е лидер сред болниците в Община 
Варна. Това първо, така че е много интересно как комисията по 
„Здравеопазване“ ще вземе такова решение при положение, че може би не 
е информирана, а би трябвало да се информира, след като е подопечна 
комисия, че държавен финансов контрол или Агенцията за държавна 



финансова инспекция е приключила проверката си точно преди 7 месеца и 
то с един положителен резултат, вътрешен одит от общината с 
положителен резултат, 4 пъти медицински одит без забележки. Така че ми 
е много интересно това решение, без да се запознаете реално, това е едно 
от най-проверяваните лечебни заведения. Да. Съответно отново казвам, не 
виждам защо ние да не освободим при положение, че управителя и целия 
колектив са показали отлични резултати, както по медицински така и по 
финансови резултати, да ги освободим от отговорност, а вече ако има 
някакво нарушение, никой не пречи нали съответно да се сезира и 
прокуратура и компетентните органи и управителя да си носи отговорност. 

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря Ви, д-р Бояджиев. Аз доколкото разбрах, ние в момента 

говорим за гласуване отделно, а не за освобождаване от отговорност. 
Значи така някак си са много различни нещата и лично моето мнение е 
така, след като е толкова добре дружеството какъв е проблема да му 
отделим специално внимание и да гласуваме отделно за него? .. Точно. Д-р 
Липчев, заповядайте. Реплика. 

 
Петър ЛИПЧЕВ 
Да, реплика към г-н Балабанов. Г-н Балабанов, в момента ние се 

намираме в точката, в която гласуваме решенията на ПК „Собственост и 
стопанство“. Вие цитирахте решение на комисия по „Здравеопазване“, 
явно сте взели някакво политическо решение, с което нали оказвате на 
Вашата група, нали че има такъв назначен от кмета одит и в който трябва 
да се изчака. Значи, имаме решение на комисия по „Собственост и 
стопанство“, което би трябвало да се потвърди или да не се потвърди на 
днешното заседание на Общински съвет. Аз за решението на комисията по 
„Здравеопазване“ не бях информиран, когато беше точката на комисия по 
„Здравеопазване“. Тя не бе изчетена от временно изпълняващия на тази 
комисия. Вашите аргументи са, че на комисия по „Здравеопазване“ .. 
Значи, нека да бъде назначена поредната проверка. Никой не е против 
проверки, те се извършват и са извършвани перманентно на здравните 
заведения и се извършват от компетентни органи – Здравноосигурителна 
каса, Национална агенция по приходите и др. такива да не ги изброявам 
нали, всички казват прокуратури и т.н., и т.н. Извършване на проверка 
включително беше коментирано, когато го освободихме управителя по 
„Собственост и стопанство“ беше коментирано, че е извършен и одит от 
общината. Не знам какъв одит друг още и каква проверка нали 
назначаваме на това здравно заведение нали, и за какво. Но във Вашите 
аргументи, които изложихте нали не са … 

 
Иван ЛУКОВ 
Сега г-н Липчев … 
 



Петър ЛИПЧЕВ 
… за приемане. 
 
Иван ЛУКОВ 
… докторе, много се извинявам, обаче нека да говорим по същество. 

В момента обсъждаме дали да гласуваме анблок … 
 
Петър ЛИПЧЕВ 
По същество говоря, по същество … 
 
Иван ЛУКОВ 
Оп същество говорим дали да освободим … 
 
Петър ЛИПЧЕВ 
По същество говоря, да. 
 
Иван ЛУКОВ 
Вие говорите дали ще го освободим или няма да го освободим от 

отговорност. Това не е по същество. 
 
Петър ЛИПЧЕВ 
Не, не, не. 
 
Иван ЛУКОВ 
Когато започнем да обсъждаме … 
 
Петър ЛИПЧЕВ 
За аргументите за предложението, защото това е предложение на 

комисията по „Здравеопазване“ … 
 
Иван ЛУКОВ 
Ама никой не говори … 
 
Петър ЛИПЧЕВ 
… което цитира колегата Балабанов. 
 
Иван ЛУКОВ 
Ама Вие от къде знаете предварително как ще гласуваме? 
 
Петър ЛИПЧЕВ 
Ама Вие какво? Аз казвам каквото искам да кажа. 
 
Иван ЛУКОВ 
Добре, ама … 
 



Петър ЛИПЧЕВ 
Нещо ще ме поучавате ли какво трябва да кажа? 
 
Иван ЛУКОВ 
Аз искам … 
 
Петър ЛИПЧЕВ 
Или за какво да се изказвам? 
 
Иван ЛУКОВ 
… да говорим по същество … 
 
Петър ЛИПЧЕВ 
Моля Ви се. 
 
Иван ЛУКОВ 
Да бъде точката анблок или да не бъде анблок. 
 
Петър ЛИПЧЕВ 
Да се уважаваме. 
 
Иван ЛУКОВ 
Това е. Процедурно да бъде ли анблок или да не бъде в анблока. Това 

е което трябва да кажем. Ако кажете да не бъде, гласуваме … 
 
Петър ЛИПЧЕВ 
Ако не Ви стана ясно, току що г-н Балабанов Ви каза, че има 

политическо решение с аргументи. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Не, не, не. Много Ви моля не ми вкарвайте думи в устата. Говорите 

неистини в момента. Първо да ви уведомя само, че нито една комисия било 
то постоянна или временна в Общински съвет не взема политически 
решения, ако не сте го разбрали за 4 години … Нали съветът ми е по-често 
да ги посещавате, защото пък сте член на тази комисия, доколкото знам и 
как така не сте запознат с въпросното решение аз не мога да си обясня. Аз 
не съм член и съм запознат. Поддържам си предложението … 

 
Петър ЛИПЧЕВ 
Ще Ви отговоря само, нали понеже лично към мен …. /н.р./ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Да, защото казахте, че сме взели политическо решение, затова лично 

към Вас. 
 



Петър ЛИПЧЕВ 
…... /н.р./ Свършихте ли да Ви отговоря? 
 
Иван ЛУКОВ 
Доктор .. Не, не. Отговорете отвънка някъде … Д-р Станев поиска 

думата и … 
 
Петър ЛИПЧЕВ 
А не, не, не. Няма да отговарям отвънка. Г-н Балабанов … 
 
Иван ЛУКОВ 
Не съм Ви дал думата … 
 
Петър ЛИПЧЕВ 
… отсъствах на въпросното заседание и бях си пуснал 

предварително, че ще отсъствам … 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Прочете си протокола. 
 
Петър ЛИПЧЕВ 
Така, ако … Не, не. Но точката по „Здравеопазване“ мина. Нали … 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Няма никакво значение. 
 
Петър ЛИПЧЕВ 
… ако трябва да предложа и аз нещо по „Здравеопазване“ сега … 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Никакво значение няма. 
 
Петър ЛИПЧЕВ 
Да. Има, има значение, 
 
Иван ЛУКОВ 
Така … 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Да Ви кажа … 
 
Петър ЛИПЧЕВ 
… да Ви кажа и аз на Вас. 
 
 



Иван ЛУКОВ 
Моля не влизайте в диалогов режим. Има си правилник, по който 

трябва да работим. Много ви моля да спазваме правилника. Д-р Станев 
поиска … 

 
Петър ЛИПЧЕВ 
………….. /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
… думата, след което г-жа Парушева. 
 
Петър ЛИПЧЕВ 
………….. /н.р./ Тука сме избрани, а не назначени. Бъркате. Ако Вие 

сте назначен, аз съм избран … 
 
Иван ЛУКОВ 
Не, аз не съм назначен. 
 
Петър ЛИПЧЕВ 
Е ми аз също. 
 
Янко СТАНЕВ 
Уважаеми колеги, не виждам някаква особена драма. Явно, че някой 

от нещо се притеснява. Аз смятам, че преди малко неуместно се 
пошегувах, дайте да си ги гласуваме по отделно всички дружества, за да се 
избегне такъв излишен дебат към този момент. Явно, че има … И аз 
понякога съм твърде съпричастен към определени теми. Явно, че има 
голяма съпричастност, ще разгледаме и с вота си ще покажем отношение. 
Процедурно, г-н председател предлагам да гласуваме и да подкрепим едно 
по едно да ги гласуваме всички дружества изобщо, защото действително 
не искаме да стоим повече на работа, добре, нямаме нищо против. 
Благодаря. Това беше изказването ми. 

 
Иван ЛУКОВ 
Т.е. оттегля се предложението за анблок, това което … Да. 

Постъпило е .. А, г-жа Парушева поиска думата. 
 
Таня ПАРУШЕВА 
……………… /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
За прекратяване на дебатите, ок. Колеги, постъпило е предложение за 

прекратяване на дебатите, моля в режим на гласуване за прекратяване на 
дебатите. 



Резултати от гласуването: за – 29; против – 0; въздържали се – 0; 
отсъстващи – 19, предложението се приема. 

 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Софрониева „за“. 
 
Николай ДЖАГАРОВ 
Г-н Луков, не работи системата … 
 
Иван ЛУКОВ 
Е как? За 29 човека работи, за 29 не работи? Ами аз в самото начало 

ви помолих колеги, да си рестартирате таблетите, за да можем да почнем 
нормално работа. … Имаме кворум от 34 човека. Пускам го наново. 36 
таблета вече са включени. 

 
Николай ДЖАГАРОВ 
Повторете го гласуването. 
 
Иван ЛУКОВ 
Добре, ще го повторим. … Обяснете го на микрофон, ако обичате. .. 

Обяснете го на микрофон. 
 
Христина ДРАГАНОВА 
На всички, които името им е в червено да натиснат бутона „изход“ и 

да влязат отново. 
 
Иван ЛУКОВ 
До тук имаме 37 таблета, които са включени в системата. .. 39 

станаха. Пускам го наново. 
Колеги, отново гласуваме за прекратяване на дебатите. 
 
Резултати от гласуването: за – 35; против – 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 12, предложението се приема. 
 
Д-р Бояджиев - „за“, г-н Недков - „за“, Ради Радев - „за“, Тодор 

Мутафов - „за“, Темелков - „за“. 
Тъй като предложението за анблок е оттеглено, няма какво да … 
 
Николай НЕДКОВ 
Аз направих предложение за анблок. 
 
Иван ЛУКОВ 
След Вас … 
 
 



Николай НЕДКОВ 
……………. /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
След Вас направиха предложение въобще да се оттегли и да няма 

анблок. Всичко да си бъде гласувано точка по точка. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Добре. Започвам тогава. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 … 
 
Иван ЛУКОВ 
Така, колеги .. Момент Валя, г-н Недков направи предложение ЕАД-

тата и ООД-тата всички анблок да бъдат. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Е сега нали … 
 
Николай НЕДКОВ 
……………. /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
Последното .. Точно така ще го направя. Момент, ще ги подложа на 

гласуване. .. Последното предложение, което дойде след г-н Недков беше 
всички да бъдат гласувани отделно. Това беше последното. Подлагаме го 
на гласуване по реда отзад напред на постъпването на предложенията. 
Последното беше това. В режим на гласуване за това което последно 
дойде, за всички да бъдат гласувани отделно. 

 
Резултати от гласуването: за – 34; против – 3; въздържали се – 5; 

отсъстващи – 6, предложението се приема. 
 
Всички дружества по отделно. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и следващите от 

Търговския закон, Общински съвет – Варна приема годишния финансов 
отчет, заверен от регистриран одитор и годишен доклад за дейността на 
„ДКЦ 1 „Света Клементина” – Варна” ЕООД за 2014 г. 

На горните основания, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност д-р Иван Иванов Иванов - управител на „ДКЦ 1 „Света 
Клементина” – Варна” ЕООД за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. 

На същите основания, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност контрольора на „ДКЦ 1 „Света Клементина” – Варна” ЕООД 
Веселин Божимиров Ангелов за същия период. 



Общински съвет – Варна избира проф. Надя Енчева Костова – 
управител на „АКТИВ” ООД, за извършване на одиторски контрол на 
„ДКЦ 1 „Света Клементина” – Варна” ЕООД за 2015 г. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? Д-р Бояджиев, заповядайте. 
 
Ивайло БОЯДЖИЕВ 
Преди 7 месеца ни беше предоставен вътрешен одит на дружеството, 

на ДКЦ-то. То отчита минимална печалба от 3000 лв., а изключително 
много бяха забележките на вътрешния одит. Става въпрос за назначение 
от, така или иначе подчинените на кмета хора, които са отговорни, за да 
гледат доколко се извършват правилно счетоводните дейности в самото 
дружество и мисля, че в конкретния случай би било по-логично също така 
да не го освобождаваме при положение, че вътрешния одит е бил 
отрицателен, а това което е сигнала, който беше обсъден в комисията по 
„Здравеопазване“ ставаше сигнал от „Подкрепа“. Така че ето, аз също така 
ви информирам, ако искате има документацията - тя е както в 
„Собственост и стопанство“ вътрешния одит, така и в комисията по 
„Здравеопазване“. Все пак ви информира за това, когато взимате това 
решение. Дружеството е с минимална печалба. Миналата година е било на 
загуба. Благодаря за вниманието. 

 
Иван ЛУКОВ 
Други мнения и съображения? Няма. В режим на гласуване. 
 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 
2160-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 3 

във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна приема 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен 
доклад за дейността на „Диагностично – консултативен център 1 
„Света Клементина” – Варна” ЕООД, ЕИК 000090026, за 2014 г. 

2160-8-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, 
т. 5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава 
от отговорност д-р Иван Иванов Иванов - управител на „Диагностично - 
консултативен център 1 „Света Клементина” – Варна” ЕООД за 
периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. 

2160-8-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с 
чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност 
контрольора на „Диагностично - консултативен център 1 „Света 



Клементина” – Варна” ЕООД Веселин Божимиров Ангелов за периода от 
01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. 

2160-8-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 146, ал. 3 
от ТЗ, Общински съвет – Варна избира проф. Надя Енчева Костова – 
управител на „АКТИВ” ООД, за извършване на одиторски контрол на 
„Диагностично-консултативен център 1 „Света Клементина” – Варна” 
ЕООД за 2015 г. 

 
Резултати от гласуването: за – 38; против – 0; въздържали се – 6; 

отсъстващи – 4, предложението се приема. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
На същите основания, Общински съвет - Варна приема годишен 

финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен доклад за 
дейността на „ДКЦ „Свети Иван Рилски“ – Аспарухово - Варна” ЕООД за 
2014 г. 

На горните основания, Общински съвет освобождава от отговорност 
д-р Татяна Колева Аврамова – управител на „ДКЦ „Свети Иван Рилски“ – 
Аспарухово – Варна” за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. 

На същите основания, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност контрольора на „ДКЦ „Свети Иван Рилски“ – Аспарухово - 
Варна” ЕООД Николай Иванов Николов за същия период. 

На горните основания, Общински съвет - Варна избира проф. Надя 
Енчева Костова – управител на „АКТИВ АДВАЙС” ЕООД за извършване 
на одиторски контрол на „ДКЦ - Аспарухово” ЕООД за 2015 г. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? Д-р Бояджиев, заповядайте. 
 
Ивайло БОЯДЖИЕВ 
Като информация. Дружеството трета година е на загуба. Има 

неплащани сметки както към „ЕНЕРГО-ПРО“, за което мисля че и в 
комисията по „Собственост и стопанство“ разглеждахме проблема, така и 
към хора, които в момента се пенсионират, водят се дела, задлъжнялостта 
на дружеството е над, кумулативно над 160 хил. лв., така че ще ми е много 
странно, сега в момента ще ги освободим тези хора от отговорност, а след 
малко ще ми говорят за неосвобождаване от отговорност. Казвам реалното 
състояние. Наистина има паралелно дружество, което е конкурентно, но в 
целия град всички ДКЦ-та работят в конкурентна среда, така че за едни се 
оказва, че може - за други не може. Конкретното дружеството казвам вече 
трета година изключително задлъжняло към НАП, към „ЕНЕРГО-ПРО“ и 
към собствените си работници в лицето на пенсионирани хора, които водят 
дела вече втора година да си получат полагаемите се по закон средства, 
парични средства става въпрос. Благодаря за вниманието. 

 



Иван ЛУКОВ 
Други мнения и съображения? Д-р Митковски, заповядайте. 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
За съжаление, това което каза колегата Бояджиев е точно така. Това е 

в най-тежко финансово състояние ДКЦ от общинските говоря, в града ни и 
наистина не знам ще ги освобождаваме ли, няма ли да ги освобождаваме 
от отговорност, но комисиите по „Собственост и стопанство“ и може би по 
„Здравеопазване“ разбира се, трябва да решат съдбата на това ДКЦ, защото 
за разлика примерно от някои болници, където работят на загуба, но няма 
по друг начин как да бъде, защото няма кой да поеме тяхната дейност, 
ДКЦ-та, медицински центрове и други дал Господ в нашия град и ние 
трябва да решим не на тази сесия, тъй като няма направено предложение, 
но трябва да решим специално за това ДКЦ каква ще му е съдбата. Аз още 
от много години съм предлагал това да бъде приватизирано. 

 
Иван ЛУКОВ 
То и без това там има … /н.р./ Д-р Цветков. 
 
Людмил ЦВЕТКОВ 
Уважаеми колеги, задължение „ДКЦ – 2“ към НАП няма. Миналата 

година имаха печалба. Общата задлъжнялост на дружеството е 100 хил. 
лв., затова искам да се борави добре с цифрите. Дружеството оказа на 
нашия град изключителна помощ по време на бедствието в „Аспарухово“ и 
ние никакви пари не осигурихме допълнителни за разходите, които това 
лечебно заведение извърши. Единствено с инициативата на заместник - 
кмета Пейчев, общината започна да оправя един от проблемите, а именно 
козирката. Така че няма никакъв проблем с това лечебно заведение. По 
отношение на приватизацията - съгласен съм, но не и в края на града. 
Двете крайни ДКЦ-та – „Владиславово“ и „Аспарухово“, от гледна точка 
на бедствия, авари и катастрофи, и военни действия на този етап трябва да 
останат общински. 

 
Иван ЛУКОВ 
Д-р Бояджиев, реплика - 2 мин. 
 
Ивайло БОЯДЖИЕВ 
Тъй като съм човек, който си вади хляба на свободния пазар, много 

внимателно боравя с цифрите. Точно 160 хил., с имайки предвид многото 
заведени дела от предишните служители на дружеството. Ние не говорим 
до колко все пак колегите, които са работили там е нормално - целият град 
се притече на помощ, нормално е да си помагаме точно в такъв момент. 
Говорим за освобождаване от отговорност за извършена стопанска дейност 
на ръководителя, това което би трябвало да е обект на „Собственост и 



стопанство“, на комисията и решение на общинския съвет. Благодаря за 
вниманието. 

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря за кратката реплика. Други мнения и съображения, 

колеги? Няма. В режим на гласуване. 
 
2161-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 3 

във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет - Варна приема годишния 
финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен доклад за 
дейността на „Диагностично - консултативен център „Свети Иван 
Рилски“ – Аспарухово - Варна” ЕООД, ЕИК 103517178, за 2014 г. 

2161-8-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, 
т. 5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет - Варна освобождава 
от отговорност д-р Татяна Колева Аврамова – управител на 
„Диагностично -консултативен център „Свети Иван Рилски“ – 
Аспарухово – Варна” ЕООД за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. 

2161-8-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с 
чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност 
контрольора на „Диагностично - консултативен център „Свети Иван 
Рилски“ – Аспарухово - Варна” ЕООД Николай Иванов Николов за 
периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. 

2161-8-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 
от ТЗ, Общински съвет - Варна избира проф. Надя Енчева Костова – 
управител на „АКТИВ АДВАЙС” ЕООД за извършване на одиторски 
контрол на „Диагностично - консултативен център „Свети Иван 
Рилски“ – Аспарухово - Варна” ЕООД за 2015 г. 

 
Резултати от гласуването: за – 35; против – 1; въздържали се – 8; 

отсъстващи – 4, предложението се приема. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
На същите основания, Общински съвет - Варна приема годишен 

финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен доклад за 
дейността на „ДКЦ 3 – Варна” ЕООД за 2014 г. 

Общински съвет - Варна на същите основания освобождава от 
отговорност д-р Ивелина Стойкова Василева - управител на „ДКЦ 3 – 
Варна” ЕООД за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. 

На горните основания, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност контрольора на „ДКЦ 3 – Варна” ЕООД – Адриана 
Владимирова Мавродинова за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. 

На същите основания, Общински съвет - Варна избира проф. Надя 
Енчева Костова – управител на „АКТИВ” ООД за извършване на 
одиторски контрол за 2015 г. на „ДКЦ 3“.  



Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? Няма. В режим на гласуване. 
 
2162-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 3 

във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет - Варна приема годишния 
финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен доклад за 
дейността на „Диагностично консултативен център 3 – Варна” ЕООД, 
ЕИК 813154554, за 2014 г. 

2162-8-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, 
т. 5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет - Варна освобождава 
от отговорност д-р Ивелина Стойкова Василева - управител на 
„Диагностично консултативен център 3 – Варна” ЕООД за периода от 
01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. 

2162-8-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 147, ал. 2 
във връзка с чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност контрольора на „Диагностично консултативен център 3 – 
Варна” ЕООД – Адриана Владимирова Мавродинова за периода от 
01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. 

2162-8-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 146, ал. 3 
от ТЗ, Общински съвет - Варна избира проф. Надя Енчева Костова – 
управител на „АКТИВ” ООД за извършване на одиторски контрол на 
„Диагностично консултативен център 3 – Варна” ЕООД за 2015 г. 

 
Резултати от гласуването: за – 42; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 6, предложението се приема. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
На същите основания, Общински съвет – Варна одобрява годишен 

финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен доклад за 
дейността на „ДКЦ 4 - Варна” ЕООД за 2014 г. 

На същите основания, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност д-р Соня Георгиева Цекова - управител на „ДКЦ 4 - Варна” 
ЕООД, за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. 

На горните основания, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност контрольора на „ДКЦ 4 - Варна” ЕООД – д-р Светослав 
Калчев Калевски за периода 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г.  

На горните основания, Общински съвет – Варна избира проф. Надя 
Енчева Костова – управител на „АКТИВ” ООД, за извършване на 
одиторски контрол на „ДКЦ 4“ за 2015 г. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? Д-р Бояджиев. 
 
 



Ивайло БОЯДЖИЕВ 
Наистина би било хубаво повече хора да се изказват, когато става 

въпрос за едногодишен труд не само на д-р Цекова, но и на целия екип. 
Това е единственото ДКЦ, което не иска нищо от общината, работи 
изключително добре, най-добрите медицински показатели - би трябвало 
тук временно изпълняващия също така да каже, и като икономически 
резултат най-добре работещо ДКЦ със заложен стратегически обем от 
дейности и закупуване на апаратура, която наистина прави чест на 
ръководството. Вземам думата, защото наистина се отличава в работата си 
д-р Цекова, като мениджър. И аз всъщност въпреки, че имах резерви, както 
и д-р Митковски по отношение на гласуването за три години, всъщност 
една от причините да гласувам „за“ е именно дейността на д-р Цекова. 
Пример за работа, както като мениджър, така и като лекар в екип със 
своите колеги. Благодаря за вниманието. 

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря. Други мнения и съображения? Няма. В режим на 

гласуване. 
 
2163-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 3 

във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна одобрява 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен 
доклад за дейността на „Диагностично - консултативен център 4 - 
Варна” ЕООД, ЕИК 813116984, за 2014 г. 

2163-8-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, 
т. 5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава 
от отговорност д-р Соня Георгиева Цекова - управител на „Диагностично 
- консултативен център 4 - Варна” ЕООД, за периода от 01.01.2014 г. до 
31.12.2014 г. 

2163-8-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 147, ал. 2 
във връзка с чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност контрольора на „Диагностично - консултативен център 4 - 
Варна” ЕООД – д-р Светослав Калчев Калевски за периода 01.01.2014 г. 
до 31.12.2014 г.  

2163-8-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 146, ал. 3 
от ТЗ, Общински съвет – Варна избира проф. Надя Енчева Костова – 
управител на „АКТИВ” ООД, за извършване на одиторски контрол на 
„Диагностично - консултативен център 4 - Варна” ЕООД за 2015 г. 

 
Резултати от гласуването: за – 44; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 4, предложението се приема. 
 
 
 



Валентина СОФРОНИЕВА 
На същите основания, Общински съвет - Варна приема годишен 

финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен доклад за 
дейността на „ДКЦ V - Варна „Света Екатерина“ ЕООД за 2014 г. 

На същите основания, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност д-р Галинка Иванова Павлова - управител на „ДКЦ V - Варна 
„Света Екатерина“ ЕООД за същия период.  

На същите основания, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност контрольора на „ДКЦ V „Света Екатерина“ ЕООД  доц. 
Константин Георгиев Трошев за същия период. 

И избира Светослав Петров Станиславов – управител на „Ай Си Ар” 
ЕООД, за извършване на одиторски контрол за 2015 г. на „ДКЦ V - Варна”. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? Няма. В режим на гласуване. 
 
2164-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 3 

във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет - Варна приема годишния 
финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен доклад за 
дейността на „Диагностично - консултативен център V „Света 
Екатерина“ - Варна” ЕООД, ЕИК 813152934, за 2014 г. 

2164-8-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, 
т. 5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава 
от отговорност д-р Галинка Иванова Павлова - управител на 
„Диагностично - консултативен център V „Света Екатерина“ - Варна” 
ЕООД за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. 

2164-8-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 147, ал. 2 
във връзка с чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност контрольора на „Диагностично - консултативен център V 
„Света Екатерина“ - Варна” ЕООД  доц. Константин Георгиев Трошев 
за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. 

2164-8-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 146, ал. 3 
от ТЗ, Общински съвет - Варна избира Светослав Петров Станиславов – 
управител на „Ай Си Ар” ЕООД, за извършване на одиторски контрол на 
„Диагностично - консултативен център V „Света Екатерина“ - Варна” 
ЕООД за 2015 г. 

 
Резултати от гласуването: за – 40; против – 0; въздържали се – 4; 

отсъстващи – 4, предложението се приема. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
На същите основания, Общински съвет - Варна приема годишен 

финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен доклад за 
дейността на „ДКЦ “Чайка”” ЕООД за 2014 г. 



На същите основания, Общински съвет - Варна освобождава от 
отговорност д-р Александра Василева Манушева - управител на „ДКЦ 
“Чайка”” ЕООД за периода от 01.01.2014 до 31.12.2014 г. 

На същите основания, Общински съвет - Варна освобождава от 
отговорност контрольора на „ДКЦ “Чайка”” ЕООД - д-р Емил Димитров 
Иванов за периода от  01.01.2014 г. до 12.11.2014 г. 

На горните основания и във връзка с Търговския закон, Общински 
съвет - Варна освобождава от отговорност контрольора на „ДКЦ “Чайка”” 
ЕООД доц. Диана Станчева Димитрова за същия период. 

И избира проф. Надя Енчева Костова – управител на „АКТИВ” ООД, 
за извършване на одиторски контрол на „ДКЦ “Чайка”” ЕООД за 2015 г. 

Да, аз го казах. Периода не е .. Не, не. 12.11.2014 г. .. Не, не. .. На 
доц. Станчева е до 31.12.2014 г. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? .. Моля? … Не, не, не. Този период е … Не е 

доктор? .. е ми не го знем. 
 
Ивайло БОЯДЖИЕВ 
… не е доктор, говедовъд е. Както и да е. 
 
Иван ЛУКОВ 
Д-р Бояджиев, заповядайте. 
 
Ивайло БОЯДЖИЕВ 
Благодаря за дадената дума. Това ДКЦ е с финансов резултат 

отрицателен, почти равен на предстоящата за закриване, за ликвидация 
болница Специализираната болница по фтизиатрични заболявания, но 
прави впечатление усилието на мениджмънта да преодолее, включително 
много амбициозна програма по отношение на закупуване и предоставяне 
на варненци на нови методи за диагностика и лечение. Така че наистина 
тежко финансово състояние на дружеството, същевременно според мен 
един сравнително вече успешен мениджмънт на управителя. Така че аз ще 
гласувам също така „за“. Хубаво е да се чуват тези неща, нали. 

 
Иван ЛУКОВ 
Други мнения и съображения? Няма. В режим на гласуване. 
 
2165-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 3 

във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна приема 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен 
доклад за дейността на „Диагностично - консултативен център 
“Чайка”” ЕООД, ЕИК 103514755, за 2014 г. 



2165-8-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, 
т. 5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет - Варна освобождава 
от отговорност д-р Александра Василева Манушева - управител на 
„Диагностично - консултативен център “Чайка”” ЕООД за периода от 
01.01.2014 до 31.12.2014 г. 

2165-8-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 147, ал. 2 
във връзка с чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет - Варна освобождава от 
отговорност контрольора на „Диагностично - консултативен център 
“Чайка”” ЕООД - Емил Димитров Иванов за периода от  01.01.2014 г. до 
12.11.2014 г. 

2165-8-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 147, ал. 2 
във връзка с чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет - Варна освобождава от 
отговорност контрольора на „Диагностично - консултативен център 
“Чайка”” ЕООД доц. Диана Станчева Димитрова за периода от  
12.11.2014 г. до 31.12.2014 г. 

2165-8-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 
от ТЗ, Общински съвет – Варна избира проф. Надя Енчева Костова – 
управител на „АКТИВ” ООД, за извършване на одиторски контрол на 
„Диагностично - консултативен център “Чайка”” ЕООД за 2015 г. 

 
Резултати от гласуването: за – 39; против – 0; въздържали се – 4; 

отсъстващи – 5, предложението се приема. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
На същите основания, Общински съвет – Варна приема годишен 

финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен доклад за 
дейността на „Амбулатория – групова практика за специализирана 
медицинска помощ – Център за психично здраве – Варна” ЕООД за 2014 г. 

Освобождава от отговорност д-р Цветелина Христова Търпоманова – 
управител на същото здравно заведение за периода от 01.01.2014 г. до 
31.12.2014 г. 

На същите основания, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност контрольора на същото здравно заведение – Румяна Петкова 
Вълчева за периода от 01.01.2014  г. до 31.12.2014 г.  

И избира Светослав Петров Станиславов – управител на „Ай Си Ар” 
ЕООД, за извършване на одиторски контрол на „Амбулатория – групова 
практика за специализирана медицинска помощ – Център за психично 
здраве – Варна” ЕООД за 2015 г. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? Няма. В режим на гласуване. 
 
2166-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 3 

във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ и чл. 40 от Закона за счетоводството, 



Общински съвет – Варна приема годишния финансов отчет, заверен от 
регистриран одитор и годишен доклад за дейността на „Амбулатория – 
групова практика за специализирана медицинска помощ – Център за 
психично здраве – Варна” ЕООД, ЕИК 813154839, за 2014 г. 

2166-8-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, 
т. 5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава 
от отговорност д-р Цветелина Христова Търпоманова – управител на 
„Амбулатория – групова практика за специализирана медицинска 
помощ – Център за психично здраве – Варна” ЕООД за периода от 
01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. 

2166-8-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 147, ал. 2 
във връзка с чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност контрольора на „Амбулатория – групова практика за 
специализирана медицинска помощ – Център за психично здраве – 
Варна” ЕООД – Румяна Петкова Вълчева за периода от 01.01.2014  г. до 
31.12.2014 г.  

2166-8-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 146, ал. 3 
от ТЗ, Общински съвет – Варна избира Светослав Петров Станиславов – 
управител на „Ай Си Ар” ЕООД, за извършване на одиторски контрол на 
„Амбулатория – групова практика за специализирана медицинска 
помощ – Център за психично здраве – Варна” ЕООД за 2015 г. 

 
Резултати от гласуването: за – 44; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 4, предложението се приема. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
На същите основания, Общински съвет - Варна приема годишен 

финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен доклад за 
дейността на „Специализирана болница по очни болести за активно 
лечение – Варна” ЕООД за 2014 г. 

На същите основания, Общински съвет - Варна освобождава от 
отговорност д-р Руслан Здравков Тошев – управител на „Специализирана 
болница по очни болести за активно лечение” за периода от 01.01.2014 г. 
до 31.12.2014 г. 

Освобождава от отговорност контрольора на „Специализирана 
болница по очни болести за активно лечение – Варна” ЕООД – Николай 
Желязков Недялков за същия период. 

И избира Пенка Кирилова Жекова – управител на „ТУРЕКСПЕРТ” 
ООД – ВАРНА за извършване на одиторски контрол на „Специализирана 
болница по очни болести за активно лечение – Варна” ЕООД за 2015 г. 

 
Иван ЛУКОВ 
Пропусна 1.8. 
 



Валентина СОФРОНИЕВА 
Добре, ще го прочета сега. 
 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения, колеги? Няма. В режим на гласуване. 
 
2168-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 3 

във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет - Варна приема годишния 
финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен доклад за 
дейността на „Специализирана болница по очни болести за активно 
лечение – Варна” ЕООД, ЕИК 000091879, за 2014 г. 

2168-8-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, 
т. 5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет - Варна освобождава 
от отговорност д-р Руслан Здравков Тошев – управител на 
„Специализирана болница по очни болести за активно лечение – 
Варна” ЕООД за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. 

2168-8-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 147, ал. 2 
във връзка с чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет - Варна освобождава от 
отговорност контрольора на „Специализирана болница по очни болести 
за активно лечение – Варна” ЕООД – Николай Желязков Недялков за 
периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. 

2168-8-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 146, ал. 3 
от ТЗ, Общински съвет – Варна избира Пенка Кирилова Жекова – 
управител на „ТУРЕКСПЕРТ” ООД – ВАРНА за извършване на одиторски 
контрол на „Специализирана болница по очни болести за активно 
лечение – Варна” ЕООД за 2015 г. 

 
Резултати от гласуването: за – 43; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 5, предложението се приема. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
На същите основания, Общински съвет – Варна приема годишен 

финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен доклад за 
дейността на „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина 1 
– Варна” ЕООД за 2014 г. 

Общински съвет - Варна освобождава от отговорност д-р Лазар 
Атанасов Пашков – управител на същото здравно заведение за периода от 
01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. 

На същите основания, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност контрольора на дружеството Калинка Вълчева Пеева за същия 
период. 

И на същите основания избира Светослав Петров Станиславов – 
управител на „Ай Си Ар” ЕООД, за извършване на одиторски контрол на 



„Медицински център за рехабилитация и спортна медицина – Варна” 
ЕООД за 2015 г. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? Няма. В режим на гласуване. 
 
2167-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 3 

във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет - Варна приема годишния 
финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен доклад за 
дейността на „Медицински център за рехабилитация и спортна 
медицина 1 – Варна” ЕООД, ЕИК 000090161, за 2014 г. 

2167-8-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, 
т. 5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет - Варна освобождава 
от отговорност д-р Лазар Атанасов Пашков – управител на „Медицински 
център за рехабилитация и спортна медицина 1 – Варна” ЕООД за 
периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. 

2167-8-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 147, ал. 2 
във връзка с чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност контрольора на „Медицински център за рехабилитация и 
спортна медицина 1 – Варна” ЕООД Калина Вълчева Пеева за периода 
от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. 

2167-8-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 146, ал. 3 
от ТЗ, Общински съвет - Варна избира Светослав Петров Станиславов – 
управител на „Ай Си Ар” ЕООД, за извършване на одиторски контрол на 
„Медицински център за рехабилитация и спортна медицина 1 – 
Варна” ЕООД за 2015 г. 

 
Резултати от гласуването: за – 42; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 6, предложението се приема. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
На същите основания, Общински съвет – Варна одобрява годишен 

финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен доклад за 
дейността на „Специализирана болница за активно лечение на 
онкологични заболявания „Д-р Марко Антонов Марков“ – Варна” ЕООД за 
2014 г. 

На същите основания, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност доц. д-р Георги Леонидов Кобаков, д.м. - управител на същата 
болница за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. 

На същите основания, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност контрольора на здравното заведение – Милена Славова 
Димова за същия период до 31.12.2014 г. 

Избира Цветомира Бойкова Радева – регистриран одитор, за 
извършване на одиторски контрол на „Специализирана болница за активно 



лечение на онкологични заболявания „Д-р Марко Антонов Марков“ – 
Варна” ЕООД за 2015 г. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? Няма. В режим на гласуване. 
 
2169-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 3 

във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна одобрява 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен 
доклад за дейността на „Специализирана болница за активно лечение 
на онкологични заболявания „Д-р Марко Антонов Марков“ – Варна” 
ЕООД, ЕИК 000090154, за 2014 г. 

2169-8-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, 
т. 5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава 
от отговорност проф. д-р Георги Леонидов Кобаков – управител на 
„Специализирана болница за активно лечение на онкологични 
заболявания „Д-р Марко Антонов Марков“ – Варна” ЕООД за периода 
от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. 

2169-8-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 147, ал. 2 
във връзка с чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност контрольора на „Специализирана болница за активно 
лечение на онкологични заболявания „Д-р Марко Антонов Марков“ – 
Варна” ЕООД – Милена Славова Димова за периода от 01.01.2014 г. до 
31.12.2014 г. 

2169-8-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 146, ал. 3 
от ТЗ, Общински съвет – Варна избира Цветомира Бойкова Радева – 
регистриран одитор, за извършване на одиторски контрол на 
„Специализирана болница за активно лечение на онкологични 
заболявания „Д-р Марко Антонов Марков“ – Варна” ЕООД за 2015 г. 

 
Резултати от гласуването: за – 43; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 5, предложението се приема. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
На същите основания, Общински съвет – Варна одобрява годишен 

финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен доклад за 
дейността на „Специализирана болница за активно лечение по пневмо-
фтизиатрични заболявания – Варна” ЕООД за 2014 г. 

На същите основания, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност д-р Станимир Димитров Киряков – управител на 
специализираната болница за периода от 01.01.2014 г. до 22.05.2014 г.  

На същите основания, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност д-р Христо Ганчев Георгиев – вр.и.д. управител на здравното 
заведение за периода от 22.05.2014 г. до 31.12.2014 г.  



На същите основания, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност контрольора на болницата – Ирина Тодорова Делчева за 
периода от 01.01.2014 г. до 12.11.2014 г. 

На горните основания, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност контрольора на болницата – д-р Стефан Николов Стефанов за 
периода от 12.11.2014 г. до 31.12.2014 г. 

И избира доц. д-р Никола Милев Бакалов – дипломиран експерт 
счетоводител, за извършване на одиторски контрол на „Специализирана 
болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания – 
Варна” ЕООД за 2015 г. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? Д-р Бояджиев, заповядайте. 
 
Ивайло БОЯДЖИЕВ 
Ами аз все пак искам да кажа, че след малко ще обсъждаме да 

ликвидираме тази болница. Това нещо не е без значение, начина по който е 
била мениджирана, защото ще дам пример с Бургас където при същите 
условия на недофинансиране, болницата работи с 90 легла и е едно от най-
добре работещите болници в региона въобще. Затова аз ще предложа, 
особено на д-р Киряков, защото там нещата определено не ми харесват, 
както по отношение на неосъществената сделка и пречиствателната 
станция, която така или иначе не заработи, така и по отношение на 
сключени договори през периода на неговото управление, според мен 
някои от нещата на завишение цени, говорим за хранене, говорим за 
опасни отпадъци. Така че на вниманието на общинския съвет е едно 
дружество, което е изключително задлъжняло, дотирано многократно от 
общината и според мен тези, като достижения на мениджмънта е и в 
резултат на управлението на конкретни хора, и това е именно д-р Киряков, 
защото доцентът прие наистина вече плачевна позиция, т.е. абсолютно в 
невъзможност с прекратен договор с здравноосигурителната каса, 
съответно дружеството вече беше тръгнало много надолу. Така че за 
периода аз предлагам да ги разделим гласуванията, отделно да освободим 
д-р Киряков и отделно доц. Ганчев, като предложение предлагам. Т.е. да 
бъдат освободени отделно, като отделно гласуване, както би било редно по 
принцип. 

 
Иван ЛУКОВ 
Колеги, други мнения и съображения? Направено е процедурно 

предложение от д-р Бояджиева двамата управители да бъдат поотделно 
гласувани. .. Освобождаването на двамата управители. Така е 
предложението му. Колеги, ако няма други мнения и съображения 
подлагам на гласуване предложението на д-р Бояджиев, двамата 
управители, освобождаването на двамата управители да бъде по отделно 
гласувано. 



Аврам ТОДОРОВ  
…………… /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
Тя го изчете вече. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Ще го изчета още веднъж. 
 
Иван ЛУКОВ 
Пише го изрично. Единият е от 01.01.2014 г. до 22.05.2014 г., това е 

за д-р Киряков. … То е разделено, просто ние да ги разделим … 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
А другия от 22.05. до 31.12.  
 
Иван ЛУКОВ 
Гласуваме предложението на д-р Бояджиев да бъдат гласувани по 

периоди отделно двамата управители. 
 
Резултати от гласуването: за – 15; против – 7; въздържали се – 20; 

отсъстващи – 6, предложението не се приема. 
 
Гласуваме проекта за решение така, както е изчетен от председателя 

на комисията по „Собственост и стопанство“. В режим на гласуване. 
 
2170-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 3 

във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна одобрява 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен 
доклад за дейността на „Специализирана болница за активно лечение 
по пневмо-фтизиатрични заболявания – Варна” ЕООД, ЕИК 
000090147, за 2014 г. 

2170-8-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, 
т. 5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава 
от отговорност д-р Станимир Димитров Киряков – управител на 
„Специализирана болница за активно лечение по пневмо-
фтизиатрични заболявания – Варна” ЕООД за периода от 01.01.2014 г. 
до 22.05.2014 г.  

2170-8-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, 
т. 5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава 
от отговорност д-р Христо Ганчев Георгиев – вр.и.д. управител на 
„Специализирана болница за активно лечение по пневмо-
фтизиатрични заболявания – Варна” ЕООД за периода от 22.05.2014 г. 
до 31.12.2014 г.  



2170-8-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 147, ал. 2 
във връзка с чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност контрольора на „Специализирана болница за активно 
лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания – Варна” ЕООД – 
Ирина Тодорова Делчева за периода от 01.01.2014 г. до 12.11.2014 г. 

2170-8-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 147, ал. 2 
във връзка с чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност контрольора на „Специализирана болница за активно 
лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания – Варна” ЕООД – д-р 
Стефан Николов Стефанов за периода от 12.11.2014 г. до 31.12.2014 г. 

2170-8-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 146, ал. 3 
от ТЗ, Общински съвет - Варна избира доц. д-р Никола Милев Бакалов – 
дипломиран експерт счетоводител, за извършване на одиторски контрол на 
„Специализирана болница за активно лечение по пневмо-
фтизиатрични заболявания – Варна” ЕООД за 2015 г. 

 
Резултати от гласуването: за – 34; против – 3; въздържали се – 6; 

отсъстващи – 5, предложението се приема. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
На същите основания, Общински съвет – Варна одобрява годишен 

финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен доклад за 
дейността на „Специализирана болница по акушерство и гинекология за 
активно лечение „Проф. д-р Димитър Стаматов“ – Варна” ЕООД за 2014 г. 

Освобождава от отговорност д-р Радослав Минков Минков – 
управител на същата болница за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. 

На същите основания, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност контрольора на здравното заведение – проф. Стефан Иванов 
Тодоров за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. 

И избира Слави Димитров Генов – дипломиран експерт 
счетоводител, за извършване на одиторски контрол на „Специализирана 
болница по акушерство и гинекология за активно лечение „Проф. д-р 
Димитър Стаматов“ – Варна” ЕООД за 2015 г. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? Д-р Липчев. 
 
Петър ЛИПЧЕВ 
Уважаеми колеги, аз подкрепих всички управители, т.е. гласувах за 

тяхното освобождаване от отговорност, най-вече тези за които преди това 
гласувах да им продължим мандата с още три години, защото за мен това е 
логично и последователно поведение. Следващият аспект в изказването си 
искам да го направя като председател на Комисията за борба с корупцията 
и корупционните практики. Преди да стана председател бях член. Тогава 



председател на комисията беше в предният мандат и г-н Симеонов, който 
беше адвокат и навремето прокурор. Горе - долу, т.е. сигналите, които сме 
получавали за много общински заведения и дружества в тази комисия 
винаги сме ги препращали по компетентност към прокуратура, следствие 
или съответните органи за разследване. За мен е прецедент това, което чух 
преди малко, че имало някакъв сигнал, който бил постъпил от комисията 
по „Здравеопазване“, който бил препратен и по този сигнал бил насрочен 
одит и заради това колеги ще гласуват „против“ освобождаването на д-р 
Минков от отговорност. Благодаря ви за вниманието. 

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря. Д-р Митковски, заповядайте. 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Колеги, понеже стана дума за комисията по „Здравеопазване“ - там 

беше постъпил един сигнал от КТ „Подкрепа“ в АГ-болница, че колегите 
вземат ниски заплати, че не се разпределят правилно парите от 
здравноосигурителната каса. За съжаление нещата в нашето 
здравеопазване стоят така. Недофинансиране на клинични пътеки, много 
здравно неосигурени, а знаете, че АГ - болница е такава, която няма как да 
откаже на здравно неосигурени пациенти помощ. За разлика примерно от 
други болници, където примерно могат да откажат и го правят. Въпреки 
това АГ - болница е с много добри финансови резултати. Вярно е, че 
колегите получават ниско заплащане, за съжаление е така, но 
ръководството на една болница избира как да разпределя средствата от 
финансирането, а то е почти единствено от здравноосигурителната каса - 
дали да закупува апаратура, да поддържа сграда или за сметка на това да 
увеличи заплащането на персонала. Имаше и между другото, предполагам 
че д-р Цветков ще потвърди и контраподписка в защита, обратна подписка 
на тази на „Подкрепа“ в защита на ръководството и използвайки тогава 
възможността, че проф. Калевски, който е шеф на неврохирургията в „Св. 
Анна“ присъстваше, като контрольор на едно от ДКЦ-тата го запитах каква 
е неговата заплата в „Св. Анна“. Той отговори човека, искам някой от 
присъстващите, д-р Цветков или някой от колегите да каже какво каза 
Калевски за заплатата, която получава като шеф на отделение в „Св.Анна“. 
Случайно днеска на обяд ходих в „Св.Анна“ … Не, не, прочетете. Давам 
Ви право. 

 
Иван ЛУКОВ 
Да, ама по-скоро Вие трябва да си го прочете. 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Е не, аз не знам. Вие го … Така. За последния месец д-р Митковски 

получава 374 лв. А сега това го умножете по две, защото аз съм асистент и 
съм на половин бройка и към Медицински университет, такива са 



заплатите в „Св. Анна“. За съжаление това е действителността и затова не 
е виновен директора на болницата или ръководството на болницата. Това е 
цялата система, така че да обвиняваме д-р Минков  или който и да е, че се 
получават ниски заплати, най-малкото е некоректно, да не кажа друга 
дума. Благодаря. 

 
Иван ЛУКОВ 
Д-р Бояджиев, заповядайте. 
 
Ивайло БОЯДЖИЕВ 
Защото чух реплика внимателно да работя с цифрите. Затова много 

внимателно ще работя с цифрите. Средната заплата в това дружество е 970 
лв. Има наши колеги, които получават двайсетократно, акушер-гинеколози 
официално, работейки в това общинско дружество двайсетократно, дори 
трийсетократно по-голямо заплащане от д-р Митковски за един месец. 
Когато д-р Радослав Минков пое дружеството тогава имаше брожение от 
акушерките, които не бяха получили четири месеца заплати си, а в 
момента средната заплата на акушерките  е 789 лв., средна заплата говоря. 
Така че в края на краищата, когато се отчитат счетоводни документи и ние 
работим конкретно за приемане на отчетите, счетоводните отчети на 
дружествата си е хубаво да се запознаем с конкретните цифри, а не да 
използваме момента като хуй гамбини да раздаваме правосъдие, защото 
смятаме, че сега сме обяздили властта. Ако сега не освободим д-р Минков 
от .. Преди малко беше много безпринципно гласуването, значи по един и 
същи начин са работили и д-р Киряков, и доц. Ганчев, което не е така. Ако 
не освободим д-р Минков няма да се произведе кой знае какъв голям 
проблем, но това е оценка и за работата на целия колектив на тази болница, 
за екипа, който работейки при недофинансиране .. Имайте предвид, че най-
ниската операционна пътека е в акушерство и гинекологията – 500 лв. е за 
цезарово сечение, когато носиш отговорност за два живота. И при тези 
условия и при почти липсваща помощ от страна на Община Варна има 25 
хил. счетоводна печалба това дружество и ми е много интересно, идвайки 
Министъра на здравеопазването дава отлична оценка на работата на д-р 
Минков, а Общински съвет - Варна няма да го освободи от отговорност, 
което говори общо взето за работата и на общинския съвет. Благодаря за 
вниманието. .. Принципната, да. 

 
Иван ЛУКОВ 
Предложението е изчетено да бъде освободен, а пък вече кой как ще 

гласува … 
 
Ивайло Митковски 
Да, да, разбира се. Аз до колкото разбирам предложението на 

комисията е да бъде освободен от отговорност. 
 



Иван ЛУКОВ 
Точно така, да. Да. Д-р Цветков, заповядайте. 
 
Людмил ЦВЕТКОВ 
Уважаеми г-н председател, колеги, в комисията по „Здравеопазване“ 

е постъпило обширно писмо от „Подкрепа“, което беше гледано и решихме 
и въз основа и на публикации в пресата за проблеми с родилки и 
оплаквания от медицинския център, решихме че нашата компетентност е 
ограничена и предложихме на кмета да извърши независим финансов и 
медицински одит. Кметът се разпоредил и е отправено писмо към 
съответния одиторен орган. Това е една от причините, заради които ние 
смятаме, че е по-правилно да не го освобождаваме от отговорност, а да 
изчакаме резултата от одита. Другата причина е, че ПК „Здравеопазване“ 
не е приемала отчета в неговата медицинска част на специализираната 
болница, тъй като никой не я представляваше в комисията и не дойде да я 
защити. На комисията по „Собственост и стопанство“ гласуванията са 5 на 
5, т.е. няма решение, комисията не е приела отчета на управителя. Затова 
се е провело второ гласуване, на което е прието, но без комисия по 
„Здравеопазване“ не смятам, че е коректно. Затова нашето категорично 
мнение на комисията или поне на по-голямата част от нея, да изчакаме 
одита и тогава да освободим от отговорност или не.  

 
Иван ЛУКОВ 
Т.е. да оттеглим точката ли да разбирам, докторе? .. Други мнения и 

съображения? Г-жа Савова. 
 
Веселина САВОВ 
Да, благодаря Ви. Тук това, което искам да споделя с вас, като 

съветници касае медицинския център, който е на подчинение на АГ - 
болница и с който комисията по „Собственост“ се занимава в продължение 
на две поредни комисии. Медицинският център, за информация ваша, ако 
някой не знае е създаден по времето на г-н Йорданов с една апортна вноска 
от бюра, шкафове и т.н., но с прекрасен повод на този медицински център 
да се отпускат едни сериозни пари и тогавашната управителка 
Кавърджикова е имала договор 280 % от средната заплата да получава 
плюс това, че е купен ехограф на този медицински център. След което 
свалянето на Йорданов последва и напускането на Кавърджикова от този 
медицински център, като тя си позволява да изнесе цялото оборудване, 
включително ехографа и изчезва на някъде. Няма да коментирам къде. Д-р 
Минков е чакал точно четири месеца, докато сезира компетентните органи 
за това. Те са сезирани. Сега там ходи икономическа полиция и т.н., но 
този медицински център, когато вече са му спрени дотациите от общината, 
а има наем четири пъти по-висок от минималния за който е допустим за в 
смисъл общински наем, същият този медицински център, който има 
договор такъв с новия управител д-р Радева, няма как финансовите му 



резултати да бъдат добри. Миналата година д-р Радева предлага сама да й 
бъде, новата управителка имам предвид, да бъде променено нейното 
възнаграждение така, че то да бъде минималното, което е необходимо за 
съответна длъжност. Прави много постъпки за намаляването на наема, тъй 
като общината вече не подава никакви средства към този център и той 
трябва да се самоиздържа. Всичките тези неща бяха коментирани на 
комисията по „Собственост“ и тъй като д-р Минков беше си направил 
общо събрание, на което не е освободил от отговорност д-р Радева без 
дори да благоволи да я покани на това общо събрание като управител, 
комисията по „Собственост“ тогава не го освободи от отговорност. На 
следващото си заседание комисията по „Собственост“ изслуша отчета, 
който беше даден от медицинския център, съветниците нямаха забележки 
към този отчет и възложиха на д-р Минков да направи ново събрание, на 
което да бъде поканена д-р Радева и съответно процедурите да бъдат както 
му е реда. Тогава също г-жа Софрониева е свидетел и всички съветници, че 
взеха решение да се направи комисия от съветници, администрация и да се 
коментира този наем, за да се стабилизира това общинско дружество. 
Говоря за медицинския център. Всичко това беше коментирано, всичко 
беше ясно, д-р Минков пое ангажимент да направи това събрание, 
съответно всичко да си върви както му е реда, комисията гласува да го 
освободи и в резултат обаче на това, неизвестно защо д-р Минков в петък 
и в понеделник изпраща отново заплашителни писма на д-р Радева. Значи 
всичко това би било без значение, ако той не беше поел ангажименти пред 
комисията по „Собственост“. Изобщо този двоен стандарт, който проявява 
д-р Минков когато очаква съветниците да гледат неговата работа по един 
начин, а той гледа работата на подчиненото дружество по друг, не е много 
коректен. Само за ваша информация, утежняващи .. Тъй като центърът не 
може да работи без ехограф и откраднатият го няма, д-р Минков е свалил 
един ехограф и взема наем 500 лв. на месец за този ехограф. Сами си 
представяте, че те биха могли да си купят нов и благодарение на тези 
наеми завишени многократно всъщност той получава 16 300 лв. от този 
център, а отчита печалба 27 000. Значи неговата реална печалба е  12 хил., 
но в единия случай говорим за една цяла АГ - болница, а в другия случай 
говорим за един център с три кабинета и 120 кв. или 140 там. Значи този 
двоен стандарт и това некоректно отношение към решенията на комисията 
по „Собственост“ би трябвало да бъде санкционирано. Благодаря. 

 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Г-н председател, искам една … 
 
Иван ЛУКОВ 
Валя Софрониева поиска думата. 
 
 
 



Валентина СОФРОНИЕВА 
Искам да уведомя колегите общински съветници, че съм изпратила 

писма до администрацията да получим, отделно от това разбира се съм 
разговаряла, относно наема на медицинския център да видим за 
възможността да бъде намален и това да не утежнява финансовото 
положение на дружеството. Това искам само да ви уведомя. 

 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Бояджиев и г-н Станислав Иванов, поискаха думата. 
 
Ивайло БОЯДЖИЕВ 
Без санкция на компетентната администрация, тъй като все пак 

наемите и общинските си имат конкретна наредба, по която се работи, 
няма как да се случи това нещо. Това по отношение на двойния стандарт. 
Също така мисля, че когато работим с цифри, би трябвало да се гледа 
цялостно дейността, а неосвобождаването на д-р Радева аз също така съм 
питал защо се е случило така. Всъщност има една акумулирана загуба  от 
нас 60 хил. лв., като … Не, не лъжа, аз говоря за неща, които съм чел в 
отчета на дружеството, като има задължения към НАП, има задължения и 
към самата д-р Радева за неплатени към нея заплати, говорим на 
медицинския център, не на АГ - болница и също така по отношение 
поправяне на неточност. АГ - болница закупува със собствени средства нов 
ултразвуков апарат и го предоставя на медицинския център, за да може да 
работи. Единствения законов начин, по който може да бъде извършено 
това нещо, става въпрос за апаратура скъпа, модерна, е под формата на 
наем, т.е. не някакъв апарат сваля АГ - болница, закупува нов апарат, с 
който да бъдат гледани варненки в един сравнително модерен медицински 
център и неосвобождаването на д-р Радева от отговорност не е в резултат 
на нейната работа като лекар, а чисто счетоводно нещата все още не са 
изрядни, а писмата не са заплашителни, а по отношение на уточняване 
точно на цифрите, на работата на медицинския център за 2014 г. и когато 
ние изискваме към нашите управители определени резултати, би трябвало 
те да изискват към подчинените си, за да вървят нещата в поверените им 
дружества. Така че не виждам нищо лошо в това какво е направил д-р 
Минков, а някакъв ултиматум, ако г-жа Савова смята, че той веднага, на 
секундата, ама на веднагически трябва да освободи от отговорност, защото 
тя се е намесила, просто няма да стане. Благодаря за вниманието. 

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря. Г-н Иванов и г-н Недков. 
 
Станислав ИВАНОВ 
Г-н председател, предлагам да прекратим дебатите. Мисля, че 

достатъчно дълго ги разисквахме. Плюс това искам само да вметна - не 
виждам какъв е проблема. Имахме аналогичен случай миналата година, 



когато освобождавахме борда на директорите на „Градски транспорт“, 
имаше проверка, изчакахме да мине проверката и тогава ги освободихме. 
Не виждам какъв е проблема, когато мине назначената проверка ние да 
освободим д-р Минков от отговорност. 

 
Николай НЕДКОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, искам да ви напомня, 

че когато се касае за освобождаване от отговорност се касае само за 
освобождаване от имуществена отговорност към собственика, не към 
държавата, не към прокуратурата, съда и т.н. Тук вече се впуснахме да 
обсъждаме отношенията между докторка и доктори, и въобще разговора 
придоби, както казват хората - селскостопански характер. 

 
Иван ЛУКОВ 
Да, благодаря Ви г-н Недков. Постъпило е предложение .. Постъпи 

предложение за прекратяване на дебатите. .. Колеги, в режим на гласуване 
предложението на г-н Иванов за прекратяване на дебатите. .. Е ми постъпи 
предложение, подлагам го на гласуване. Е ми всеки иска … Гласуваме 
предложението за прекратяване на дебатите. В режим на гласуване. … 
Беше постъпило предложението, само г-н Недков си беше вдигнал ръката 
да иска думата, затова го подлагам на гласуване. Гласувайте. 

 
Резултати от гласуването: за – 32; против – 2; въздържали се – 6; 

отсъстващи – 8, предложението се приема. 
 
Преминаваме за гласуване на предложението на комисията така, 

както беше изчетено от председателя на комисията, г-жа Софрониева. В 
режим на гласуване. 

 
Резултати от гласуването: за – 17; против – 4; въздържали се – 20; 

отсъстващи – 7, предложението не се приема. 
 
Д-р Бояджиев, може би отрицателен вот обяснение. 
 
Ивайло БОЯДЖИЕВ 
Не. Изказване …. /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
Изказването, като минем на другата точка, д-р Бояджиев. 
 
Ивайло БОЯДЖИЕВ 
Да, аз правя процедурно предложение за прегласуване. 
 
Иван ЛУКОВ 
За прегласуване? 



Ивайло БОЯДЖИЕВ 
Да. Тъй като не работеха таблетите. Не знам защо и по каква 

причина. … Ми моя не работи, да. Какво да направим. За мен е много 
важно това гласуване. 

 
Иван ЛУКОВ 
Постъпи предложение поради техническа неизправност на таблета на 

г-н Бояджиев … Е ми трябва да го уважим, колега е, оспорва гласуването, 
таблетът му не е работил. Натиснал е „за“, а то излязло „против“. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
……………….. /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
Така колеги, отново гласуваме предложението на комисията така 

както е изчетено от председателя на комисията по „Собственост и 
стопанство“. В режим на гласуване. Ако на някой не му работи таблета 
сега е момента да се обади, да каже. … Прегласуваме предложението на 
комисията. … Можете да го обявите на микрофон г-н Бояджиев, за 
протокола как ще гласувате. 

 
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

 
2171-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 3 

във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна одобрява 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен 
доклад за дейността на „Специализирана болница по акушерство и 
гинекология за активно лечение „Проф. д-р Димитър Стаматов“ – 
Варна” ЕООД, ЕИК 000090065, за 2014 г. 

2171-8-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, 
т. 5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава 
от отговорност д-р Радослав Минков Минков – управител на 
„Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно 
лечение „Проф. д-р Димитър Стаматов“ – Варна” ЕООД, за периода от 
01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. 

2171-8-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 147, ал. 2 
във връзка с чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност контрольора на „Специализирана болница по акушерство и 
гинекология за активно лечение „Проф. д-р Димитър Стаматов“ – 
Варна” ЕООД – проф. Стефан Иванов Тодоров за периода от 01.01.2014 г. 
до 31.12.2014 г. 

2171-8-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 
от ТЗ, Общински съвет – Варна избира Слави Димитров Генов – 
дипломиран експерт счетоводител, за извършване на одиторски контрол на 



„Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно 
лечение „Проф. д-р Димитър Стаматов“ – Варна” ЕООД за 2015 г. 

 
Резултати от гласуването: за – 17; против – 4; въздържали се – 21; 

отсъстващи – 6, предложението не се приема. 
 
Иван ЛУКОВ 
Преминаваме към … 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
На същите основания … 
 
Иван ЛУКОВ 
Д-р Бояджиев за протокола – „за“. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
На същите основания, Общински съвет – Варна одобрява годишен 

финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен доклад за 
дейността на „ДКС” ЕАД за 2014 г. 

Освобождава от отговорност като членове на Съвета на директорите 
на „Дворец на културата и спорта” ЕАД Минко Нейков Христов и Николай 
Стефанов Бинев за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г.  

На същите основания освобождава от отговорност като член на 
Съвета на директорите на „ДКС” ЕАД Драгомир Демиров Дончев, за 
периода от 01.01.2014 г. до 04.09.2014 г.  

На същите основания освобождава от отговорност като член на 
Съвета на директорите на „ДКС” ЕАД Дарина Павлова Павлова, за 
периода от 04.09.2014 г. до 31.12.2014 г.  

И избира проф. д-р Надя Енчева Костова – управител на „АКТИВ” 
ООД, за извършване на одиторски контрол на „ДКС” ЕАД за 2015 г. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения, колеги? Няма. В режим на гласуване. 
 
2172-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 7 от 

ТЗ, във връзка с чл. 40 от Закона за счетоводството, Общински съвет – 
Варна одобрява годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор 
и годишен доклад за дейността на „Дворец на културата и спорта” ЕАД, 
ЕИК 103156991, за 2014 г. 

2172-8-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 10 
от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност като членове 
на Съвета на директорите на „Дворец на културата и спорта” ЕАД 
Минко Нейков Христов и Николай Стефанов Бинев за периода от 
01.01.2014 г. до 31.12.2014 г.  



2172-8-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 10 
от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност като член на 
Съвета на директорите на „Дворец на културата и спорта” ЕАД 
Драгомир Демиров Дончев, за периода от 01.01.2014 г. до 04.09.2014 г.  

2172-8-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 10 
от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност като член на 
Съвета на директорите на „Дворец на културата и спорта” ЕАД Дарина 
Павлова Павлова, за периода от 04.09.2014 г. до 31.12.2014 г.  

2172-8-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 6 от 
ТЗ, Общински съвет – Варна избира проф. д-р Надя Енчева Костова – 
управител на „АКТИВ” ООД, за извършване на одиторски контрол на 
„Дворец на културата и спорта” ЕАД за 2015 г. 

 
Резултати от гласуването: за – 42; против – 0; въздържали се – 2; 

отсъстващи – 4, предложението се приема. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
На същите основания, Общински съвет – Варна одобрява годишен 

финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен доклад за 
дейността на „Пазари” ЕАД за 2014 г. 

Освобождава от отговорност като член на Съвета на директорите на 
„Пазари” Петър Димитров Димитров, за периода от 01.01.2014 г. до 
31.12.2014 г. 

Освобождава от отговорност като член на Съвета на директорите на 
„Пазари” ЕАД Цветомир Красимиров Грънчаров, за периода от 01.01.2014 
г. до 31.12.2014 г. 

Освобождава от отговорност като член на Съвета на директорите на 
„Пазари” ЕАД Миглена Стефанова Георгиева, за периода от 01.01.2014 г. 
до 31.12.2014 г. 

Избира „Експерт – М – Одит” ООД, за извършване на одиторски 
контрол на „Пазари” за 2015 г. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? Няма. В режим на гласуване. 
За протокола Валентин Станев и Ради Радев не участват в 

гласуването. И Николай Дочев не участва в гласуването. 
 
2173-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 7 от 

ТЗ, във връзка с чл. 40 от Закона за счетоводството, Общински съвет – 
Варна одобрява годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор 
и годишен доклад за дейността на „Пазари” ЕАД, ЕИК 148089508, за 2014 
г. 

2173-8-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 10 
от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност като член на 



Съвета на директорите на „Пазари” ЕАД Петър Димитров Димитров, за 
периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. 

2173-8-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 10 
от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност като член на 
Съвета на директорите на „Пазари” ЕАД Цветомир Красимиров 
Грънчаров, за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. 

2173-8-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 10 
от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност като член на 
Съвета на директорите на „Пазари” ЕАД Миглена Стефанова Георгиева, 
за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. 

2173-8-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 221, т. 6 
от ТЗ, Общински съвет – Варна избира „Експерт – М – Одит” ООД, за 
извършване на одиторски контрол на „Пазари” ЕАД за 2015 г. 

 
Резултати от гласуването: за – 39; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 9, предложението се приема. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
На същите основания, Общински съвет – Варна одобрява годишен 

финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен доклад за 
дейността на „Градски транспорт” ЕАД за 2014 г. 

Освобождава от отговорност като член на Съвета на директорите на 
„Градски транспорт” ЕАД Злати Петров Златев, за периода от 01.01.2014 г. 
до 31.12.2014 г. 

Освобождава от отговорност като членове на Съвета на директорите 
на същото дружество Свилен Бойчев Камбуров и Георги Атанасов Казаков 
за периода от 01.01.2014 г. до 10.04.2014 г. 

Освобождава от отговорност като членове на Съвета на директорите 
на „Градски транспорт” ЕАД Максим Божидаров Тодоров и Тодор 
Георгиев Докимов за периода от 10.04.2014 г. до 31.12.2014 г. 

На същите основания избира Фанка Георгиева Нонева – управител 
на „ФИНАНС ОДИТ КОНСУЛТ 2002 г.”, за извършване на одиторски 
контрол на „Градски транспорт” ЕАД за 2015 г. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? Няма. В режим на гласуване. … В режим на 

гласуване сме. Благодаря за вниманието към възцари, тишината в залата. 
 
2174-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 7 от 

ТЗ, във връзка с чл. 40 от Закона за счетоводството, Общински съвет – 
Варна одобрява годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор 
и годишен доклад за дейността на „Градски транспорт” ЕАД, ЕИК 
103003668, за 2014 г. 



2174-8-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 10 
от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност като член на 
Съвета на директорите на „Градски транспорт” ЕАД Злати Петров 
Златев, за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. 

2174-8-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 10 
от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност като членове 
на Съвета на директорите на „Градски транспорт” ЕАД Свилен Бойчев 
Камбуров и Георги Атанасов Казаков за периода от 01.01.2014 г. до 
10.04.2014 г. 

2174-8-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 10 
от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност като членове 
на Съвета на директорите на „Градски транспорт” ЕАД Максим 
Божидаров Тодоров и Тодор Георгиев Докимов за периода от 10.04.2014 г. 
до 31.12.2014 г. 

2174-8-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 6 от 
ТЗ във връзка с чл. 146, ал. 3, Общински съвет – Варна избира Фанка 
Георгиева Нонева – управител на „ФИНАНС ОДИТ КОНСУЛТ 2002 г.”, за 
извършване на одиторски контрол на „Градски транспорт” ЕАД за 2015 г. 

 
Резултати от гласуването: за – 34; против – 1; въздържали се – 9; 

отсъстващи – 4, предложението се приема. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
На същите основания, Общински съвет – Варна приема годишен 

финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен доклад за 
дейността на „Обреди” ЕООД за 2014 г. 

Освобождава от отговорност Любчо Иванов Любчев – управител на 
„Обреди” ЕООД, за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г.  

Освобождава от отговорност контрольора на „Обреди” Димитър 
Господинов Колев за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. 

Общински съвет – Варна освобождава от отговорност контрольора 
на „Обреди” ЕООД Христо Койчев Станев за периода от 01.01.2014 г. до 
19.12.2014 г. 

Общински съвет – Варна освобождава от отговорност контрольора 
на „Обреди” Тошко Вълчев Грудев за периода 01.01.2014 г. до 19.12.2014 
г. 

Избира Слав Минчев Танев – дипломиран експерт - счетоводител за 
извършване на одиторски контрол на „Обреди” ЕООД за 2015 г. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? Няма. В режим на гласуване. 
 
2175-8. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 

3 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ и чл. 40 от Закона за счетоводството, 



Общински съвет – Варна приема годишния финансов отчет, заверен от 
регистриран одитор и годишен доклад за дейността на „Обреди” ЕООД, 
ЕИК 813106564, за 2014 г. 

2175-8-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, 
т. 5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава 
от отговорност Любчо Иванов Любчев – управител на „Обреди” ЕООД, за 
периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г.  

2175-8-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 147, ал. 2 
във връзка с чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност контрольора на „Обреди” ЕООД Димитър Господинов Колев 
за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. 

2175-8-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 147, ал. 2 
във връзка с чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност контрольора на „Обреди” ЕООД Христо Койчев Станев за 
периода от 01.01.2014 г. до 19.12.2014 г. 

2175-8-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 147, ал. 2 
във връзка с чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност контрольора на „Обреди” ЕООД Тошко Вълчев Грудев за 
периода 01.01.2014 г. до 19.12.2014 г. 

2175-8-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 
от ТЗ, Общински съвет – Варна избира Слав Минчев Танев – дипломиран 
експерт-счетоводител за извършване на одиторски контрол на „Обреди” 
ЕООД за 2015 г. 

 
Резултати от гласуването: за – 43; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 5, предложението се приема. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
На същите основания, Общински съвет – Варна одобрява годишен 

финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен доклад за 
дейността на „Дентален център І - Варна” ЕООД за 2015 г. 

На същите основания освобождава от отговорност д-р Славка 
Стефанова Даковска – управител на „Дентален център І - Варна” ЕООД за 
периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. 

Общински съвет – Варна освобождава от отговорност контрольора 
на „ДКЦ І - Варна” ЕООД – Николай Иванов Петков за същия период. 

Общински съвет - Варна избира Илия Илиев – управител на 
„Приморска одиторска компания” ООД, за извършване на одиторски 
контрол на „Дентален център І - Варна” ЕООД за 2015 г. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? Няма. В режим на гласуване. 
 



2176-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 3 
във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна одобрява 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен 
доклад за дейността на „Дентален център І - Варна” ЕООД, ЕИК 
000090186, за 2014 г. 

2176-8-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, 
т. 5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава 
от отговорност д-р Славка Стефанова Даковска – управител на „Дентален 
център І - Варна” ЕООД за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. 

2176-8-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 147, ал. 2 
във връзка с чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност контрольора на „Дентален център І - Варна” ЕООД – 
Николай Иванов Петков за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. 

2176-8-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 221, т. 6 
от ТЗ във връзка с чл. 146, ал. 3 от ТЗ, Общински съвет - Варна избира 
Илия Илиев – управител на „Приморска одиторска компания” ООД, за 
извършване на одиторски контрол на „Дентален център І - Варна” ЕООД 
за 2015 г. 

 
Резултати от гласуването: за – 44; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 4, предложението се приема. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
На същите основания, Общински съвет - Варна одобрява годишен 

финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен доклад за 
дейността на „Паркинги и гаражи – Варна“ ЕАД за 2013 и 2014 г. 

Освобождава от отговорност ликвидатора на „Паркинги и гаражи – 
Варна“ ЕАД, Лъчезар Митков Бажлеков за периода от датата на 
назначаването му като ликвидатор до 31.12.2014 г. 

Избира „РАДОСТ КОНСУЛТ“ ЕООД за извършване на одиторски 
контрол на „Паркинги и гаражи – Варна“ ЕАД за 2015 г. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? Г-н Тодоров, заповядайте. 
 
Аврам ТОДОРОВ 
Пет години бутахме „Паркинги и гаражи“ ЕАД до ликвидация и го 

докарахме. Четири пъти поставям в рамките на този състав един морален 
въпрос. Двама наши представители - един настоящ вече общински 
съветник и един друг, вече покойник, не можаха да си получат 
възнагражденията за управлението на това дружество. И какво да правим 
сега? Единствения начина, който ни давате възможност да си играем тук с 
отрицателни вотове да протестираме и ще протестираме, цялата група ще 
гласува отрицателно за това нещо, ще дадем гласност където трябва, за 



съжаление, не визираме личността Баждлеков, който наследи тези 
неразбории. 

 
Иван ЛУКОВ 
Други мнения и съображения, колеги? Няма. … Колеги, не влизайте 

в диалогов режим. Няма други мнения и съображения, ако има заповядайте 
на микрофон, ако не - в режим на гласуване. … Януарий Вичев не участва 
в гласуването за протокола. 

 
2177-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 270, ал. 1 и 

ал. 2 от ТЗ, Общински съвет - Варна одобрява годишния финансов отчет, 
заверен от регистриран одитор и годишен доклад за дейността на 
„Паркинги и гаражи – Варна“ ЕАД /в ликвидация/, ЕИК 200472647 за 
2013 и 2014 г. 

2177-8-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 270, ал. 2 
от ТЗ, Общински съвет - Варна освобождава от отговорност ликвидатора 
на „Паркинги и гаражи – Варна“ ЕАД /в ликвидация/, Лъчезар Митков 
Бажлеков за периода от датата на назначаването му като ликвидатор до 
31.12.2014 г. 

2177-8-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 6 от 
ТЗ, Общински съвет - Варна избира „РАДОСТ КОНСУЛТ“ ЕООД за 
извършване на одиторски контрол на „Паркинги и гаражи – Варна“ ЕАД 
/в ликвидация/ за 2015 г. 

 
Резултати от гласуването: за – 35; против – 6; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 7, предложението се приема. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
На същите основания, Общински съвет – Варна одобрява годишен 

финансов отчет и годишен доклад за дейността на „Дезинфекционна 
станция - Варна” ЕООД за 2014 г.  

Общински съвет – Варна освобождава от отговорност ликвидатора 
на дружеството д-р Николай Райчев за периода от 01.01.2014 г. до 
31.12.2014 г.  

Освобождава от отговорност контрольора на станцията, Красимир 
Маринов Маринов за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и следващите от 
Търговския закон, и във връзка със свое решение № 662-6/11/19.09.2012 г. 
за прекратяване чрез ликвидация на „Дезинфекционна станция - Варна“ 
ЕООД, Общински съвет – Варна: 

1. Приема окончателен ликвидационен баланс на дружеството към 
датата на приключване на ликвидацията – 31.07.2014 г., пояснителен 
доклад към баланса и отчет на ликвидатора; 



2. Освобождава от отговорност ликвидатора на дружеството 
Николай Райчев, считано от датата на вписването му в Търговския 
регистър като ликвидатор – 17.09.2012 г. до датата на приключване на 
ликвидацията – 31.07.2014 г. 

3. Възлага на ликвидатора Николай Райчев да заяви за вписване в 
Търговския регистър при Агенция по вписванията заличаването на 
дружеството. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? Няма. В режим на гласуване. 
 
2178-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1 от 

ТЗ, Общински съвет – Варна одобрява годишния финансов отчет и 
годишен доклад за дейността на „Дезинфекционна станция - Варна” 
ЕООД /в ликвидация/, ЕИК 200830126 за 2014 г.  

2178-8-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, 
т. 5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава 
от отговорност ликвидатора на „Дезинфекционна станция - Варна” 
ЕООД /в ликвидация/ д-р Николай Райчев Кръстев за периода от 
01.01.2014 г. до 31.12.2014 г.  

2178-8-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 144, ал. 1 
от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност контрольора 
на „Дезинфекционна станция - Варна” ЕООД /в ликвидация/, 
Красимир Маринов Маринов за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. 

2178-8-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 270, ал. 1, 
т. 2 и чл. 273 от ТЗ и във връзка със свое решение № 662-6/11/19.09.2012 г. 
за прекратяване чрез ликвидация на „Дезинфекционна станция - Варна“ 
ЕООД, ЕИК 200830126, Общински съвет – Варна: 

1. Приема окончателен ликвидационен баланс на дружеството към 
датата на приключване на ликвидацията – 31.07.2014 г., пояснителен 
доклад към баланса и отчет на ликвидатора; 

2. Освобождава от отговорност ликвидатора на дружеството д-р 
Николай Райчев Кръстев, считано от датата на вписването му в Търговския 
регистър като ликвидатор – 17.09.2012 г. до датата на приключване на 
ликвидацията – 31.07.2014 г. 

3. Възлага на ликвидатора д-р Николай Райчев Кръстев да заяви за 
вписване в Търговския регистър при Агенция по вписванията заличаването 
на дружеството. 

 
Резултати от гласуването: за – 44; против – 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 3, предложението се приема. 
 
 
 



Валентина СОФРОНИЕВА 
На същите основания и във връзка с … Да. … На основание чл. 21, 

ал. 1, т. 8 и т. 9 от ЗМСМА и следващите, и във връзка с неизпълнение на 
решение 2112-15-2/40/30.03.2015 г. на Общински съвет – Варна и решение 
на ПК „Собственост  стопанство“ по т. 1.2 от Протокол № 66/29.04.2015 г.,  
Общински съвет – Варна освобождава като ликвидатор на „Жилфонд” 
ЕООД /в ликвидация/ Цанко Цветанов Георгиев. 

На същите основания и във връзка с освобождаването му като 
ликвидатор на „Жилфонд“ и на основания чл. 274, ал. 3 от Търговския 
закон, Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна да 
избере и сключи договор с нов ликвидатор на дружеството, който да заяви 
решението за продължаването на дружеството за вписване в Търговския 
регистър при Агенция по вписванията. 

На основание чл. 60 от АПК, предвид спазване на задължителния 
срок и следващите от Закона за търговския регистър за заявяване 
вписването на промени в обстоятелства за „Жилфонд“ ЕООД, приети с 
решение 2110-15/40/30.03.2015 г. на Общински съвет – Варна,  както и да 
се защитят особено важни обществени интереси и да се предотврати 
възможността от закъснението на изпълнението на взетото решение и да 
настъпят значителни или трудно поправими вреди, Общински съвет – 
Варна допуска предварително решение на изпълнението. 

Само искам да ви кажа, че първата част на решението отпада, тъй 
като имаме на предна сесия взето решение. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? Д-р Станев и след това г-жа Боева поиска 

думата. 
 
Янко СТАНЕВ 
Уважаеми г-н председател, колеги, това е първия случай, в който 

толкова години съм тука виждам един човек, който ние сме избрали два 
пъти да излъжи за две седмици, ама един път комисията, един път 
Председателския съвет, за да се стигне до туй в момента да ликвидираме, 
т.е. да сменяме ликвидатора, защото сегашният ликвидатор не иска да 
впише дружеството, което сме прекратили с ликвидацията. Не го 
коментирам. Коментирам факта, че е неприятен, затова освен .. Веднага ще 
се изкажа и по следващия въпрос, аз смятам, че няма да гласуваме за 
освобождаването му от отговорност. Освен тука, че гласувам за смяната му 
като ликвидатор, нататък няма да гласувам за освобождаването му от 
отговорност.  

 
Иван ЛУКОВ 
Юлияна Боева, заповядай. 
 
 



Юлияна БОЕВА 
В този смисъл решението предлагам да бъде не „освобождаване от 

отговорност“, тъй като действително не е изпълнил свои задължения във 
връзка с предходно решение от предходна сесия на Общински съвет, както 
и решение на комисията за внасяне на необходимите документи в 
Търговския регистър и решението да бъде такова, но само с изменение в 
частта вместо „освобождава“ - „не освобождава“. 

 
Иван ЛУКОВ 
Това е в следващото решение, което трябва да приемем. 
 
Юлияна БОЕВА 
Да. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
На същите основания … На същите основания, Общински съвет … 

Само да го изчета. .. А, добре. 
 
Иван ЛУКОВ 
Първо да гласуваме това и после ще четем другото. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Добре. 
 
Иван ЛУКОВ 
Колеги, това което беше изчетено като проект за решение, това 

обсъждаме в момента, а за освобождаване от отговорност е в следващото 
решение, което ще бъде изчетено. Сега … 

 
Аврам ТОДОРОВ 
……………. /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
Аз … Ако някой Ви е подвел, не мога да кажа. .. Имате ли други 

мнения и съображения по така изчетения проект за решение от г-жа 
Софрониева, председателя на постоянната комисия? 

 
Аврам ТОДОРОВ 
……………. /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
Какво да кажа аз? 
 
Янко СТАНЕВ 
……………. /н.р./ 



Валентина СОФРОНИЕВА 
На същите основания и във връзка с освобождаването на Цанко 

Цветанов, като ликвидатор на „Жилфонд“ ЕООД, на основание чл. 274, ал. 
3 от Търговския закон, Общински съвет – Варна възлага на кмета на 
Община Варна да избере и сключи договор с нов ликвидатор на 
дружеството, който да заяви решението за продължаване на дружеството с 
вписване в Търговския регистър при Агенция по вписвания. 

И на основание чл. 60 от АПК, допускаме предварително 
изпълнението на решението, да не ви го чета цялото сега. 

Тъй като г-н Цветанов е освободен на предната сесия. Това казах 
изначало.  

 
Иван ЛУКОВ 
Но той не вписва. Така. Имате ли … Няма. В режим на гласуване, 

колеги. 
 
2179-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 

1, т. 5, чл. 274, ал. 3 от ТЗ, във връзка с освобождаване на Цанко Георгиев 
Цветанов, като ликвидатор на „Жилфонд” ЕООД с ЕИК 813109281, със 
свое Решение № 2111-15/40/30.03.2015 г., Общински съвет – Варна възлага 
на кмета на община Варна да избере и сключи договор с нов ликвидатор на 
дружеството, който да заяви решението за продължаването на дружеството 
за вписване в Търговския регистър при Агенцията по вписванията. 

2179-8-1. На основание чл. 60 от АПК, предвид спазване на 
задължителния срок по чл. 6, ал. 2 от Закона за търговския регистър за 
заявяване вписването на промени в обстоятелства за „Жилфонд“ ЕООД с 
ЕИК 813109281, приети с решение № 2110-15/40/30.03.2015 г. на 
Общински съвет – Варна,  както и за да се защитят особено важни 
обществени интереси и да се предотврати възможността от закъснението 
на изпълнението на взетото решение и да настъпят значителни или трудно 
поправими вреди, Общински съвет – Варна допуска предварително 
изпълнение на своето решение № 2179-8/41/13.05.2015 г. 

 
Резултати от гласуването: за – 37; против – 2; въздържали се – 5; 

отсъстващи – 4, предложението се приема. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Колеги, решението би трябвало на същите основания, Общински 

съвет – Варна не освобождава от отговорност ликвидатора Цанко Цветанов 
за периода, от когато е избран за ликвидатор до 31.12.2014 г. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? Няма. В режим на гласуване. … Не 

освобождава от отговорност, не го освобождава. Така е изчетено. 



2180-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 5 
във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна не освобождава 
от отговорност ликвидатора на „Жилфонд“ ЕООД /в ликвидация/ Цанко 
Георгиев Цветанов за периода от 17.05.2012 г. до 31.12.2014 г. 

 
Резултати от гласуването: за – 32; против – 1; въздържали се – 9; 

отсъстващи – 6, предложението се приема. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
На същите основания, Общински съвет – Варна одобрява годишен 

финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен доклад за 
дейността на „ССД“ ЕАД /в ликвидация/ за 2014 г. 

Освобождава от отговорност ликвидатора на „ССД“ ЕАД Марин 
Михайлов Михайлов за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. 

Избира доц. Никола Милев Бакалов за извършване на одиторски 
контрол на „ССД“ ЕАД за 2015 г. 

И следващото решение - на същите основания и във връзка със свое 
решение № 577-9/10/26, 27.07.2012 г. за прекратяване чрез ликвидация на 
„ССД“ ЕАД, Общински съвет – Варна задължава ликвидатора Марин 
Михайлов да представи окончателен ликвидационен баланс на „ССД“ ЕАД 
към датата на приключване на ликвидацията, пояснителен доклад към 
баланса и отчет на ликвидатора, след завършване на текущата ревизия за 
дерегистрация по ДДС на дружеството. 

Готово. 
 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения по така изчетения проект за решение? Няма. 

В режим на гласуване.  
 
2181-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 7 от 

ТЗ, Общински съвет – Варна одобрява годишния финансов отчет, заверен 
от регистриран одитор и годишен доклад за дейността на „Стопанска и 
спомагателна дейност“ ЕАД /в ликвидация/, ЕИК 103564060 за 2014 г. 

2181-8-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 10 
от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност ликвидатора 
на „Стопанска и спомагателна дейност“ ЕАД /в ликвидация/ Марин 
Михайлов Михайлов за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. 

2181-8-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 6 от 
ТЗ, Общински съвет – Варна избира доц. Никола Милев Бакалов за 
извършване на одиторски контрол на „Стопанска и спомагателна 
дейност“ ЕАД /в ликвидация/ за 2015 г. 

2181-8-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от ЗМСМА, чл. 270 и 
чл. 273 от ТЗ и във връзка със свое решение № 577-9/10/26, 27.07.2012 г. за 
прекратяване чрез ликвидация на „Стопанска и спомагателна дейност“ 



ЕАД /в ликвидация/, ЕИК 103564060, Общински съвет – Варна задължава 
ликвидатора Марин Михайлов Михайлов да представи окончателен 
ликвидационен баланс на „Стопанска и спомагателна дейност“ ЕАД /в 
ликвидация/ към датата на приключване на ликвидацията, пояснителен 
доклад към баланса и отчет на ликвидатора, след завършване на текущата 
ревизия за дерегистрация по ДДС на дружеството. 

 
Резултати от гласуването: за – 40; против – 0; въздържали се – 3; 

отсъстващи – 5, предложението се приема. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Колеги, налага се да допълним предхождащото решение за 

„Жилфонд“: 
Общински съвет – Варна одобрява годишен финансов отчет и 

годишен доклад за дейността на „Жилфонд“ ЕООД за 2014 г. 
Освобождава от отговорност контрольора Десислава Марчева Бонева 

за периода 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. 
Избира доц. Цвета Боцановска – управител на „АНТАРЕС” ООД, за 

извършване на одиторски контрол на „Жилфонд“ /в ликвидация/ за 2015 г. 
 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? Няма. В режим на гласуване.  
 
2182-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1,т. 3, 

във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна одобрява 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен 
доклад за дейността на „Жилфонд“ ЕООД /в ликвидация/, ЕИК 
813109281 за 2014 г. 

2182-8-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 147, ал. 2, 
във връзка с чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност контрольора на „Жилфонд“ ЕООД /в ликвидация/ 
Десислава Марчева Бонева за периода 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. 

2182-8-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 146, ал. 3 
от ТЗ, Общински съвет – Варна избира доц. Цвета Боцановска – управител 
на „АНТАРЕС” ООД, за извършване на одиторски контрол на „Жилфонд“ 
ЕООД за 2015 г. 

 
Резултати от гласуването: за – 33; против – 0; въздържали се – 9; 

отсъстващи – 6, предложението се приема. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Уважаеми колеги, следващото решения няма да, предложение няма 

да ви го чета, защото ние сме го вземали един път. Това е един апартамент, 
който разрешихме на онкодиспансера да го продаде, на ул. „Тинтява“ № 7, 



тъй като нямало е кандидати, не се е провел търга, само нова оценка се е 
правила, която е леко завишена. Ще ви изчета оценката и ще ви изчета 
новите дати. Ако не възразявате, тъй като няма промяна на 
обстоятелствата. Оценката е 89 … Така колеги, за оценката ви казах -  
87 200 лв., размер на депозита 8 920 лв. Публичният търг да се проведе на 
04.09.2015 г. от 11:00 ч. Утвърждава условия. Това е. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? Няма. В режим на гласуване. 
 
2183-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, във връзка с чл. 17а, 

ал. 5 от НРУПСЧОВКТД, Общински съвет – Варна одобрява пазарната 
оценка от 07.05.2015 г., изготвена връзка с провеждане на търг с явно 
наддаване за продажба на недвижим имот, представляващ апартамент № 6 
/шест/, находящ се в гр. Варна, Община Варна, област Варна, ул. 
„Тинтява“ № 7 /седем/, етаж 2 /две/, с площ 69.06 квадратни метра, 
състоящ се от: входно антре, кухня, спалня, тоалет, баня, хол и две тераси, 
заедно с принадлежащото му избено помещение № 7 /седем/, с площ 5.51 
/пет цяло петдесет и една стотни/ квадратни метра, при граници: изток: 
вътрешен двор, запад – коридор, север – изба № 8, юг – изба № 6, ведно с 
7.1735 % идеални части от общите части на сградата и от правото на 
строеж, представляващ съгласно кадастралната карта и кадастралните 
регистри, одобрени със Заповед № РД-18-92/14.10.2008 г. на 
Изпълнителния директор на АГКК самостоятелен обект с идентификатор 
10135.2553. 479.1.6, предназначение на самостоятелния обект: жилище, 
апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, стар идентификатор: няма, при 
съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 
10135.2553.479.1.5, под обекта: 10135.2553.479.1.3, над обекта: 
10135.2553.479.1.9, като самостоятелният обект се намира в сграда № 1 
/едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 10135.2553.479, 
както и 27 /двадесет и седем/ квадратни метра идеални части от дворното 
място в което е построена сградата, с площ по първичен документ 386 
/триста осемдесет и шест/ квадратни метра, представляващо съгласно 
кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № 
РД-18-92/14.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК поземлен 
имот с идентификатор 10135.2553.479, целият с площ 413 /четиристотин и 
тринадесет/ квадратни метра по скица, трайно предназначение на 
територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско 
застрояване /до 10 метра/, стар идентификатор – няма, номер по предходен 
план: 729,730 /седемстотин двадесет и девет, седемстотин и тридесет/, 
квартал: 25 /двадесет и пет/, парцел: IV /четвърти/, при съседи по скица: 
10135.2553.478, 10135.2553.485, 10135.2553.480, 10135.2553.818, 
10135.2553.802, 10135.2553.1863, в размер на 89 200 лв. /осемдесет и девет 
хиляди и двеста лева/, за недвижимия имот. 



2183-8-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, 
т. 7 ТЗ и чл. 17а, ал. 3 и чл. 17б от НРУПСЧОВКТД, Общински съвет – 
Варна в качеството на едноличен собственик на капитала реши да се 
проведе търг с явно наддаване, за продажба на подробно описания в пункт 
първи от настоящата докладна недвижим имот, собственост на 
„Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания 
„Д-р Марко Антонов Марков“ – Варна” ЕООД, въз основа на Нотариален 
акт № 11, том XLVI, дело № 9492/14.08.2014 г. на Агенцията по вписвания. 

Продажбата да се извърши след провеждане на търг с явно наддаване 
при начална тръжна цена 89 200 лв. /осемдесет и девет хиляди и двеста 
лева/. 

Размер на депозита – 8 920 лв. (осем хиляди деветстотин и двадесет 
лева), платими по IBAN: BG24CECB97901036427000, BIC: CECBBGSF, 
при „Централна кооперативна банка“ АД - клон Варна; 

Стъпка на наддаване -10 % от стартовата тръжна цена, в размер на 8 
920 лв. /осем хиляди деветстотин и двадесет лева/. 

Начин на плащане - по банков път от купувача по банковата сметка 
на продавача, в деня на прехвърлянето на имота по нотариален ред. 

Публичният търг да се проведе на 04.09.2015 г. от 11,00 ч. в 
конферентната зала в сградата на „Специализирана болница за активно 
лечение на онкологични заболявания „Д-р Марко Антонов Марков“ - 
Варна” ЕООД, с адрес: гр. Варна, бул. „Цар Освободител“ № 100, ет. 3. 

 
Общински съвет – Варна утвърждава следните 

 
Т Р Ъ Ж Н И  У С Л О В И Я :  

 
За участие в търга с явно наддаване участниците подават следните 

документи: 
1. заявление по образец за участие в търга; 
2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, регистрирани 

в Търговския регистър към Агенция по вписванията) – съдебно 
удостоверение за актуалното правно състояние на заявителя (за 
юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ) 
или документ за самоличност на физически лица (копие, заверено от 
участника); 

3. за юридически лица и еднолични търговци – декларация от името 
на заявителя, че: 

а) не е обявен в несъстоятелност; 
б) не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност; 
в) не се намира в ликвидация. 
4. декларация по образец за получаване и запознаване с тръжните 

условия; 
5. декларация, по образец за извършен оглед на имота; 



6. декларация, за неразгласа на информацията, предоставена във 
връзка с участието в търга;    

7. платежен документ за внесен депозит в размер на 8 920 лв. (осем 
хиляди деветстотин и двадесет лева), платими по IBAN: 
BG24CECB97901036427000, BIC: CECBBGSF при „Централна 
кооперативна банка“ АД – клон Варна; 

8. платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 35 на 3 етаж в сградата на „СПЕЦИАЛИЗИРАНА 
БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНИ 
ЗАБОЛЯВАНИЯ „Д-Р МАРКО АНТОНОВ МАРКОВ“ - ВАРНА” ЕООД, с 
адрес: гр. Варна, бул. „Цар Освободител“ № 100, срещу сумата от 100 /сто/ 
лева, платима по IBAN: BG52UNCR 7000 1502 4401 85 BIC: UNCRBGSF. 

* Огледът се извършва до датата на провеждане на публичен търг с 
явно наддаване, след представяне на документ за закупена тръжна 
документация в предварително определен ден и час за всички участници.  

* Краен срок за приемане на заявления за участие – до 12.00 ч. на 
03.09.2015 г.   

* Предложенията за участие в търга се подават в запечатан 
непрозрачен плик в определения краен срок като върху плика се 
отбелязват името /фирмата/ на участника и цялостното наименование на 
търга. 

При липса на кандидати ще се проведе нов търг с намалена стартова 
цена с 3 % от първоначално обявената цена на 05.10.2015 г. от 11.00 ч. 

2183-8-2. На основание чл. 17б, ал. 2, Общински съвет – Варна 
упълномощава Управителя на „Специализирана болница за активно 
лечение на онкологични заболявания „Д-р Марко Антонов Марков“ - 
Варна” ЕООД да назначи комисия за провеждане на търга, както и да 
одобри протокола от проведения търг и сключи договор със спечелилия 
участник във формата на нотариален акт. 

 
Резултати от гласуването: за – 42; против – 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 5, предложението се приема. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Колеги, да ви предложа ли от пета до осма точка или не искате? .. Да, 

да. 
 
Иван ЛУКОВ 
За протокола - Владо Тонев е „за“. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Те не са безвъзмездните. … Ок, благодаря. 
 
Иван ЛУКОВ 
Пламен Начков. 



Пламен НАЧКОВ 
Това, което вие предлагате е само частично. В останалите решения 

също има неща, решения, които са еднотипни. Предлагам да се групират и 
да ги гласуваме анблок. Не само до осмо там, както казахте … 

 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Е ми колега, отсъствахте и колегите предложиха другите да се 

изчетат. Затова стана така. 
 
Пламен НАЧКОВ 
Значи минало е частта, в която е имало спорове. По тези решения, 

където имаме пазарни оценки, сделки, търгове нали, единствен купувач е 
еди кой си или ликвидиране на съсобственост, защо трябва нали да губим 
време, когато ще спестим време и по-бързо ще приключим точката, за да 
има време за другите. 

 
Валентина СОФРОНИЕВА 
5 - 8, 17 - 18, за 10 - 14 не мога да преценя. 
 
Иван ЛУКОВ 
От пета до осма точка включително и 17 и 18 да бъдат гласувани 

анблок. Г-н Балабанов, заповядайте. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Правя предложение за удължаване на работното време. 
 
Иван ЛУКОВ 
Първо гласуваме предложението за анблок, след това предложението 

за удължаване на работното време. Колеги, от пета до осма включително 
анблок и 17 и 18, двете заедно анблок. В режим на гласуване. … Гласуваме 
за анблок пета – осма включително, и 17 и 18. 

 
Резултати от гласуването: за – 43; против – 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 4, предложението се приема. 
 
Постъпило е също така предложение за удължаване на работното 

време до 18:00 ч. В режим на гласуване, колеги. 
 
Резултати от гласуването: за – 41; против – 1; въздържали се – 0; 

отсъстващи –  6, предложението се приема. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
 
2184-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във 

връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на кмета на Община Варна 



с изх. № АУ262104ВН-003ВН/19.03.2015 г., Общински съвет – Варна 
одобрява пазарната оценка, изготвена от независим експерт оценител, във 
връзка с прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на 
Община Варна, върху недвижим имот – частна общинска собственост, по 
АОС № 8086/20.11.2014 г., представляващ 5 (пет) кв.м. ид.ч. от ПИ 
10135.5506.349 /десет хиляди сто тридесет и пет. пет хиляди петстотин и 
шест. триста четиридесет и девет/, по КК и КР на район „Аспарухово“, с 
административен адрес гр. Варна, ул. „Георги Стаматов” № 12, целият с 
площ 452 (четиристотин петдесет и два) кв.м., в размер на 414,00 лв. 
(четиристотин и четиринадесет лева), без включен ДДС, при пазарна 
стойност на 1 (един) кв.м. 82,80 лв. 

2184-8-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 
2 от ЗОС, във връзка с чл. 27, т. 2 от НРПУРОИ в изпълнение на 
„Годишната програма за управление и разпореждане с имоти-общинска 
собственост за 2015 г.“ и по предложение на кмета на Община Варна с изх. 
№ АУ262104ВН-003ВН/19.03.2015 г., Общински съвет - Варна реши да 
прекрати  съсобствеността  между  Община  Варна,  от  една  страна  и от 
друга страна Стефан Петков Богданов и Щилияна Ерменкова Богданова 
чрез продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ 5 
(пет) кв.м. ид.ч. от ПИ 10135.5506.349 /десет хиляди сто тридесет и пет. 
пет хиляди петстотин и шест. триста четиридесет и девет/, по КК и КР на  
район  „Аспарухово“, с административен адрес: гр. Варна, ул. „Георги 
Стаматов” № 12,  целият с площ 452 (четиристотин петдесет и два) кв.м., 
при граници на имота: ПИ 10135.5506.347, ПИ 10135.5506.348, ПИ 
10135.5506.352, ПИ 10135.5506.350, ПИ 10135.5506.839, ПИ 
10135.5506.343, ПИ 10135.5506.346, по одобрената по горе пазарна оценка.   

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 
8086/20.11.2014 г. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно извършване на разпоредителната сделка. 

 
 
 
 
2185-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във 

връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на кмета на Община Варна 
с изх. № ЗАО1234/19.03.2015 г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена от независим експерт оценител, във връзка с 
прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на Община 
Варна, представляваща  46.00  (четиридесет и шест) м2 идеални части от 
ПИ 10135.2510.1521 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди 
петстотин и десет.хиляда петстотин двадесет и едно) целия с площ  924.00 
(деветстотин двадесет и четири) м2, с административен адрес в гр. Варна, 



со „Добрева чешма”, в размер на 1 950,00 лева, без включен ДДС, при 
пазарна стойност без ДДС на 1 м2 - 42,39 лева. 

2185-8-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 
2 от ЗОС, във връзка с чл. 27, т. 2 от НРПУРОИ и по предложение на кмета 
на Община Варна с изх. № ЗАО1234/19.03.2015 г., Общински съвет - Варна  
реши да прекрати съсобствеността между Община Варна, от една 
страна, и от друга страна Данаил Димитров Димитров, с постоянен адрес с. 
Поповци, община Габрово, чрез продажба  на имот-частна общинска 
собственост, с административен адрес: гр. Варна, со „Добрева чешма”,  
представляващ 46.00 (четиридесет и шест) м2 идеални части от ПИ 
10135.2510.1521 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин и 
десет.хиляда петстотин двадесет и едно) целия с площ  924.00 (деветстотин 
двадесет и четири) м2, при граници на имота: ПИ 10135.2510.1522 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин и десет. хиляда петстотин 
двадесет и две), ПИ 10135.2060.256 (десет хиляди сто тридесет и пет.две 
хиляди и шестдесет. двеста петдесет и шест), ПИ 10135.2060.157 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.две хиляди и шестдесет. сто петдесет и седем), 
ПИ 10135.2510.9063 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди 
петстотин и десет. девет хиляди и шестдесет и три), ПИ 10135.2510.644 
(десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин и десет. шестстотин 
четиридесет и четири), ПИ 10135.2510.1694 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.две хиляди петстотин и десет. хиляда шестстотин деветдесет и четири), 
ПИ 10135.2510.9062 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди 
петстотин и десет. девет хиляди шестдесет и две), ПИ 10135.2510.643 
(десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин и десет. шестстотин 
четиридесет и две) на съсобственика  Данаил Димитров Димитров. 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 5855/30.10.2009 г., вписан по надлежния ред в Служба 
вписвания – Варна. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, за 
сумата от на 1 950,00 лева, без включен ДДС, при пазарна стойност без 
ДДС на 1 м2, възлизаща на  42,39 лева. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно извършване на разпоредителната сделка. 

 
 
 
 
 
 
2186-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във 

връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС, и по предложение на кмета на Община Варна 
с изх. № РД15007153ВН/19.03.2015 г., Общински съвет – Варна одобрява 



пазарната оценка, изготвена от независим  оценител, във връзка с 
прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на Община 
Варна, представляваща 22 кв.м. ид. части от  поземлен имот с 
идентификатор ПИ 10135.3523.581 по КК и КР, одобрени със заповед № 
РД-18-64/16.05.2008 г. на ИД на АГКК, изменени със Заповед № 18-
2245/07.03.2014 г. на Началника на СГКК - Варна целия с площ 580 кв.м., 
при граници на имота: ПИ 10135.3523.583, ПИ 10135.3523.413, ПИ 
10135.3523.203, ПИ 10135.3523.9508, ПИ 10135.3523.582, ПИ 
10135.3523.9507, с административен адрес: гр. Варна, со „Кочмар“, в 
размер на 745,72 (седемстотин четиридесет и пет лева и седемдесет и две 
стотинки)  лева, без включен ДДС, при пазарна стойност без ДДС на 1 м2, 
възлизаща на  33,90 (тридесет и три лева и деветдесет стотинки)  лева. 

2186-8-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 
2 от ЗОС, чл. 27, т. 2 и по реда на чл. 28 от НРПУРОИ, и по предложение 
на кмета на Община Варна с изх. № РД15007153ВН/19.03.2015 г., 
Общински съвет - Варна  реши да прекрати съсобствеността между 
Община Варна, от една страна, и от друга страна Драгомир Петров 
Славчев и Светла Иванова Славчева, чрез продажба  на имот - частна 
общинска собственост, с административен адрес: гр. Варна, со „Кочмар“, 
представляващ 22 кв.м.  ид. части от  поземлен имот с идентификатор ПИ 
10135.3523.581 по КК и КР, одобрени със заповед № РД-18-64/16.05.2008 
г. на ИД на АГКК, изменени със Заповед № 18-2245/07.03.2014 г. на 
Началника на СГКК - Варна целия с площ 580 кв.м., при граници на 
имота: ПИ 10135.3523.583, ПИ 10135.3523.413, ПИ 10135.3523.203, ПИ 
10135.3523.9508, ПИ 10135.3523.582, ПИ 10135.3523.9507 на 
съсобствениците Драгомир Петров Славчев и Светла Иванова Славчева, 
при равни квоти. 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 7811/16.07.2014 г., вписан в Служба по вписванията – гр. 
Варна, вх. рег. № 15681, Акт № 151. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, за 
сумата от 745,72 лева, без включен ДДС. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно извършване на разпоредителната сделка. 

 
 
 
 
2187-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, 

пред. 2 и във връзка с реализиране на разпоредителна сделка на основание 
чл. 35, ал. 3 от ЗОС, а именно: продажба на недвижим имот частна 
общинска собственост, представляващ 222 кв.м. идеални части от ПИ 
10135.3517.37, целия с площ 241 кв.м., с административен адрес: гр. Варна, 



ул. „Черешово топче“ № 24, при граници на имота: ПИ 10135.3517.40, 
ПИ 10135.3517.41, ПИ 10135.3517.438, ПИ 10135.3517.36, ПИ 
10135.3517.51, ПИ 10135.3517.38 на Йовчо Димитров Александров, и по 
предложение на кмета на Община Варна с изх. № ЗАО26338/19.03.2015 г., 
Общински съвет – Варна одобрява пазарна оценка, изготвена от независим 
оценител на имоти, с която е определена пазарна стойност на гореописания 
имот в размер на  54 733,10  лева, без ДДС, при пазарна стойност на 1 м2 
246,55   лева. 

За гореописания имот има съставен акт за частна общинска 
собственост № 7255/14.12.2012 г., вписан в Служба вписвания гр. Варна на 
14.12.2012 г., вх. рег. № 26868, Акт № 36, дело № 15051/2012 г. 

Общински съвет – Варна  възлага на кмета на Община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно извършване на разпоредителната сделка. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? Няма. В режим на гласуване.  
 
Резултати от гласуването: за – 43; против – 1; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 4, предложението се приема. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
 
2188-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА в 

изпълнение на чл. 8, ал. 9 от ЗОС и по предложение на кмета на Община 
Варна с изх. № РД15008379ВН/31.03.2015 г., Общински съвет – Варна 
приема следното изменение в „Годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти-общинска собственост за 2015 г.“: допълва т. 3 
„Имоти общинска собственост, предвидени за отдаване под наем” в т. 3.5 
„Учредяване безвъзмездно право на ползване”, върху част от недвижим 
имот – частна общинска собственост, гр. Варна, жк „Владислав 
Варненчик“, IV м.р., състояща се от два блока „А“ и „Б“, свързани 
помежду си с обща застроена площ 897 кв.м., състоящ от: 

- Сутерен – състои се от фоайета, преддверие коридори, зали, бюфет, 
вентилаторно и котелно  помещения за гл.ел. табло, складови, тоалетни и 
два инсталационни коридори; 

- I-ви етаж – състои се от главен вход, фоайета, бюфет, зрителна зала, 
сцена, стаи, складове, тоалетни и служебен вход; 

- II-ви етаж – състои се от фоайе, 2 (две) канцеларии, кинокабина, 
предверие, гримьорни, складове и тоалетни, предмет на АОС № 
2615/07.07.2003 г. 

2188-8-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 4 от 
ЗОС във връзка с чл. 48, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ и по предложение на 
кмета на Община Варна с изх. № РД15008379ВН/31.03.2015 г., Общински 



съвет – Варна учредява безвъзмездно право на ползване на Народно 
читалище „П.Р. Славейков 1928“ - Варна, върху недвижим имот – частна 
общинска собственост, находящ се в гр. Варна, жк „Владислав 
Варненчик“, IV м.р., състояща се от два блока „А“ и „Б“, свързани 
помежду си с обща застроена площ 897 кв.м., състоящ от: 

- Сутерен – състои се от фоайета, преддверие коридори, зали, бюфет, 
вентилаторно и котелно  помещения за гл.ел. табло, складови, тоалетни и 
два инсталационни коридори; 

- I-ви етаж – състои се от главен вход, фоайета, бюфет, зрителна зала, 
сцена, стаи, складове, тоалетни и служебен вход; 

- II-ви етаж – състои се от фоайе, 2 (две) канцеларии, кинокабина, 
предверие, гримьорни, складове и тоалетни, предмет на АОС № 
2615/07.07.2003 г., за срок от 5 (пет) години. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна 
издаването на заповед и сключването на договор за безвъзмездно право на 
ползване върху част  от гореописания имот, както и осъществяването на 
всички действия, необходими за правилното и законосъобразно 
изпълнение на решението. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? Г-н Начков, заповядайте. 
 
Пламен НАЧКОВ 
Аз не по тези въпроси, които прочете, ами съвсем случайно 

погледнах, че е изписано, че съм гласувал „против“. Някаква грешка е в 
системата. Пишете ме „за“. Предното анблок гласуване един „против“ и то 
излиза, че съм аз. Пък аз го предложих, нали. 

 
Иван ЛУКОВ 
За така изчетения проект за решение за Народно читалище 

„Славейков“ - мнения и съображения? Няма. В режим на гласуване.  
 
Резултати от гласуването: за – 42; против – 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 5, предложението се приема. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
 
2189-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА в 

изпълнение на чл. 8, ал. 9 от ЗОС и по предложение на кмета на Община 
Варна с изх. № РД14028740ВН-002ВН/31.03.2015 г., Общински съвет – 
Варна приема следното изменение в „Годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти-общинска собственост за 2015 г.“: допълва т. 3 
„Имоти общинска собственост, предвидени за отдаване под наем” в т. 3.5 
„Учредяване безвъзмездно право на ползване”, върху недвижим имот – 
частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Лоза“ № 3, пл. 



№ 1167, 23 п.р., представляващ сграда, състояща се от три тела, свързани 
помежду си, с обща застроена площ 447 кв.м., включваща: концертна зала 
със сцена, две репетиционни зали, стая – реквизит, кабинет – секретар, две 
гримьорни, входно антре, два броя санитарни възли с по две клетки, 
складово помещение и покрита тераса, предмет на АОС № 2370/12.12.2002 
г. 

2189-8-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 4 от 
ЗОС във връзка с чл. 48, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ и по предложение на 
кмета на Община Варна с изх. № РД14028740ВН-002ВН/31.03.2015 г., 
Общински съвет – Варна учредява безвъзмездно право на ползване на 
Народно читалище „Васил Левски 1945“, недвижим имот – частна 
общинска собственост, в гр. Варна, ул. „Лоза“ № 3, пл. № 1167, 23 п.р., 
представляващ сграда, състояща се от три тела, свързани помежду си, с 
обща застроена площ 447 кв.м., включваща: концертна зала със сцена, две 
репетиционни зали, стая – реквизит, кабинет – секретар, две гримьорни, 
входно антре, два броя санитарни възли с по две клетки, складово 
помещение и покрита тераса. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна 
издаването на заповед и сключването на договор за безвъзмездно право на 
ползване върху част от гореописания имот, както и осъществяването на 
всички действия, необходими за правилното и законосъобразно 
изпълнение на решението. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? Няма. В режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 41; против – 0; въздържали се – 2; 

отсъстващи – 5, предложението се приема. 
 
Г-жа Юнакова – „за“. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
На същото основания и същото допълнение на годишна програма, 

учредява безвъзмездно право на ползване върху част от недвижим имот - 
частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Габрово“ № 14, 
представляващ II-ри етаж от двуетажна полумасивна сграда, състоящ се от 
4-ри помещения с обща площ 216,50 кв.м., актуван с АОС № 21/27.11.1999 
г. 

Общински съвет - Варна учредява безвъзмездно право на ползване на 
СДРУЖЕНИЕ „НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „САБАХАТИН АЛИ“, вписано в 
търговския регистър, представлявано от Рюстем Азис Мюмюн, чрез 
пълномощника си Неждет Мустафа Ахмед, имота е в гр. Варна, ул. 
„Габрово“ № 14, аз ви го изчетох. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна 
издаването на заповед и сключването на договор за безвъзмездно право на 



ползване върху гореописания имот, както и осъществяването на всички 
действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 
решението. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? Г-н Начков. 
 
Пламен НАЧКОВ 
По проблема, който се поставя за това читалище аз се запознах по-

подробно с материала, който беше даден на ПК по „Собственост и 
стопанство“ и ми направиха впечатление две неща. Първо, относно 
финансирането се учудвам, че това читалище е с 6,5 бройки, което спрямо 
субсидията на една бройка прави около 42 000 лв. Няма финансовия отчет 
за 2014 г. приложено това читалище или читалищата какви мероприятия са 
провели, за да защитят тази субсидия.  

 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Има. 
 
Пламен НАЧКОВ 
Има за 2015 г. нали приложен в това, което ни дадохте, аз не ровя по 

папките нали. И затова от 2015 г. има заложени в календара по месечно 6 
или 7, ще сгреша – мероприятия, като в зимния период няма никакви, 
лятото няма и аз тук се обръщам към г-жа Димова, като председател на 
комисията по „Култура“. Нека да се види на каква база се разпределя, 
първо натурите в читалищата, защото споделих набързо с г-н Станев, едно 
читалище без да го познавам „Саркиз“ нали, всеки месеци има по 2 - 3 
мероприятия заложени, т.е. .. И ги изпълнява с две бройки и половина, т.е. 
персонала, който работи успява с 2,5 бройки да участва в формата 
читалище, като представителство на определена част от културния живот в 
града. И тук говорим не толкова дали читалището има нужда от това 
безвъзмездно право, а парите заделени водят ли до някакъв резултат. И 
затова лично аз съм споделил с нашата група и ние няма да подкрепим, 
докато нали не се получи някакво развитие и не стане ясно кои са 
водещите читалища, с какъв брой персонал работят, защото прочете 
специално на това читалище за 2015 г. мероприятията и ще се хванете за 
главата. Не искам да ги коментирам като заглавия, но не може читалище с 
40 хил. лв. субсидия, която се очертава да вземе през 2015 г. отново - ние 
значи това безвъзмездно право на ползване ние го даряваме.  

 
Андрей ВАСИЛЕВ 
Г-н председател. 
 
 
 



Валентина СОФРОНИЕВА 
Само да отговоря на г-н Начков, г-н Василев. Г-н Начков вижте т. 3 

от дневния ред днеска, на днешното заседание – „приемане на докладите за 
осъществените читалищни дейности и разходваните от бюджета средства 
за 2014“ и „програма за развитие за 2015“. 

 
Пламен НАЧКОВ 
…………… /н.р./ 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Ами да ама Вие няколко пъти ми го казахте. Прочетете, прочетете … 

Току що. 
 
Пламен НАЧКОВ 
……………. /н.р./ 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Ами искам да Ви кажа, че на комисия също ги представихме на 

комисия по „Собственост“, а днеска сме ги приели. 
 
Пламен НАЧКОВ 
……………. /н.р./ 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Ами четете, г-н Начков. 
 
Пламен НАЧКОВ 
Ами научил съм се да чета за разлика от някои други. Аз ви го 

казвам, за да не вземам думата. Значи ще учредим безвъзмездно право и 
след това ще гледаме дейността нали. Това са реципрочни дейности. 
Даваме един имот на някого, за да осъществява някаква дейност. .. Вижте 
каква диспропорция има в парите като субсидия, които влизат в 
читалището и колко мероприятия. Ще го сравним с „Елин Пелин“. .. Така 
ли да разбирам? .. Или например мога да кажа на Софрониева, читалището 
има много повече мероприятия, в която тя е в управителния съвет. Да съм 
казал нещо за това? Казвам, че учудвам се как в това читалище са се 
озовали първо 6,5 бройки срещу тези мероприятия. Нищо друго не съм 
казал, защото бройката води субсидията. Така е написано във финансовия 
план. 

 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Василев. 
 
 
 



Андрей ВАСИЛЕВ 
Сега, в тази връзка да продължа аз. Някой от колегите виждал ли е 

договора, с който се учредява това безвъзмездно право за ползване? Къде е 
записано в този договор? Някой виждал ли е в предмета на договора точно 
правото - какво имат право тези читалища да упражняват като дейност? 
Записано ли е в този договор, ако има въобще подписан такъв, че тези 
читалища нямат право да преотдават за други дейности читалището, което 
се дава безвъзмездно? Защото аз не съм виждал такова нещо и оставам с 
впечатлението, че Община Варна дава, нямам нищо против читалищната и 
просветна дейност, напротив - адмирации за това, че я развиваме по този 
начин, ако наистина се развива, но ако тези читалища се отдават на някого 
безвъзмездно, а от там вече се преотдават или се отдават за някаква друга 
дейност, искам да видя предмета на договора. Искам да видя въобще има 
ли договори и записано ли е, че нямат право да се отдават. 

 
Иван ЛУКОВ 
Други мнения и съображения? Д-р Станев, заповядайте. 
 
Янко СТАНЕВ 
Уважаеми г-н председател, колеги. Г-н Начков е прав с това, че 

недостатъчно задоволителен е плана за работа на читалището и що се 
отнася до субсидията аз не мога да преценя, тъй като има читалищата, 
които са с 70 и 80 хил. лв. субсидия. Има и читалища с по-малка субсидия 
от тази 40 хил., която води след себе си тези бройки. Как са получени не 
знам, но и това беше предмет на едно друго обсъждане преди, когато 
трябваше да се обсъди. Съгласен съм, че календара не е добър. Даже на 
още едно, две читалища виждам, че календарът изглежда постен, обаче тук 
става въпрос за друго. Сградата и предоставянето на сградата, на което и 
да е читалище ние го правим, за да изпълнява тази дейност, а контролът 
върху изпълняването на тази дейност е наша работа. Значи ние не сме си 
свършили работата и да поискаме примерно от читалищното настоятелство 
да ни даде отчет, аджаба защо тук има толкова малко мероприятия. Аз 
примерно смело мога да кажа, че ръководителя на това читалище трябва да 
си отиде. Няма значение дали ми е приятел или не. Просото явно не става, 
след като в читалището няма достатъчно дейност. Друг е въпросът, че тази 
база, на това читалище е доста в лошо състояние, но те са я ремонтирали 
няколко пъти, затова и харчат според мен субсидията, затова и нямат 
мероприятия. Това е друга тема. В случая обаче читалището на практика е 
спряло дейността, защото в момента там няма ток. Там няма ток, защото те 
нямат договор с нас и енерго-то не може да пусне тока, „ЕНЕРГО-ПРО“. В 
случая, за мен - аз ще го подкрепя това решение с ясната идея, че едва ли 
ще събере 34 гласа при положение, че цяла една група не иска да го 
подкрепи, но за мен пък спирането на тази дейност не води до спиране на 
субсидията. Т.е. в момента читалището е спряло, ние спорим за това, че 
субсидията е по-голяма, а няма мероприятия, няма календар, а то няма ток. 



Е как? Затова аз ви призовавам да гласувате „за“ и за трите читалища за 
безвъзмездното ползване. Друг е въпроса, че след това, за мен не само в 
комисията по „Собственост“ и комисията по ‚Култура“, и комисията по 
„Образование“ - ами изкарайте им ги, да им праснем това нещо, което вие 
ми казахте и да го питаме „чакай малко, ти с тези 5 мероприятия какво - 
лъжеш ни“. Значи вземате тук едни пари, давате ги за ремонти, но какви 
ремонти и кой ви ги прави, обаче всъщност читалищна дейност не 
развивате. Колко книги сте направили? Колко книги дарени имате? Каква 
библиотека притежавате? Така че аз ви призовавам да не убиваме 
дейността за сметка на това, че някой не си върши работата. Просто за 
трети път го пускаме това нещо да мине, и тя съвсем ще замре. Най-
вероятно, аз ще ви кажа какво ще стане. Ще го играят на средните векове, 
на свещички и на отворени прозорци. Благодаря. 

 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Василев, заповядайте. 
 
Андрей ВАСИЛЕВ 
Аз не засегнах субсидията. Всъщност въобще не ме интересува 

субсидията. Всъщност ставаше въпрос къде е регламентирано и разписано 
какви дейности имат право да развиват тези читалища и имат ли право да 
преотдават или да развиват различна от читалищната дейност. Това ме 
интересуваше, защото все пак този договор за безвъзмездно право на 
ползване трябва да има някакъв предмет. 

 
Иван ЛУКОВ 
Да де, ама първо трябва да се учреди правото на безвъзмездно 

ползване, след което Общински съвет възлага кмета да сключи договора. 
Няма как … Ами някакъв примерен договор трябва да има, а не сключен 
вече договор. … Типов примерен договор. Г-н Пейчев, заповядайте. 

 
Пейчо ПЕЙЧЕВ 
Уважаеми г-н председател, дами и господа общински съветници, 

уважаеми съграждани. Понеже стана въпрос за договорите, които се готвят 
от общинска собственост. В договорите изрично е записано, че те нямат 
право да преотдават за съпътстващи дейности, те имат право само да 
организират читалищна дейност. Така че това е записано изрично в 
договорите. Остана само да се съблюдава това, което е записано в 
договорите. Благодаря ви. 

 
Иван ЛУКОВ 
Други мнения? Няма. В режим на гласуване. 
 
 
 



ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 
 
2190-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8  и т. 12 от ЗМСМА и в 

изпълнение на чл. 8, ал. 9 от ЗОС и по предложение на кмета на Община 
Варна с изх. № РД15007926ВН/26.03.2015 г., Общински съвет - Варна 
приема следното изменение в „Годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост за 2015 г.“: 

Общински съвет - Варна допълва т. 3 „Имоти общинска собственост, 
предвидени за учредяване на ограничени вещни права“ в т. 3.4 
„Учредяване на безвъзмездно право на ползване“ върху част от недвижим 
имот - частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. 
„Габрово“ № 14, представляващ II-ри етаж от двуетажна полумасивна 
сграда, състоящ се от 4-ри помещения с обща площ 216,50 кв.м., актуван с 
АОС № 21/27.11.1999 г. 

2190-8-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 5 от 
ЗОС и във връзка с чл. 48, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ и по предложение на 
кмета на Община Варна с изх. № РД15007926ВН-/26.03.2015 г., Общински 
съвет - Варна учредява безвъзмездно право на ползване на 
СДРУЖЕНИЕ „НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „САБАХАТИН АЛИ“, вписано в 
регистъра за юридическите лица с нестопанска цел под № 36, том 19, стр. 
168 по ф.д. № 2441/1999 г. и в Регистъра на народните читалища в 
Министерството на културата под № 2755, БУЛСТАТ 103504533, с адрес 
на управление: гр. Варна, ул. „Габрово“ № 14, представлявано от Рюстем 
Азис Мюмюн, чрез пълномощника си Неждет Мустафа Ахмед, съгласно 
пълномощно № 8459/11.11.2002 г. издадено от нотариус Янчо Несторов - 
per. № 011 в НК върху недвижим имот - общинска, находящ се в гр. Варна, 
ул. „Габрово“ № 14, представляващ II-ри етаж от двуетажна полумасивна 
сграда, състоящ се от 4-ри помещения с обща площ 216,50 кв.м. (съгласно 
приложена скица), актуван с АОС № 21/27.11.1999 г., за срок от 5 (пет) 
години. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна 
издаването на заповед и сключването на договор за безвъзмездно право на 
ползване върху гореописания имот, както и осъществяването на всички 
действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 
решението. 

 
Резултати от гласуването: за – 26; против – 5; въздържали се – 12; 

отсъстващи – 5, предложението не се приема. 
 
Юнакова - „против“, за протокола. 
 
 
 
 



Валентина СОФРОНИЕВА 
 
2191-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет 

– Варна дава съгласие Екологично сдружение „За земята“ да постави 
безвъзмездно върху бетонен постамент, находящ се в гр. Варна, ул. „Ал. 
С. Пушкин“ /между ФКЦ и радио Варна/, представляващ позиция 581 от 
Схема за разполагане на преместваеми обекти на територията на район 
„Одесос“, Община Варна, слънчево зарядно за мобилни устройства и 
безжичен интернет за обществено ползване, за срок от 3 години. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения, колеги? Няма. В режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 41; против – 0; въздържали се – 2; 

отсъстващи – 5, предложението се приема. 
 
Г-жа Юнакова – „за“, Аврам Тодоров - „за“, значи ще станат „за“ - 

43, против и въздържали се – 0. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА и в изпълнение на 

чл. 8, ал. 9 от ЗОС и по предложение на кмета на Община Варна с изх. № 
РД14026008ВН-006ВН/11.05.2015 г., Общински съвет – Варна приема 
следното изменение в „Годишната програма за управление и разпореждане 
с имоти-общинска собственост за 2015 г.“: 

Общински съвет – Варна допълва към т. 3.5 „Учредяване на 
безвъзмездно право на ползване” върху недвижими имоти, находящи се в 
гр. Варна, както следва. 

Колеги, и актовете са страшно много аз ви предлагам да си 
прегледате и да си ги изчетете. .. Да, вие ги знаете, абсолютно познавате и 
наши обекти. 

 
Иван ЛУКОВ 
Необходими са 34 гласа … Моля? .. Срок ли? 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Ако може г-н Бойновски. .. За срок от 5 години, да кажем. … Да, за 

срок от 5 години, защото сега за 10 нямаме право. 
 
Иван ЛУКОВ 
За срок от 5 години. Мнения и съображения? Г-жа Парушева. 
 
Таня ПАРУШЕВА 
Отново ще зададем същия въпрос, какъвто зададохме и за предните 

предложения за безвъзмездно учредяване. Правата по повод на ползване? 



Само за осъществяване на дейността на спортните клубове ли е - ще бъде 
изрично вписано. Срок 5 години. Ще бъде ли вписано изрично за това 
ограничение? 

 
Иван ЛУКОВ 
Други мнения и съображения, колеги? 
 
Таня ПАРУШЕВА 
……………….. /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
Трябва да се получи - кой ще получи … 
 
Пламен НАЧКОВ 
……………. /н.р./ 
 
Таня ПАРУШЕВА 
……………. /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
Ще бъде изписано в договора, че ще бъдат използвани по 

предназначение и няма да се променя предназначението на обекта освен за 
вида спорт, за който е предназначен. Срокът е до 5 години. В момента го 
вземаме като решение за 5 години. Други мнения и съображения? Няма. В 
режим на гласуване.  

 
2192-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА и в 

изпълнение на чл. 8, ал. 9 от ЗОС и по предложение на кмета на Община 
Варна с изх. № РД14026008ВН-006ВН/11.05.2015 г., Общински съвет – 
Варна приема следното изменение в „Годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти-общинска собственост за 2015 г.“: 

Общински съвет – Варна допълва към т. 3.5 „Учредяване на 
безвъзмездно право на ползване” върху недвижими имоти, находящи се в 
гр. Варна, както следва: 

1. Сгради, разположени на територията на ПИ 10135.2556.351 
идентичен на УПИ ІV – за спортни зали „Простор”, в кв. 997А по плана на 
5-ти подрайон на гр. Варна, предмет на АОС № 4009/2006 г., а именно: 

1.1. Сграда с идентификатор 10135.2556.351.1 със застроена площ 
715 кв.м., предмет на АОС № 2124/2001 г.; 

1.2. Сграда с идентификатор 10135.2556.351.2 със застроена площ 
382 кв.м., предмет на АОС № 2124/2001 г.; 

1.3. Сграда с идентификатор 10135.2556.351.3 със застроена площ 
189 кв.м., предмет на АОС № 2124/2001 г.; 

1.4. Сграда с идентификатор 10135.2556.351.4 със застроена площ 
1901 кв.м., предмет на АОС № 2124/2001 г. 



2. Сгради, разположени на територията на ПИ 10135.3516.162 
идентичен на УПИ ХІV-12,13 – „за спорт и възстановителни дейности”, в 
кв. 27, по плана на 26 подрайон на гр. Варна, предмет на АОС № 5928/2009 
г., а именно: 

2.1. Сграда с идентификатор 10135.3516.162.1 със застроена площ 
2645 кв.м., предмет на АОС № 2184/2001 г.; 

2.2. Сграда с идентификатор 10135.3516.162.2 със застроена площ 
697 кв.м., предмет на АОС № 2184/2001 г.; 

2.3. Сграда с идентификатор 10135.3516.162.3 със застроена площ 41 
кв.м., предмет на АОС № 2184/2001 г.; 

2.4. Сграда с идентификатор 10135.3516.162.4 със застроена площ 
105 кв.м., предмет на АОС № 2184/2001 г. 

3. Сграда с идентификатор 10135.3516.163.2 със застроена площ 358 
кв.м., предмет на АОС № 7057/2012 г., разположена на територията на ПИ 
10135.3516.163, предмет на АОС № 5929/2009 г. 

4. Сгради и съоръжения, разположени в ПИ 10135.1509.15, 
съставляващи плувен комплекс „Приморски”, предмет на АОС № 
2116/2001 г. и АОС № 4890/2008 г., а именно: 

4.1. Олимпийски плувен басейн „Юлиян Русев” с размери 25х50 м.; 
4.2. Детски басейн; 
4.3. Плувен басейн с кула за скачане с размери 20х50 м.; 
4.4. Трибуни 2 броя с тоалетни и помпени помещения, разположени 

под тях; 
4.5. Сграда - детски съблекални; 
4.6. Сграда Централен блок – административно-битова сграда, с 

изключение на: магазин със застроена площ 174,28 кв.м. находящ се на 
приземен етаж; магазин със застроена площ 14,02 кв.м. и кафе-
сладкарница със застроена площ 86,22 кв.м. находящи се на втория етаж; 

4.7. Сграда – машинно помещение. 
5. База за конен спорт – Юг, както следва: 
5.1. Сграда с идентификатор 10135.2029.32.1 със застроена площ 429 

кв.м., предмет на АОС № 7521/2013 г.; 
5.2. Сграда с идентификатор 10135.2029.32.2 със застроена площ 457 

кв.м., предмет на АОС № 7521/2013 г.; 
6. База за конен спорт – Север, както следва: 
6.1. Сграда с идентификатор 10135.2128.11.1 със застроена площ 667 

кв.м., предмет на АОС № 2988/2004 г.; 
7. База за модерен петобой, както следва: 
7.1. Сграда с идентификатор 10135.2053.69.1 със застроена площ 188 

кв.м., предмет на АОС № 6991/2012 г.; 
7.2. Сграда с идентификатор 10135.2053.69.2 със застроена площ 62 

кв.м., предмет на АОС № 6991/2012 г.; 
8. Спортен комплекс, находящ се гр. Варна, на територията на ж.к. 

„Чайка” в ПИ 10135.2562.82 идентичен на УПИ ІІІ – „за спортен комплекс, 



открити и закрити тенис кортове и подземни гаражи”, кв. 54, по плана на 
19-ти подрайон на гр. Варна, предмет на АОС № 6774/2012 г. 

9. Спортни съоръжения, находящи се в гр. Варна, ж.к. „Младост”, ІІ-
ри м.р., а именно: 

9.1. Открит спортен комплекс, находящ се на територията на ПИ 
10135.3512.240, предмет на АОС № 5638/2009 г.; 

9.2. Скейтборд парк, находящ се на територията на ПИ 
10135.3512.240, предмет на АОС № 5638/2009 г.; 

9.3. Ледена пързалка към открит спортен комплекс, находящ се на 
територията на ПИ 10135.3512.270, предмет на АОС № 5639/2009 г. 

10. Гребна база, разположена в гр. Варна, на територията на местност 
„Малка Чайка”, включваща ПИ 10135.5200.93 с площ 15148 кв.м. и сгради 
(закрит гребен басейн, 2 бр. хангара за лодки, обслужваща сграда и сграда 
за гориво-смазочни материали), предмет на АОС № 2466/2002 г. 

11. Спортна зона и детска зона, разположени на територията на ПИ 
10135.2562.199 с площ 7582 кв.м., предмет на АОС № 5592/2009 г., 
включваща баскетболно игрище, игрище за мини футбол, павилион за 
охрана, алея и алейно осветление, игрални съоръжения, парково 
оборудване, парково и ефектно осветление и напоителна система. 

12. Сграда – закрит басейн „Делфини” с идентификатор 
10135.3511.577.1 със застроена площ 666 кв.м., предмет на АОС № 
6091/2010 г. 

13. Общински спортен комплекс, разположен на територията на ПИ 
10135.2561.1 в Историческото ядро на Морската градина, предоставен за 
безвъзмездно управление на Община Варна съгласно Договор № 182 от 
26.04.2012 г., сключен с Областния управител на област с 
административен център Варна, включващ футболно игрище, волейболно 
игрище и тенис корт. 

2192-8-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39,  ал. 5 от 
ЗОС, чл. 48, ал. 1, т. 5 НРПУРОИ, чл. 18 и чл. 50, ал. 2 от Закона за 
физическото възпитание и спорта и по предложение на кмета на Община 
Варна с изх. № РД14026008ВН-006ВН/11.05.2015 г., Общински съвет – 
Варна учредява безвъзмездно право на ползване на общински спортни 
обекти за срок от 5 (пет) години в полза на  спортни клубове, описани в 
Приложение № 1. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
издаването на заповеди и сключването на договори за безвъзмездно право 
на ползване върху гореописаните имоти със спортните клубове, описани в 
Приложение № 1. 

 
Резултати от гласуването: за – 40; против – 0; въздържали се – 4; 

отсъстващи – 4, предложението се приема. 
 
Юнакова – „за“. 
 



Валентина СОФРОНИЕВА 
 
2193-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с 

разпоредбите на чл. 6, ал. 1 и чл. 54 от ЗДС и по предложение на кмета на 
Община Варна с изх. № РД15009589ВН/16.04.2015 г., Общински съвет – 
Варна взема решение за безвъзмездно придобиване в собственост на 
Община Варна на недвижим имот, публична държавна собственост - 
предмет на АДС № 2047/10.12.1998 г., с административен адрес: гр. Варна, 
ул. „Акад. Андрей Сахаров“ № 7, представляващ ПИ 10135.3513.250 с 
площ 7 760 кв.м., съгласно одобрени със Заповед № РД-18-64/16.05.2008 г. 
на ИД на АГКК кадастрална карта и кадастрален регистър на район 
„Младост“ в гр. Варна, изменени със Заповед № КД-14-03-333/05.02.2013 
г. на Началник на СГКК – гр. Варна. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна 
изготвяне на искане до Министъра на Регионалното развитие и 
благоустройството, чрез Областен управител на област с административен 
център гр. Варна, за безвъзмездно придобиване в собственост на 
гореописания недвижим имот и сключване на договор с Областен 
управител на област с административен център гр. Варна, след решение по 
реда на ЗДС на Министерски съвет на Република България. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? Няма. В режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 41; против – 0; въздържали се – 3; 

отсъстващи – 4, предложението се приема. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
 
2194-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от 

ЗОС и по предложение на кмета на Община Варна с изх. № 
РД15011598ВН/11.05.2015 г., Общински съвет – Варна взема решение за 
приемане за безвъзмездно управление за срок от 10 (десет) години на 
недвижими археологични културни ценности в имоти – публична 
държавна собственост, представляващи музейни обекти и исторически 
паметници, а именно: 

- Аладжа манастир, разположен на територията на ПИ 
10135.2043.201 с площ 291218 кв.м., природен парк „Златни пясъци” и 
НТП „За друг вид естествен ресурс за превантивна защита”, съгласно 
одобрени КККР на район „Приморски” в гр. Варна – предмет на АДС 
(публична) № 7735/22.02.2011 г.; 

- археологически обект „Римски терми на Одесос”, разположен на 
територията на ПИ 10135.1507.1001 с площ 7110 кв.м., НТП „За 
археологически паметник на културата” и административен адрес – гр. 



Варна, ул. „Княз Дондуков” № 31, съгласно одобрени КККР на район 
„Одесос” в гр. Варна – предмет на АДС (публична) № 8414/31.01.2013 г.; 

- археологически обект „Римска баня”, разположен на територията 
на ПИ 10135.1507.890 с площ 2529 кв.м., НТП „За археологически 
паметник на културата” и административен адрес – гр. Варна, бул. 
„Приморски” № 19, съгласно одобрени КККР на район „Одесос” в гр. 
Варна – предмет на АДС (публична) № 8415/31.01.2013 г.; 

- археологически обект „Епископска базилика на Одесос”, 
разположен на територията на ПИ 10135.1507.664 с площ 753 кв.м., НТП 
„За археологически паметник на културата” и административен адрес – гр. 
Варна, ул. „Хан Крум” № 34, съгласно одобрени КККР на район „Одесос” 
в гр. Варна – предмет на АДС (публична) № 8416/31.01.2013 г.; 

- археологически обект „Княжески манастир”, разположен на 
територията на ПИ 10135.3505.559 = б.ПИ 559 с площ 423 кв.м. – со 
„Сълзица”, НТП „За археологически паметник на културата”, съгласно 
одобрени КККР на район „Младост” в гр. Варна – предмет на АДС 
(публична) № 7780/11.04.2011 г.; 

- археологически обект „Варненски енеолитен некропол”, 
разположен на територията на ПИ 10135.3514.720 с площ 15305 кв.м., НТП 
„За археологически паметник на културата” и административен адрес – гр. 
Варна, „Западна промишлена зона”, съгласно одобрени КККР на район 
„Младост” в гр. Варна – предмет на АДС (публична) № 8326/22.10.2012 г. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да 
проведе съответните процедури по реда на чл. 12, ал. 4, т. 1 от ЗКН, чл. 6, 
ал. 2 от ППЗДС и чл. 15, ал. 2 от ЗДС, както и сключването на договор с 
Министъра на културата на основание чл. 12, ал. 5 от ЗКН, за уреждане на 
правата и задълженията на двете страни и приемане за безвъзмездно 
управление на описаната недвижима собственост, след решение на 
Министерски съвет на Република България. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? Няма. В режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 43; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 5, предложението се приема. 
 
Юнакова … Ами има зарядни устройства, аз затова Ви казах … 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
 
2195-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от 

ЗОС и по предложение на кмета на Община Варна с изх. № 
РД15009585ВН/16.04.2015 г., Общински съвет – Варна допълва 
„Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост за 2015 г.“ както следва към точка 2.1 „Имоти частна 



общинска собственост, предвидени за продажба чрез търг или публично 
оповестен конкурс“ се добавя ПИ10135.2517.4601, находящ се в гр. Варна, 
со „Манастирски рид“ с площ 537 кв.м., АОС № 7887/18.08.2014 г. 

2195-8-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 41, ал. 2, 
във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на кмета на Община 
Варна с изх. № РД15009585ВН/16.04.2015 г., Общински съвет - Варна 
одобрява пазарната оценка, изготвена от независим експерт оценител, във 
връзка с провеждане на търг с явно наддаване за продажба на общински 
недвижим имот, представляващ ПИ 10135.2517.4601 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.две хиляди петстотин и седемнадесет.четири хиляди 
шестстотин и едно), с площ 537 (петстотин тридесет и седем) кв.м., 
находящ се в гр. Варна, со „Манастирски рид“, при граници: ПИ 
10135.2517.2467, 10135.2517.4740, 10135.2517.2459, 10135.2517.9677, 
10135.2517.4334 в размер на 13 400 (тринадесет хиляди и четиристотин) 
лева без ДДС при пазарна стойност на 1 кв.м. – 24.95 (двадесет и четири 
лева и деветдесет и пет стотинки). 

2195-8-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от 
ЗОС, чл. 31 от НРПУРОИ и по предложение на кмета на Община Варна с 
изх. № РД15009585ВН/16.04.2015 г., Общински съвет – Варна реши да се 
проведе търг с явно наддаване за продажба на  недвижим имот - частна 
общинска собственост, находящ се в гр. Варна, со „Манастирски рид“,  
представляващ ПИ 10135.2517.4601 (десет хиляди сто тридесет и пет.две 
хиляди петстотин и седемнадесет.четири хиляди шестстотин и едно), с 
площ 537 (петстотин тридесет и седем) кв.м., при граници: ПИ 
10135.2517.2467, 10135.2517.4740, 10135.2517.2459, 10135.2517.9677, 
10135.2517.4334. 

За имота има съставен Акт за частна общинска собственост № 
7887/18.08.2014 г. 

 Продажбата да се извърши след провеждане на търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена 13 400 (тринадесет хиляди и 
четиристотин) лева без ДДС.  

Общински съвет – Варна утвърждава стъпка на наддаване - 10 % от 
стартовата тръжна цена, в размер на 1 340 (хиляда триста и четиридесет) 
лева при следните  

Т Р Ъ Ж Н И   У С Л О В И Я: 
 

Съгласно чл. 84 от НРПУРОИ за участие в търга с явно наддаване 
участниците подават следните документи: 

1. заявление по образец за участие в търга; 
2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, регистрирани 

в Търговския регистър към Агенция по вписванията) – съдебно 
удостоверение за актуалното правно състояние на заявителя (за 
юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ) 



или документ за самоличност на физически лица (копие, заверено от 
участника); 

3. за юридически лица и еднолични търговци – декларация от името 
на заявителя, че: 

а) не е обявен в несъстоятелност; 
б) не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност; 
в) не се намира в ликвидация. 
4. декларация по образец за получаване и запознаване с тръжните 

условия; 
5. декларация по образец за извършен оглед на имота; 
6. декларация за неразгласа на информацията, предоставена във 

връзка с участието в търга;        
  7. платежен документ за внесен депозит в размер на 1 340 (хиляда 
триста и четиридесет) лева, платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 
и BIC: CECBBGSF при „Централна кооперативна банка“ АД – клон Варна; 

8. платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу 
сумата от 200,00 (двеста) лева, платима по IBAN: 
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 
00, при „Централна кооперативна банка“ АД – клон Варна.  

* Огледът се извършва до датата на провеждането на публичния 
търг, след представяне на документ за закупена тръжна документация 

* Документите за участие в търга да са издадени в срока от 
публикуване на обявата за провеждане на търга до датата за подаване на 
тръжните документи. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно провеждане на публичния търг, като въз основа на 
резултатите от търга да издаде заповед и сключи договор със спечелилия 
участник. 

 
 
 
 
2196-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА и в 

изпълнение на чл. 8, ал. 9 от ЗОС и по предложение на кмета на Община 
Варна с изх. № РД14019391ВН/13.08.2014 г., Общински съвет – Варна 
приема следното изменение в „Годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост за 2015 г.“: 

Общински съвет – Варна допълва т. 2 – „Имоти – частна общинска 
собственост, предвидени за продажба, съгласно Закона за общинската 
собственост (ЗОС)” в т. 2.1 – „Имоти – частна общинска собственост, 
предвидени за продажба чрез публичен търг или публично оповестен 
конкурс, съгласно ЗОС” на „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост за 2015 г.“ с имот – частна 



общинска собственост, находящ се в гр. Варна, Западна промишлена 
зона и представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.3512.274, 
с площ 5 310 кв.м., предмет на АОС № 7069/13.08.2012 г. 

2196-8-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, 
във връзка с чл. 41, ал. 3 от ЗОС и по предложение на кмета на Община 
Варна с изх. № РД14019391ВН/13.08.2014 г., Общински съвет – Варна 
одобрява пазарната оценка, изготвена от независим оценител на имоти, във 
връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на 
имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, Западна 
промишлена зона и представляващ поземлен имот с идентификатор 
10135.3512.274, с площ 5 310 кв.м., предмет на АОС № 7069/13.08.2012 г., 
в размер 379 500 лева, без  включен ДДС.  

2196-8-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от 
ЗОС, във връзка с чл. 31 от НРПУРОИ, в изпълнение на „Годишна 
програма за управление и разпореждане с общинска собственост 2015 г.” и 
по предложение на кмета на Община Варна с изх. № 
РД14019391ВН/13.08.2014 г., Общински съвет – Варна  реши да се проведе 
публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, Западна промишлена зона и 
представляващ поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.3512.274, с 
площ 5 310 кв.м., при граници: ПИ 10135.3512.248, ПИ 10135.3512.249, ПИ 
10135.3512.122, ПИ  10135.3512.275 и ПИ 10135.3512.273. 

За имота е съставен акт за частна общинска собственост № 
7069/13.08.2012 г. Продажбата да се извърши при начална тръжна цена  в 
размер на 379 500 лева, без  включен ДДС. Стъпка на наддаване – 10 % от 
началната тръжна цена, в размер на 37 950 лева. 

Общински съвет – Варна утвърждава следните 
ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ: 

 
1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични 

търговци и юридически лица, които: 
1.1. нямат задължения по данъчно–осигурителната сметка в 

Националната агенция за приходите; 
1.2. нямат задължения към Община Варна. 
2. За участие в търга с явно наддаване участниците подават следните 

документи: 
2.1. заявление по образец за участие в търга; 
2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, 

регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията), 
съдебно удостоверение за актуалното правно състояние на заявителя (за 
юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда за ЗЮЛНЦ) или 
документ за самоличност за физически лица (копие, заверено от 
участника); 



2.3. за юридически лица и еднолични търговци – декларации от 
името на заявителя, че: 

а) не е обявен в несъстоятелност; 
б) не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност; 
в) не се намира в ликвидация. 
2.4. декларация по образец за получаване и запознаване с тръжните 

условия; 
2.5. декларация по образец за извършен оглед на обекта; 
2.6. декларация по образец за неразгласа на информацията, 

предоставена във връзка с участието в търга; 
2.7. декларация за липса на просрочени парични задължения към 

работниците и служителите, на които кандидатът е работодател – за 
еднолични търговци и юридически лица; 

2.8. платежен документ за внесен депозит в размер на 37 950 лева, 
платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при 
„Централна кооперативна банка“ АД – клон Варна; 

2.9. платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу 
сумата от 500 лева, платима по IBAN: BG49CECB97908462150000, BIC: 
CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при „Централна кооперативна 
банка“ АД – клон Варна. 

* Документите за участие в търга да са издадени в срока от 
публикуване на обявата за провеждане на търга до датата за подаване на 
тръжните документи. 

- Достигнатата при провеждане на публичния търг с явно наддаване 
цена следва да бъде заплатена с вече изградени обекти – жилища, на 
територията на гр. Варна, които са собственост на спечелилия търга и 
отговарят на следните задължителни изисквания: 

- въведени са в експлоатация с разрешение за ползване, издадено в 
срок не по-голям от 5 (пет) години от датата на прехвърлянето им в 
собственост на Община Варна; 

- годни са за обитаване без необходимост от извършване на 
ремонтни и довършителни строително-монтажни работи. 

- В случай, че пазарната стойност на предложените от кандидата 
обекти – жилища, определена от независими оценители – утвърдени със 
заповед № 0081/16.01.2014 г. на кмета на Община Варна, и одобрена от 
Общински съвет – Варна на основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС е по-голяма от 
достигнатата при публичния търг с явно наддаване цена, без включен ДДС, 
за имота – частна общинска собственост, разликата над тази сума не се 
заплаща от Община Варна на спечелилия публичния търг с явно 
наддаване. 

- В случай, че пазарната стойност на предложените от кандидата 
обекти – жилища, определена от независими оценители – утвърдени със 
заповед № 0081/16.01.2014 г. на кмета на Община Варна, и одобрена от 
Общински съвет – Варна на основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС е по-малка от 



достигнатата при публичния търг с явно наддаване цена, без включен ДДС, 
за имота – частна общинска собственост, разликата до тази сума се 
заплаща от спечелилия публичния търг с явно наддаване в приход на 
бюджета на Община Варна. 

- В договора, сключен със спечелилия публичния търг с явно 
наддаване участник, задължително да се включат горепосочените условия. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на решението, като контрола от страна на 
община по извършването на огледите и приемането на предложените 
обекти – жилища, от спечелилия публичния търг с явно наддаване 
участник, да се осъществява от оторизирани представители на дирекция 
„Общинска собственост, икономика и стопански дейности“ при Община 
Варна. 

 
Иван ЛУКОВ 
Колеги, мнения и съображения относно така прочетените проекти за 

решение, 17 и 18 точка? Няма. В режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 43; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 5, предложението се приема. 
 
Юнакова – „за“. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
 
2197-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 42, ал. 2 от 

ЗОС, чл. 27, ал. 6 от НУРУЖНГНПОЖ, във връзка с молба вх. № 
РД13000110ВН/03.01.2013 г., и по предложение на кмета на Община Варна 
с изх. № РД13000110ВН-007ВН/16.04.2015 г., Общински съвет – Варна  
променя предназначението на жилище от фонд „Резервен“ във фонд 
„Жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни 
нужди“, както следва: 

1. Ул. „Батак“, бл. 3, ет. 7 , ап. 26 – АОС № 4210/ 14.03.2007 г. 
2197-8-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 42, ал. 2 

от ЗОС, чл. 27, ал. 6 от НУРУЖНГНПОЖ и по предложение на кмета на 
Община Варна с изх. № РД150009596ВН/16.04.2015 г., Общински съвет – 
Варна променя предназначението на жилище от фонд „Резервен“ във фонд 
„Жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни 
нужди“, както следва: 

1. Жк „Вл. Варненчик“, бл. 213, вх. 1, ет. 9, ап. 34 - АОС № 2407/ 
20.08. 2002 г. 

2197-8-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 42, ал. 2 
от ЗОС, чл. 27, ал. 6 от НУРУЖНГНПОЖ и по предложение на кмета на 



Община Варна с изх. № РД15009595ВН/16.04.2015 г., Общински съвет – 
Варна променя предназначението на жилище от фонд „Резервен“ във фонд 
„Жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни 
нужди“, както следва:  

1. Жк „Възраждане“, бл. 4, вх. 1, ет. 2, ап. 6 – АОС № 3168/2004 г. 
2197-8-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 42, ал. 2 

от ЗОС, чл. 27, ал. 6 от НУРУЖНГНПОЖ и по предложение на кмета на 
Община Варна с изх. № РД13022441ВН-005ВН/16.04.2015 г., Общински 
съвет – Варна променя предназначението на жилище от фонд „Резервен“ 
във фонд „Жилища за настаняване под наем на граждани с установени 
жилищни нужди“, както следва: 

1. Кв „Аспарухово“, жк „Дружба“, бл. 4, вх. б, ет. 3, ап. 14 - АОС 
№ 1665/14.03.2000 г. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? Няма. В режим на гласуване. 
  
Резултати от гласуването: за – 43; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 5, предложението се приема. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
 
2198-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 5 от 

ЗОС и чл. 62, ал. 2 от АПК и по предложение на кмета на Община Варна с 
изх. № РД15007671ВН/24.03.2015 г., Общински съвет – Варна изменя свое 
Решение № 282-7-1  по  Протокол  № 6  от Заседание на Общински съвет 
- Варна проведено на 28.03.2012 г., като текста „………… да учреди 
безвъзмездно право на строеж на Българска православна църква, 
представлявана от Варненския и Великопреславски митрополит Д-р Кирил 
Петров Ковачев……….“ да се чете  както следва: „………….. да учреди 
безвъзмездно право на строеж на Църква при храм „Св. Иван Рилски”, 
представлявана и управлявана от свещ. Димитър Кадийски, Председател 
на църковното настоятелство………….“. 

Общински съвет - Варна възлага на кмета на Община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на решението.  

 
Тук имаме просто поправка. 
Иван ЛУКОВ 
Поправка. Мнения и съображения? Няма. В режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 42; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 6, предложението се приема. 
 



Г-жа Юнакова – „за“. Друг? Таня Парушева … За протокола г-жа 
Юнакова – „за“. 

 
Валентина СОФРОНИЕВА 
 
2199-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във 

връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на кмета на Община Варна 
с изх. № РД14016519ВН-006ВН/19.03.2015 г., Общински съвет - Варна 
одобрява пазарната оценка, изготвена от оценител на недвижими имоти, 
във връзка с прекратяване на съсобственост, чрез извършване на делба 
върху съсобствен имот между Община Варна и Лиляна Иванова Диханова, 
представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.2522.126, целият с 
площ 2 259 кв.м. в размер на 91 759, 00 лв., без включен ДДС, при пазарна 
стойност на 1 (един) кв.м. 40,62 лв., като пазарните оценки на двата реални 
дяла, които ще получи всеки от съделителите са с еднаква пазарна 
стойност на един кв.м. 

2199-8-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 
1 от Закона за общинската собственост, чл. 27, т. 1 и чл. 37б от НРПУРОИ 
в изпълнение на „Годишната програма за  управление  и  разпореждане с  
имоти – общинска  собственост за 2015 г.“, и по предложение на кмета на 
Община Варна с изх. № РД14016519ВН-006ВН/19.03.2015 г., Общински 
съвет - Варна реши да прекрати съсобствеността върху поземлен имот с 
идентификатор 10135.2522.126, по КК и КР на гр. Варна, целият с площ 2 
259 кв.м., между Община Варна - собственик на 1 259 кв.м ид.ч. от имота, 
съгласно Акт за частна общинска собственост № 7629/30.12.2013 г., от 
една страна и Лиляна Иванова Диханова - собственик на 1000 кв.м. ид.ч. от 
имота, на основание нот. акт № 195, т. ІІІ, дело № 1264/1965 г., като 
наследник на Иван Стефанов Панов, съгласно удостоверения за 
наследници № АУ088240МЛ/16.08.2013 г. и № АУ088241МЛ/16.08.2013 г., 
от друга страна, чрез доброволна делба на недвижим имот, находящ се в 
гр. Варна, со „Акчелар“, по одобрената по горе пазарна оценка, при 
следните условия: 

Община Варна придобива в изключителна собственост поземлен 
имот с проектен идентификатор 10135.2522.1103, с проектна площ 1 259 
кв.м., при граници: 10135.2522.9516, 10135.2506.11, 10135.2522.1102, 
10135.2522.128, съгласно скица-проект № 15-318386-08.09.2014 г. за делба, 
издадена от Началник на СГКК - Варна, а Лиляна Иванова Диханова 
придобива в изключителна собственост поземлен имот с проектен 
идентификатор 10135.2522.1102, с проектна площ 1000 кв.м., при граници: 
10135.2522.127, 10135.2522.128, 10135.2522.1103, 10135.2506.11, 
10135.2522.123, съгласно горецитираната скица-проект, като съделителите 
не си дължат суми за уравняване на дяловете. 



Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно извършване на разпоредителната сделка. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? Няма. В режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 41; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 7, предложението се приема. 
 
Юнакова – „за“.  
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
 
2200-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9, т. 2 

от ЗОС и по предложение на кмета на Община Варна с изх. № 
РД15007649ВН/24.03.2015 г., Общински съвет – Варна допълва „Годишна 
програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост 
за 2015 г.”, приета с Решение № 1940-10/37/19.12.2014 г. на Общински 
съвет - Варна, както следва: към раздел ІІ, точка 3.1. „Учредяване право на 
строеж”, се добавя следния текст: 

- учредяване право на строеж за изграждане на търговски 
обекти, върху УПИ І-„за жилищно строителство и магазини“, кв. 535 
„а“, по плана на 14-ти м.р., гр. Варна, идентичен с  ПИ 10135.1030.308, 
по кадастрална карта на район „Одесос“. 

Общински съвет - Варна възлага на кмета на Община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на решението.  

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? Няма. В режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 40; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 8, предложението се приема. 
 
Г-жа Юнакова – „за“, д-р Липчев – „за“. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 30, ал. 4 от 

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 
Общински съвет – Варна създава Работна група с цел изследване на 
възможностите за закупуване или провеждане на производство по 
отчуждаване на съседни терени в района на ГП „Тополи“ – Запад, във 
връзка с разширяването му, в следния състав. 



Очаквам г-н председател, Вие да поемете от тук насетне. 
 
Иван ЛУКОВ 
Колеги, за работната група за закупуването на парцела в „Тополи“ 

предлагам, както в една от предните групи, която е била създадена с 
решение на Общински съвет да влязат председателя на комисията по 
„Собственост и стопанство“, от дирекцията, директорът на дирекция 
„Собственост и стопанство“ и главният архитект, председателя на 
комисията по „Архитектура“ - г-жа Парушева да бъде включена, и като 
съветници от различните политически групи – д-р Станев и Тодор 
Балабанов, и имате още думата за предложения. Д-р Липчев, също така … 
Г-н Василев? 

 
Андрей ВАСИЛЕВ 
Не, аз искам да направя едно друго предложение освен, нямам нищо 

против сформирането на тази работна група. Общинската администрация 
да направи обследване на всички имоти, които са около гробищния парк и 
да си направи преценка кои от тях могат да бъдат отчуждени, защото 
закупуването - още на комисия казах, че извинявайте ама 27 лв. да 
купуваме кв. м., просто ми е в малко повече. При положение, че 
промишлени и производствени терени отпред пред гробищния парк има за 
по 3 евро на квадрат, а това е земеделска земя, мера, пасища и т.н., дето 
декарът е 1 200 лв. Това искам да направим само. 

 
Иван ЛУКОВ 
Работната група да направи това обследване. 
 
Андрей ВАСИЛЕВ 
……………… /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
Съгласен съм, аз не казвам да го няма обследването. Просто 

работната група, която … Погребалната група, Януарий Вичев … На 
микрофон, ако обичаш. 

  
Галина КРАЙЧЕВА 
Г-н Джиков предлагам, от името на нашата група. 
 
Иван ЛУКОВ 
И г-н Джиков. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Управителя на „Обреди“. 
 
 



Иван ЛУКОВ 
Станаха осем членовете … Членовете на работната група станаха 

осем. 
 
Славчо СЛАВОВ 
 И деветия да бъде от „Обреди“, който … /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
То не е необходимо, няма да се вземе някакво решение, че ни трябва 

мнозинство, това е работна група, която ще влезе в преговор за 
закупуването на земята. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
… нечетен брой … /н.р./ 
 
Славчо СЛАВОВ 
Нека да е нечетен брой и предлагаме представител от „Обреди“. 
 
Иван ЛУКОВ 
Ами именно … Не да взема решение. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Няма как да вземе решение. 
 
Иван ЛУКОВ 
Как да взема решение? Най-много да предложим и новия директор 

на „Обреди“ да влезе и той. 
 
Славчо СЛАВОВ 
Да, който е … /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
И новия директор, който днеска го утвърдихме да влезе и той на 

„Обреди“, да станат девет. 
 
Славчо СЛАВОВ 
Да са нечетен брой … /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
Е нали го .. Управител. .. Ще го изберем. .. Да. .. Състава на 

работната група - главния архитект; директор на дирекция „Общинска 
собственост“; Янко Станев; Тодор Балабанов; д-р Липчев; г-н Джиков; 
Валя Софрониева – председател на комисия по „Собственост и 
стопанство“; г-жа Парушева – председател на комисия по „Архитектура“; 



Януарий Вичев и управителя на „Обреди“, който предстои да бъде избран. 
Девет човека. Колеги, мисля че е достатъчна така … 

 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Само да изчета и последната част. 
Работната група следва да представи отчет на следващото заседание 

на Общински съвет – Варна. 
 
Иван ЛУКОВ 
На следващото заседание да представи отчет. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Отчет. 
 
Иван ЛУКОВ 
Значи тя няма … 
 
Пламен НАЧКОВ 
……………. /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
Предполагам, че всичко е ясно и сме обхванали цялата палитра на 

политическата основа във Варна или още малко, някой друг. Мисля, че е 
достатъчно десет човека работна група. … Председател на работната група 
предлагам да бъде директора на дирекция „Общинска собственост“. 

 
Валентина СОФРОНИЕВА 
То така беше мисля и предния път. 
 
Иван ЛУКОВ 
И предния път беше така … 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
А не, беше управителят на „Обреди“. 
 
Иван ЛУКОВ 
Ама той в момента е нов и няма как да го сложим .. Предлагам за 

председател на групата да бъде директор на дирекция „Общинска 
собственост“, защото предния път беше управителят на „Обреди“, но сега 
е нов, така че предполагам …  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
А бе няма никакво значение кой ще бъде. 
 
 



Славчо СЛАВОВ 
Няма значение. 
 
Иван ЛУКОВ 
Няма значение. … А бе хайде стига толкова мнения много ви моля, 

ако искате нещо да кажете на микрофон. Гласуваме състава на работната 
група, като председател на работната група г-н Бойновски - директор на 
дирекция …. 

 
Андрей ВАСИЛЕВ 
Аз предлагам председател на работната група, извинявайте г-н 

председател, да бъде г-жа Таня Парушева като председател на комисията 
по „Архитектура“. 

   
Иван ЛУКОВ 
Таня Парушева си направи отвод, благодаря за което. И председател 

на работната група да е директора на дирекция „Общинска собственост“. В 
режим на гласуване. 

 
2201-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 30, ал. 4 от 

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 
Общински съвет – Варна създава Работна група с цел изследване на 
възможностите за закупуване или провеждане на производство по 
отчуждаване на съседни терени в района на ГП „Тополи“ – Запад, във 
връзка с разширяването му, в следния състав:  

1. Директор на дирекция „Общинска собственост, икономика и 
стопански дейности“ – председател на Работната група;  

2. Главния архитект на община Варна; 
3. д-р Янко Петров Станев – общински съветник; 
4. Тодор Иванов Балабанов – общински съветник; 
5. д-р Петър Николаев Липчев – общински съветник; 
6. Добромир Йорданов Джиков – общински съветник; 
7. Валентина Вичева Софрониева – общински съветник; 
8. Таня Петкова Парушева – общински съветник; 
9. Януарий Марков Вичев – общински съветник; 
10.  Елица Пламенова Ботева – управител на „Обреди“ ЕООД. 
Работната група следва да представи отчет на следващото заседание 

на Общински съвет – Варна. 
 
Резултати от гласуването: за - 42; против - 0; въздържали се - 0; 

отсъстват – 6, предложението се приема.   
 
 
 



Валентина СОФРОНИЕВА 
Във връзка с предложение на общински съветници от група „СДС – 

Демократичен алианс“, Общински съвет – Варна: 
I. 1. Прекратява дейността на „Специализирана болница за активно 

лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания - Варна“ ЕООД, с адрес на 
управление гр. Варна, ул. „Мануш Войвода“ № 11а, представлявано от доц. 
д-р Христо Ганчев Георгиев, чрез ликвидация, след съгласие от Министъра 
на здравеопазването за преустановяване на лечебната дейност, изразено 
писмено с негова заповед, считано от датата посочена в заповедта. 

2. Възлага на доц. д-р Христо Георгиев, в качеството му на 
управител на същата болница да информира Министъра на 
здравеопазването за вземането на настоящото решение, за преустановяване 
на лечебната дейност на тубдиспансера. 

3. Освобождава доц. д-р Христо Ганчев Георгиев, като управител на 
същата болница, считано от датата на вписване на прекратяването чрез  
ликвидация в Търговския регистър при Агенция по вписванията. 

II. 1. Срокът за провеждане на процедурата по ликвидация, 
включително до заличаване на дружеството се определя на 18 
/осемнадесет/ месеца от датата на вписване прекратяването чрез 
ликвидация в Търговския регистър. 

2. Възлага на кмета да сключи договор с ликвидатор, който следва да 
извърши ликвидация на дружеството при спазване разпоредбите на 
Търговския закон. 

3. Определя месечно възнаграждение на ликвидатора в размер на 2 
(две) минимални работни заплати за страната. 

4. Възлага на ликвидатора да извърши следните правни и фактически 
действия: 

4.1. вписване прекратяването на дейността чрез ликвидация на 
специализираната болница в Търговския регистър. 

4.2. уведомяване на Районната здравноосигурителна каса и 
Националната агенция за приходите за прекратяване дейността на 
специализираната болница по пневмо-фтизиатрични заболявания. 

4.3. уведомяване на обществеността за прекратяване на лечебната 
дейност на специализираната болница чрез съобщение в един местен и 
един централен всекидневник, както и поставяне на същото на обществени 
места и в лечебното заведение; информиране за разкриването на 
специализирано отделение за активно лечение, превенция и контрол на 
туберкулозата в МБАЛ „Света Анна – Варна“ АД, в седемдневен срок от 
извършване на вписване в Търговския регистър. 

4.4. На основание т. 1 от настоящото решение да прекрати трудовите 
договори по реда на чл. 328 с работещите в специализираната болница 
лекари и служители, като връчи предизвестия по реда на чл. 326 от 
Кодекса на труда. 

Задължава кмета на Община Варна чрез ликвидатора на 
„Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични 



заболявания - Варна“ ЕООД да сключи тристранни споразумения с 
кредиторите на дружеството за изплащане на задълженията на 
дружеството. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? Д-р Митковски, заповядайте. 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Уважаеми колеги, аз още в началото на заседанието исках на тази 

точка, ако може да присъства кмета на Община Варна, не че имам нещо 
против неговите заместници, но за толкова години все пак това е за първи 
път предложение за ликвидиране на лечебно заведение в града ни. Хубаво 
е да се чуе и мнението на кмета на общината, тъй като това не е негово 
предложение, а предложение на други наши колеги. Но това е негово 
право, разбира се. Ще кажа това, което каза и в комисията по 
„Здравеопазване“ – за всички е ясно, че това лечебно заведение е 
изключително губещо във финансово губещо в дейността, която развива. И 
това е, защото е поставено при такива условия и такова финансиране. 
Нееднократно сме отпускали помощи за неговото съществуване. В 
момента дори е с блокирани сметки поради задължение и неизплащане на 
задълженията, но в Пловдив по същия начин беше закрита тяхната пневмо-
фтизиатрична болница, но веднага имаше отделение в съществуващата 
болница, което да поеме тези случаи. Такъв не е случая във Варна. Няма 
кой да поеме в момента случаите на белодробна туберкулоза, казвам 
белодробна, защото има и други видове. Препращат го, т.е. прехвърлят 
дейността към, предложението е да се прехвърлят дейността към „Св. 
Анна“. На комисията проф. Красимир Иванов имаше така някакви желания 
може би, за участие в тази дейност на „Св. Марина“, но пак така като 
намерение. Проблемът е, че тези болни в момента няма кой да ги поеме. 
Дейността в този си вид винаги ще бъде губеща при това финансиране. И 
аз не мисля, но пък в края на краищата целта на лечебните заведения не е 
да печелят. Целта на лечебните заведения основната е да лекуват, ако 
могат да печелят от тази своя дейност е най-добре, но не винаги и не 
всички такива дейности са печеливши, затова и много от големите 
болници са в такова тежко финансово състояние. Моето предложение беше 
и продължава да е, да възложим на кмета съвместно с, защото 
ликвидирайки го и пращайки го към „Св. Анна“ примерно, не можем да ги 
задължим изобщо да го направят това нещо, тъй като там сме мажоритарен 
собственик в „Св. Анна“ вече и винаги сме били такъв. Да възложим на 
кмета съвместно с доц. Ганчев и Министерството на здравеопазването, 
защото там е скрито разковничето финансирането на тая дейност, да решат 
и да предложат как ще се развива лечението на туберкулозно болните на 
нашата територия, защото общината не може да го финансира безкрай, 
трябва задължително да се намеси и министерството, защото това е 
губещо. Това ще бъде винаги на дотации. Така че това ми е предложението 



колеги, защото ликвидацията нищо не решава. Още повече без 
предварителното решение, съгласието на министерството и на министъра 
това не може да се случи. Така че аз ви предлагам да изменим това, което 
предлага комисията, колегите общински съветници и съответно комисията 
по „Собственост  и стопанство“, да възложим на кмета и на доц. Ганчев 
съвместно с министерството да предложат решение за по-нататъшното 
лечение на туберкулозно болните на територията на, то не само на Община 
Варна и на региона, който обслужва в момента пневмо-фтизиатричната 
болница. Благодаря ви. 

 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Балабанов, заповядайте. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, ние ще подкрепим така 

направеното предложение. Първо, защото на практика това представлява 
една административна стъпка и същевременно реална стъпка. В крайна 
сметка вече държавата в лицето на министерството да си влезе във 
функциите и да участва, дори неравноправно, а в по-голяма част да 
осигурява финансирането на този тип лечебно заведение. Това е стъпка 
към преструктуриране. Няма да спира дейността, държа да отбележа. Тук 
няма пречка и това, което каза д-р Митковски да се проведе едновременно 
и успоредно с това, което сме взели като решение. Няма пречка да се водят 
разговори с министъра. Даже аз бих апелирал към него въпреки, че го няма 
в залата, тъй като министъра е от представляваната от него политическа 
сила, да спомогне за един такъв разговор. И нека в крайна сметка един път 
за винаги да го решим този проблем. Няма как само с бюджета на Община 
Варна да бъде издържано това лечебно заведение и да бъдат лекувани 
хора, които са от цяла североизточна България. Така че пак казвам, няма 
пречка двете неща, които също предложи и д-р Митковски да ги 
придвижим успоредно. Разговора с министерството и едновременно с това 
и ликвидацията. А дали ще отиде в „Св. Анна“ или в „Св. Марина“, това е 
въпрос вече от резултата от тези разговори. Какво в крайна сметка ще се 
реши? Доколкото на мен ми е известно има предложение от ръководството 
на „Св. Марина“ дейността на това лечебно заведение да бъде поето от 
тази болница. Това в крайна сметка пак казах, ще го реши министъра, не е 
в нашите компетенции. Само и единствено той. И за това пак казвам д-р 
Митковски, призовавам Ви - спомогнете за един такъв разговор с 
министъра, за да решим … Ами той е от вашата политическа сила, за да 
решим един път за винаги този въпрос. Благодаря. Пак казвам - няма да 
спираме дейността на болницата. 

 
Иван ЛУКОВ 
Само .. Момент. Г-н Митковски, само за едно кратко разяснение - 

това е записано и в проекта за решение. Така или иначе съгласно Закона за 



лечебните заведения човекът, който трябва да каже „да“ или „не“ за 
закриването на лечебното заведение е Министъра на здравеопазването. 
Това сме го записали в проекта за решение, в което казваме „след съгласие 
от Министъра на здравеопазването за преустановяване на лечебната 
дейност“. Значи ние така или иначе трябва да получим неговото съгласие. 
Когато получаваме неговото съгласие или писмо до министъра, което Вие 
казахте да бъде включено и това което, като предложение направихте и 
Вие. 

 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Напълно съм съгласен с това нещо, но ние слагаме обратно нещата. 

Аз казвам първо да се направят тези разговори, да има яснота от утре като 
вземем решение за ликвидация кой поема, кой поема тази дейност. А не 
ние да вземем решение за ликвидация министъра да научи от нас, че 
тръгваме да ликвидираме, защото то точно така и стана - той хал хабер си 
нямаше за това наше решение. Това ми е. 

 
Иван ЛУКОВ 
Това го разбрах, но по принцип г-н Митковски .. Д-р Митковски. .. 

По принцип първо съветът трябва да вземе решение, след което вече да го 
изпратим до Министъра на здравеопазването. Такава е процедурата. Д-р 
Станев поиска думата. 

 
Янко СТАНЕВ 
Уважаеми колеги, уважаеми г-н председател, става въпрос за 

процедурата - простичко и ясно казано. Ние вземаме решение, министърът 
трябва да санкционира. Едва след като санкционира министъра минаваме 
на вариантите „б“, „в“ и „г“, които включват - взимане на решение и 
предложение, приемане на предложения от различните болници за 
поемането пневмо-фтизиатричната помощ, като в това време никой не 
закрива тубдиспансера. Значи, когато едва, когато министъра парафира, 
тогава взимаме решение какво правим. Болните ще продължат да бъдат 
обслужвани включително и от лечебни заведения, които възложим тази 
работа и това става пак с решение на Общински съвет. С предложение и с 
решение на Общински съвет. Ние просто отваряме процедурата, с която и 
никакви драми няма и днеска цял ден слушам за разни драматични 
изпълнения в здравеопазването и разни гнили ябълки и т.н. Ето това е една 
такава гнила ябълка, която трябва да се махне, защото при нас се е 
оформила като един проблем, който дълго време не може да решим. И вие 
не сте хората и ние не сме хората, които може да дадем оценка на този 
проблем, защото го дадоха оценка болните. Това е проблема. Така че ще 
бъдем подпомогнати и от проф. Иванов, и анализа който му подготвят и 
доц. Ганчев, и колегите за болните, за броя, за тежестта на случаите, за 
харчовете които ще бъдат на база на един прецизен анализ. Базовото за да 
се кандидатства по европроекти, с които може да се направи съвсем нова 



база за пневмо-фтизиатрична помощ. Така че нямаме никаква драма днеска 
да закриваме нещо, болните да остават на улицата - това не може да се 
случи никога. Министърът, ако даде съгласие примерно след две седмици, 
когато изтече срокът за обжалване на решението и ние на следващия ден 
или на следващата сесия трябва да преминем към решението на кого 
даваме тези работи. С кого ще ги управляваме съвместно и кой път 
хващаме по отношение на проектите. Аз самия съм убеден, че има 
достатъчно евросредства, а и не само евросредства, с които можем да 
направим едно модерно здравеопазване в тази част, в тоя сектор, защото е 
наистина голям срам това което е там. А, само нещо - няма да говоря за 
причините за това състояние, те са и обективни и субективни, просто не 
искам нали вече да се цапам с нещата.      

 
Иван ЛУКОВ 
Д-р Бояджиев, заповядайте. И д-р Липчев. .. Въобще тази сесия само 

доктори. 
 
Ивайло БОЯДЖИЕВ 
Колеги, д-р Митковски се опита да обясни един обективен проблем, 

че независимо от административния подход по отношение на ликвидация 
на болницата, реално във Варна няма къде да се разположат тези пациенти. 
Това което беше дадено за пример с Пловдив стана поетапно. Между 
другото с много повече сътресения в пленарна зала и за самото общество, 
но там Министерството на здравеопазването отдели вече 1,5 млн. и беше 
изработено ново отделение в „Св. Георги“ с 39 места, с възможност да 
бъдат до 50 места. И също така част от работещите колеги бяха преместени 
в „Св. Пантелеймон“. Ние към момента нямаме решение на този проблем, 
защото в момента имаме само 20 специализирани легла за лечение на 
белодробно болни. И тези белодробно болни, става въпрос за „Св. 
Марина“, където са 12 легла за интензивно лечение и 10 легла - 
пулмологично отделение. За съжаление туберкулозното отделение трябва 
да е абсолютно отделно. Това са изисквания не само в България, а в така 
хигиенните изисквания за лечение на това заболяване. И именно това 
представя нашето решение в невъзможност да се реши обективно 
проблема на болните. В момента имаме 25 болни, които са настанени в 
стационара на специализираната болница за фтизиатрични заболявания. 
Тези болни няма къде да отидат. Разбирате ли? За разлика от Пловдив, аз 
ще дам друг пример - във Бургас общината успя да изпълни оздравителния 
си план и в момента там работи болница фтизиатрична, при тези условия 
на недофинансиране наистина в здравеопазването, с 90 легла тя е една 
успешна болница. Колеги, аз ви умолявам да не приемате това решение 
предложено от колегите от „СДС – ДА“, поради не само обективната 
възможност да се реши проблема на фтизиатрично болните, които няма 
къде да бъдат настанени, обяснявам отново - 20 легла са. Дори част от 
болните в „Св. Марина“ са настанени в хирургия. Не знам как да ви обясня 



по друг начин, но все пак аз ще подходя малко бюрократично - в 
решението на комисията по „Собственост и стопанство“ ние пожелахме 
мнението на администрацията, защото за закриването на една болница, 
която работи от 28-ма година, трябва да се вземат под внимание мнението 
и разрешението на много институции, не само Министъра на 
здравеопазването. И недейте да поставяте единствено и само 
егоцентрично, защото сте решили нещо непременно да го направите срещу 
конкретните интереси в здравеопазването, а те са много ярки. Така че аз 
моля за мнението на, ако има разбира се представител, да изкаже мнението 
на администрацията - за мен е много важно да прозвучи. Но също така 
имам едно конкретно предложение към предложението на колегите от 
„СДС - ДА“, а именно отпадането на петата точка, където ние задължаваме 
кмета заедно с ликвидатора да подпише тристранни протоколи по 
отношение дълговете на болницата. Това нещо не е изискване нито на 
Търговския закон, нито при вписването, нито при ликвидация на 
дружеството. При положение, че този проблем беше донякъде подсилен от 
факта, че фирмата която храни болницата - „Залива 47“ блокира сметката 
на болницата и дългът към нея е 147 000 лв. Мисля, че не е много удачно и 
мисля, че би трябвало в преговори да се реши този проблем. Не знам защо 
ние трябва да задължаваме кмета да подписва тристранни протоколи с 
хората, които независимо, че те хранят и другите лечебни заведения ни 
поставят в една такава патова ситуация. И защото ми беше подхвърлено на 
комисията по „Здравеопазване“, а има и едно предложение на фирма, която 
се занимава с оздравяване на болниците за запазване дейността на 
болницата и за поемане на мениджмънта, което не е разгледано от нашия 
Общински съвет, не знам поради каква причина. Беше ми подхвърлено 
къде е моят интерес, къде съм аз? Няма ме там. Но аз също така питам къде 
е интереса на общинския съвет да гласува именно това и да възложи на 
кмета да подпише този тристранен протокол. Това не е задължение. 
Именно това ви моля, дори да решите да приемете ликвидацията на 
болницата, за което нашата група се обявява твърдо против, поне тази пета 
точка да отпадне и да се даде възможност на администрацията все пак да 
направи едни подходящи срещи с фирмите кредиторки и да не се решава 
по този начин декливно проблема. Аз ще изчакам все пак да чуем 
мнението на администрацията, но за мен – пак ви казах, закриването на 
една болница с едно решение в последния момент влязло в „Собственост и 
стопанство“ не е правилната стъпка още повече, още повече отново казвам, 
че ние не сме дали тази възможност на пациентите, както беше дадена в 
Пловдив или във Бургас. И в момента наистина ще оставим североизточна 
България без фтизиатрична болница, като в момента работят трима лекари 
там и ще перифразирам един наш колега общински съветник специалист 
по пулмология и фтизиатрия не се създава за два три дена, той се създава 
за 11 години. И твърденията, че това е губещо звено към момента да, 
недофинансирано, но все пак е факт, че проф. Чирков смята да прави 
болница във варна за 50 млн., а именно по кардиология и белодробни 



болести. Пратил е 82 специалисти да се учат. Така че предлагам да не 
приемаме предложението на групата „СДС - ДА“, но все пак ако решите да 
го приемете поне да отпадне това задължение, с което връзваме ръцете на 
администрацията. Ще се изкажа и след като чуя мнението на 
администрацията. Благодаря. 

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря Ви. Д-р Цветков, г-н Пламен Начков. 
 
Людмил ЦВЕТКОВ 
Колеги съвсем накратко - при вземане на решение от министъра за 

ликвидация … Да. … 
 
Янко СТАНЕВ 
………….. /н.р./ 
 
Людмил ЦВЕТКОВ 
Колеги, веднага общинския съвет взема решение и предоставя 

болничната база, която е налична на болница „Х“, която каже министъра и 
си продължава лечението на болните. Няма никаква опасност за никого, а 
по отношение на това кой има интерес – съжалявам, но в Община Варна 
има писмо от управителя на тази болница, което посочва като интерес на 
един от говорещите тука.    

 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Пламен Начков.  
 
Пламен НАЧКОВ 
Г-н председател, от името на нашата група правя предложение 

процедурно да спрем изказванията, надговарянето, доводите, защото за 
това са комисиите. Аз все едно в момента провеждаме втора комисия по 
„Собственост и стопанство“, на която да си упражним да си кажем някои 
неща. Има освен здравна логика и икономическа логика, защото основата 
на здравеопазването също е поставена една икономическа основа. За това 
ви предлагам да гласуваме това предложение.     

 
Иван ЛУКОВ 
Прекратяване на дебатите. Г-н Липчев беше поискал думата. Г-н 

Балабанов или … Да, да. 
 
Петър ЛИПЧЕВ 
Ще завърша там, където завърши колегата Начков за икономическата 

логика и за решенията от този Общински съвет. Точно водени от 
икономическата логика този Общински съвет взе решение за закриване на 
и печеливши търговски дружества, колеги. Следвайки тази 



икономическата логика слагаме цена на здравеопазването и имаме 
предложение за решение за ликвидация на една болница. За мен това 
решение е прибързано и аз няма да го подкрепя. Само един коментар искам 
да направя, между другото тази болница имаше един много свестен 
управител - д-р Генов, той ми беше съученик във френската гимназия, той 
беше спечелил един европроект. Д-р Генов имаше един проблем, който 
многократно разглеждахме на комисия по „Собственост и стопанство“, и 
който така и не се реши и го поставихме в патова ситуация. Д-р Генов в 
момента вече практикува в чужбина и оставихме болницата без управител. 
Горе - долу аналогична е ситуацията, както сме тръгнали и с АГ - болница. 
Благодаря ви за вниманието.  

 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Балабанов, заповядайте. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Много кратък ще бъда, колеги. Има резон в предложението на д-р 

Бояджиев да не разглеждаме в момента въпроса с тристранното 
споразумение, тъй като на практика по закон няма такова изискване. Така 
че ние ще подкрепим цялото предложение с изключение на предложението 
там под точка № 5. .. Да, да аз казвам, изразявам нашата позиция. 

 
Иван ЛУКОВ 
Колеги, постъпило е … Благодаря Ви. 
 
Янко СТАНЕВ 
Администрацията ще я слушаме ли? 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Уважаеми г-н председател, само искам да ви прочета два реда от 

Закона за здравето, чл. 61, ал. 1 - „на задължителна изолация и болнично 
лечение, подлежат лица болни и заразно .. /н.р./ от туберкулоза с бацило 
отделяне“.  

 
Иван ЛУКОВ 
Ок. Така. 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Това е колеги. И другото, готова ли е Община Варна да извади 

половин милион лева в момента, за да покрие задълженията на тази 
болница към кредиторите? 

 
Иван ЛУКОВ 
Ами ние искаме и други да се намесят, да извадят малко пари. 

Имаше предложение, защото в тази болница се лекуват не само болни от 



Община Варна, но и от съседни на Варна общини, така че имаше едно 
предложение те също да се включат в издръжката на тези болни, които се 
лекуват в тази болница, така че .. Прав сте, но трябва и други хора да се 
включат в издръжката. Така. .. Разбира се, процедурно предложение за 
прекратяване на дебатите, подлагам на гласуване процедурното 
предложение за прекратяване на дебатите. В режим на гласуване. 

 
Аврам ТОДОРОВ 
……………. /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
 
Резултати от гласуването: за – 35; против – 1; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 11, предложението се приема. 
 
Г-жа Юнакова - „за“. 
Колеги, постъпи … Еееее … А бе виждам, че и Вашия таблет от 

червен минава към син натам сигурно, ама … 
 
Пламен НАЧКОВ 
……………. /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
Колеги, постъпили са две предложения, подлагам на гласуване 

предложенията по обратния ред, а именно на д-р Бояджиев, пета точка да 
отпадне. Прочитам точката „задължава кмета на Община Варна, чрез 
ликвидатора на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-
фтизиатрични заболявания - Варна“ ЕООД да сключи тристранни 
споразумения с кредиторите на дружеството, за изплащане на 
задълженията на дружеството“, да отпадне това. В режим на гласуване, 
колеги. … Предложението на д-р Бояджиев гласуваме, за отпадане на пета 
точка. 

 
Резултати от гласуването: за – 34; против – 1; въздържали се – 6; 

отсъстващи – 7, предложението се приема. 
 
Следващото, което беше … Г-жа Юнакова - „за“. .. А „въздържала 

се“, извинявайте. По навик, „въздържала се“. 
Следващото, което е като предложение на д-р Митковски, зачитам 

предложението „възлага на кмета, съвместно с доц. Ганчев и Министъра на 
здравеопазването да предложат начини на развитие на лечението на 
белодробно – туберкулозно болни на територията на Община Варна“, ако 
правилно съм го разбрал. В режим на гласуване, колеги. 

 



Резултати от гласуването: за – 15; против – 6; въздържали се – 19; 
отсъстващи – 8, предложението не се приема. 

 
Останахме без двете предложения. 
И подлагам на гласуване целия проект за решение с направените 

промени, които преди малко ги гласувахме - без точка пета, всъщност. В 
режим на гласуване. 

Целият проект за решение, който беше изчетен от председателя на 
комисията, без точка пета, която гласувахме да отпадне. Целия проект 
останалия. 

 
2202-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9, ал. 2 и чл. 17, ал. 1 т. 4 

от ЗМСМА, чл. 54, ал. 1 и ал. 3, във връзка с чл. 51, ал. 1, т. 6, чл. 55, чл. 56 
и чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗЛЗ, чл. 154, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 147, ал. 1 и ал. 
2, чл. 156, ал. 1, ал. 2 и ал. 4, чл. 266 и следващите от глава XVII от ТЗ и чл. 
4, ал. 2, т. 1, чл. 8, ал. 1, т. 2,  чл. 8, ал. 2, т. 4,  чл. 29, ал. 1, т. 3 и чл. 30, ал. 
1 от Наредбата за реда за упражняване правата на собственост върху частта 
на Община Варна от капитала на търговските дружества и по предложение 
на общински съветници от група „СДС - Демократичен алианс“ с № 
РД15008199ВН/30.03.2015 г., Общински съвет – Варна: 

I. 1. Прекратява дейността на „Специализирана болница за 
активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания - Варна“ 
ЕООД, ЕИК 000090149, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. 
„Мануш Войвода“ № 11а, представлявано от доц. д-р Христо Ганчев 
Георгиев, чрез ликвидация, след съгласие от Министъра на 
здравеопазването за преустановяване на лечебната дейност, изразено 
писмено с негова заповед, считано от датата посочена в заповедта. 

2. Възлага на доц. д-р Христо Ганчев Георгиев, в качеството му на 
управител на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-
фтизиатрични заболявания - Варна“ ЕООД да информира Министъра 
на здравеопазването за вземането на настоящото решение, за 
преустановяване на лечебната дейност на „Специализирана болница за 
активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания - Варна“ ЕООД по 
реда на чл. 51, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗЛЗ и да получи съгласие /съгласно чл. 
54, ал. 3 от ЗЛЗ/. 

3. Освобождава доц. д-р Христо Ганчев Георгиев, ЕГН ******** 
като управител на „Специализирана болница за активно лечение на 
пневмо-фтизиатрични заболявания - Варна“ ЕООД, считано от датата на 
вписване на прекратяването чрез  ликвидация в Търговския регистър при 
Агенция по вписванията. 

II. 1. Срокът за провеждане на процедурата по ликвидация на 
„Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични 
заболявания – Варна“ ЕООД, включително до заличаване на дружеството 
се определя на 18 /осемнадесет/ месеца от датата на вписване 



прекратяването чрез ликвидация в Търговския регистър при Агенция по 
вписвания. 

2. Възлага на Кмета да сключи договор с ликвидатор, който следва 
да извърши ликвидация на дружеството при спазване разпоредбите на чл. 
266 и следващите от  Глава XVII на Търговския закон. 

3. Определя месечно възнаграждение на ликвидатора в размер на 2 
(две) минимални работни заплати за страната. 

4. Възлага на ликвидатора да извърши следните правни и фактически 
действия: 

4.1. вписване прекратяването на дейността чрез ликвидация на 
„Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични 
заболявания – Варна“ ЕООД в Търговския регистър при Агенция по 
вписванията. 

4.2. уведомяване на Районната здравноосигурителна каса и 
Националната агенция за приходите за прекратяване дейността на 
„Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични 
заболявания – Варна“ ЕООД и за започналата ликвидация в 
четиринадесетдневен срок от вписването в Търговския регистър на 
Агенцията по вписванията на прекратяването чрез ликвидация на 
дружеството и на назначаването на ликвидатора. 

4.3. уведомяване на обществеността за прекратяване на лечебната 
дейност на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-
фтизиатрични заболявания – Варна“ ЕООД чрез съобщение в един местен 
и един централен всекидневник, както и чрез поставяне на същото на 
обществени места и в лечебното заведение; информиране за разкриването 
на специализирано отделение за активно лечение, превенция и контрол на 
туберкулозата в МБАЛ „Света Анна – Варна“ АД, в седемдневен срок от 
извършване на вписване в Търговския регистър на Агенцията по 
вписванията на прекратяването чрез ликвидация на дружеството и на 
назначаването на ликвидатора. 

4.4. На основание т. 1 от настоящото решение да прекрати трудовите 
договори по реда на чл. 328, ал. 1, т. 1 от КТ с работещите в 
„Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични 
заболявания – Варна“ ЕООД лекари и служители, като връчи предизвестия 
по реда на чл. 326, ал. 2 от Кодекса на труда. 

 
Резултати от гласуването: за – 31; против – 6; въздържали се – 3; 

отсъстващи – 8, предложението се приема. 
 
Юлияна Боева - „за“. А момент, д-р Митковски обяснение на 

отрицателен вот. Юнакова – „за“. 
 
 
 
 



Ивайло МИТКОВСКИ 
Във времето си за отрицателен вот ще кажа само две думи, че не 

чухме, въпреки моето желание становището на администрацията по този 
въпрос. 

 
Валентина СОФРОНИЕВА 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 9 от ЗМСМА и следващите от 

Търговския закон и Наредбата … 
 
Иван ЛУКОВ 
Обяснение на отрицател вот, може би. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Извинявайте, не видях. 
 
Иван ЛУКОВ 
Д-р Бояджиев. 
 
Ивайло БОЯДЖИЕВ 
Аз се опитах … 
 
Иван ЛУКОВ 
Обяснение на отрицателен вот? 
 
Ивайло БОЯДЖИЕВ 
Да, аз се опитах все пак под някаква форма на експертиза, направил 

съм си труда много да гледам, както работата на болницата в Бургас, така и 
ходих при колегите в Пловдив, да видя какво се е случило. Там всъщност 
заради дълг от 4,5 млн. се пристъпва към този акт. И въпреки това са 
намерили начин да говорят с министерството и са били отпуснато тези 1,5 
млн. и вече е факт отделението. Докато тук закриваме, ликвидираме, без да 
си помислим нали по какъв начин да си решим проблема. И .. Извинявайте. 
.. И аз съм много така радостен, че има възможността за спирачка в 
Министерството на здравеопазването и все пак хората са експерти и както 
по оценката на дейността на, иначе те имат прекрасна оценка за дейността 
на самата болница, на специалистите, които са работили в нея, може би ще 
се намери верен начин да продължи тя дейността си. Много съжалявам, че 
Варна не успя да направи оздравителната си програма за тази болница, а 
имаше тази възможност, защото бяха заложени предварително средствата 
за 2015 г. 400 хил. лв., да направим това, което направиха в Бургас и го 
направиха за хората, които живеят там, в целия регион. И си представете 
проблема на едно семейство, където, защото за съжаление жълтата 
гостенка не е само в малцинствата .. Три минути господине. Тя за 
съжаление гостува на всякъде. И си представете проблема на това 
семейство, когато има болен и трябва да ходи по други краища на 



България. Защото това ни очаква, ако изпълним буквално и я няма 
спиращата възможност на експертите от Министерството на 
здравеопазването да поправят това грешно решение на Общински съвет – 
Варна. Благодаря за вниманието. 

 
Янко СТАНЕВ 
Аз пак се развълнувах, затова предлагам да поканим директора на 

дирекция „Здравеопазване“, д-р Бояджиева, да каже мнението на 
администрацията, защото Вие д-р Бояджиев, настоявахте два, три пъти. И 
тъй като започнахме да говорим за експертизи, нали не е лошо да чуем 
експертизата на администрацията, докато тече това, нека да дойде 
докторката да ни каже и мнението на администрацията. И второто, което е 
- аз не знам от къде сте сигурен министъра какво решение ще вземе, аз 
имам обратните чувства на Вашите. Ако трябва да бъда честен, аз пък 
мисля, че министъра ще вземе точно продължение на становищата, които 
ние взимаме. Благодаря. 

 
Иван ЛУКОВ 
Валя, давай. 
 
Ивайло БОЯДЖИЕВ 
След ликвидацията на болницата, все пак да кажа конкретно, какво 

се е случило в Пловдив нали. 
 
Иван ЛУКОВ 
Не, не. Вижте … 
 
Ивайло БОЯДЖИЕВ 
Защото нашето е прецедент … 
 
Иван ЛУКОВ 
Д-р Бояджиев … 
 
Ивайло БОЯДЖИЕВ 
Реплика. 
 
Иван ЛУКОВ 
Извинявайте, изинявайте, в момента какво се е случило в Пловдив се 

е провело в Пловдив. 
 
Ивайло БОЯДЖИЕВ 
Не е разписана заповед за прекратяване дейността на болницата, а е 

прехвърлена дейността. 
 
 



Иван ЛУКОВ 
Добре, благодаря Ви. 
 
Ивайло БОЯДЖИЕВ 
Но предварително са направени съответните инвестиции и усърдия 

от страна на общинския съвет и кмета на Пловдив това нещо да се случи, 
докато тук това не се случи.  

 
Иван ЛУКОВ 
Така, аз разбрах Ви много добре, но това каквото се случило в 

Пловдив, си е проблем на Пловдив. Дайте да гледаме нашите проблеми на 
Варна. Г-жо Софрониева, моля продължете. 

 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Основанията, които си изчетох и във връзка с наредбата, Общински 

съвет – Варна утвърждава резултатите от проведен конкурс за назначение 
… 

 
Иван ЛУКОВ 
Може ли да запазим тишина, продължаваме работа по точката. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
… за назначаване на управител на „Обреди“ ЕООД и одобрява 

кандидатурата на Елица Пламенова Ботева за управител на „Обреди“ 
ЕООД. 

Възлага на кмета на Община Варна да сключи договор за възлагане 
управлението на „Обреди“ ЕООД с Елица Пламенова Ботева.“. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? Г-жо Карапетян. 
 
Марина КАРАПЕТЯН 
Колеги, ще бъда кратка, не съм се заразила. .. Не съм. Аз няма да 

коментирам това процедурно по конкурса, че примерно на сайта на 
Община Варна не бяха качени кандидатите, които са подали документи за 
шеф на „Обреди“. Може би така е сметнала администрацията, не знам. 
Обикновено се качват на сайта, да се види кои са кандидатите. А също така 
няма да коментирам това, че в 99-тата минута вчера беше пратено, да се 
запознаем с решението на комисията. Това което мен ме притеснява, 
всички тука знаете, че аз имам сантименти към това дружество, три години 
съм била контрольор там и мисля, че това е едно от най-успешните 
общински дружества във Варна, което винаги се е управлявало много 
добре и е на печалба. Моите съмнения са следните … Моля да не ме 
прекъсвате, защото аз Вас не Ви прекъсвам, когато говорите. Имам 
следните съмнения, тъй като въпросната дама, аз не я познавам лично, но 



информацията, която има за нея е, че е в роднински връзки с управител на 
една голяма частна агенция, няма да й казвам името, за да не й правя 
реклама. Съмненията ми в тази връзка са, че … Траурна агенция. .. Да. .. 
Така. Основните бизнес задачи, които се дават на управителя на „Обреди“, 
едното е качествено обслужване на гражданите на град Варна и 
следващото е висок пазарен дял, в сравнение с останалите конкуренти. Аз 
лично имам много големи съмнения как въпросната госпожа ще отстоява 
интересите на общинското предприятие „Обреди“, когато най-вероятно 
има други интереси. Тъй като там конкуренцията е много сериозна, водят 
се, конкуренцията се води с позволени и с не позволени средства, тези 
които са запознати много добре знаят за какво става въпрос, така че това 
мен лично ме притеснява. Да, запознах се с протокола - видях, че 
въпросната дама е събрала най-много гласове, най-вероятно тя ще бъде 
избрана, събрала е одобрение, в това не се и съмнявам и това, което аз сега 
ще кажа едва ли ще промени нещо, но все пак държа това да се знае и 
когато догодина гледаме, гледат – извинявам се нали, гледат на комисия по 
„Собственост“ новия Общински съвет, отчета на „Обреди“, нали да не се, 
все пак да сме предупредили, за какво става въпрос, защото това за мен си 
е така, примерно една тайна приватизация на дружеството. Благодаря. 

 
Пламен НАЧКОВ 
…………….. /н.р./ 
 
Янко СТАНЕВ 
Имам съмнения г-н Начков, че Вие сте приватизатора. Също така 

имам съмнения, че г-жа Карапетян е другия приватизатор. Още едно 
съмнение имам, че тя е в тежки роднински връзки с някаква траурна или 
обредна агенция, защото има и радостни дейности и директно Ви заявявам 
г-жо Карапетян, че аз се съмнявам, че Вие имате такива зависимости и 
затова правите такова изказване, с което искате да опорочите не конкурса, 
защото той няма как да бъде … А, защо ставате? 

 
Марина КАРАПЕТЯН 
Г-н Станев, аз не съм се изказала за Вас. Аз не съм задала въпрос на 

Вас … 
 
Янко СТАНЕВ 
Взимам си думите обратно. Добре. Взимам си думите. 
 
Марина КАРАПЕТЯН 
Не, аз не съм … 
 
Янко СТАНЕВ 
Не, не, не, взимам си думите обратно г-жо Карапетян. 
 



Марина КАРАПЕТЯН 
А може би Вие сте кандидата за управител на „Обреди“? Аз не 

разбрах нали. 
 
Янко СТАНЕВ 
Взимам си думите обратно, взимам си думите обратно, не се 

съмнявам вече. 
 
Марина КАРАПЕТЯН 
Не, не си ги взимайте. 
 
Янко СТАНЕВ 
Не, не, край, край, не се съмнявам. 
 
Марина КАРАПЕТЯН 
Аз нищо за Вас не съм казала. 
 
Янко СТАНЕВ 
Край. Взимам си думите обратно. 
 
Марина КАРАПЕТЯН 
Да не би Вие да сте кандидата за управител на „Обреди“? 
 
Янко СТАНЕВ 
Взимам си думите обратно. 
 
Марина КАРАПЕТЯН 
Да, благодаря. 
 
Янко СТАНЕВ 
Значи, казвам нещо и след това си взимам думите обратно, също като 

Вас. Станахте, казахте едни неистини и си седнахте. И аз станах и казах 
след Вас едни други неща, които също ми звучат по същия начин. 

 
Иван ЛУКОВ 
Само ще помоля да не … 
 
Янко СТАНЕВ 
Сега говоря сериозно обаче.  
 
Иван ЛУКОВ 
… да не влизаме в диалогов режим. 
 
 
 



Янко СТАНЕВ 
Пазарния дял на дружеството е спаднал от 67 – 68 % на 40 % до 

преди 25 дена. Фалшивите счетоводни анализи и справки, които са давани 
и които са тука, и за което тук има експерти и счетоводни и финансови, 
които могат да го направят, включително и по време на Вашето 
управление, има маскирани радостни дейности и други неща, но аз смея да 
твърдя, че всяка една промяна в общинските дружества, обикновено се 
прави за добро. И както на всяко едно дружество даваме картбланш и на 
това дружество. Що се отнася до съмненията Ви, аз имам още по-тежки 
съмнения. Но мога да Ви гарантирам, че откакто съм 16-та година в 
общинския съвет и 10 години преди това, никога не съм си вдигнал ръката 
за приватизация на общинска дейност, за приватизация на общинска 
дейност е така, както го говорите. Това са приказки, на аба казани. И 
затова, понеже нямам съмнения в това, че дружеството трябва да придобие 
60 – 65 – 70 % пазарен дял, нямам съмнения в това, че направихме един 
добър избор днес с решението за прегледа на земята, която щяхме да 
купим изненадващо преди 5 - 6 дена, т.е. да вземем днес решение и понеже 
нямам съмнение, че гробищата трябва, че гробищните паркове трябва да 
бъдат чисти, приветливи, защото аз ходя всяка неделя там, а не от 
специалисти, работещи на други терминологични неща, аз смятам, че това 
ние ще го видим до един, два, три месеца, дали се случва или не. Но 
практиката да се хвърлят петънца върху хора и личности и след това да се 
оправдаваме с това, че сме хвърлили съмненията и петънцата върху тях, е 
остаряла. В случая изобщо не коментирам неща, които се разглеждаха на 
комисията. Изказах се, защото бях член на комисията. В комисията имаше 
доста така интересни неща, които можеха да се прочетат в концепциите, 
такива неща нямаше. Благодаря. 

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря Ви. Г-н Начков, заповядайте. 
 
Пламен НАЧКОВ 
Аз няма да бъда токова многословен, лично аз никога не съм се 

съмнявал в работата на колегите, само ако имам достатъчно доказателства. 
Но лично така за информация на колегите от съвета ви моля, кажете някой, 
който е бил председател на тази комисия за провеждане на конкурса, 
няколко данни, като професионален опит на този кандидат, който е 
спечелил конкурса. Не че с това ще промени нещо, но все пак тя е ново 
лице, даже ако е тук, да я видим, ако не е тук знам, че в документите има 
представени достатъчно доказателства за професионален опит.  

 
Иван ЛУКОВ 
Колеги, само … 
 
 



Николай ДЖАГАРОВ 
Г-н председател, искам думата. 
 
Иван ЛУКОВ 
Колеги, само да ви напомня, че работното ни време е до 18:00 часа, 

ако не приключим до 18:00 ч., това което остане като материал е за друга 
сесия.  

 
Николай ДЖАГАРОВ 
Искам думата. 
 
Иван ЛУКОВ 
Заповядайте, г-н Джагаров. Не мога да Ви откажа. 
 
Николай ДЖАГАРОВ 
Имам един въпрос, като председател на Общински съвет. Имате ли 

статистика колко пъти г-н Станев се е изказвал в днешната сесия и колко 
дълго. И не само днешната сесия, а за целия мандат. И аз Ви предлагам да 
вземем решение, тъй като г-н Станев обяснява всичко след всеки, да 
направим - има ги протоколите, има ги протоколите, да направим една 
статистика и да вземем едно решение, защото не може г-н Станев да се 
изказва през половината време, когато ние всички въпроси обсъждаме. Не 
може да взима думата по всяко време, когато поиска. Значи, Вие сте 
спикер на общинския съвет и трябва да ръководите дебатите.    

 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Джагаров, съгласен съм, мога само да Ви кажа, че на 

днескашната сесия се чуваха повече доктори, отколкото останали 
общински съветници … 

 
Николай ДЖАГАРОВ 
И още … 
 
Иван ЛУКОВ 
А няма … Моля Ви се не ме прекъсвайте … Ами той приключи, аз 

му обяснявам, че … 
 
Николай ДЖАГАРОВ 
Аз Ви питах имате ли статистика за г-н Станев. Вие не ми отговаряте 

за г-н Станев.  
 
Иван ЛУКОВ 
Мисля, че е достатъчно несериозно … 
 
 



Николай ДЖАГАРОВ 
Аз сериозно говоря.  
 
Иван ЛУКОВ 
Ако това е начин да саботирате провеждането на сесията до края … 
 
Николай ДЖАГАРОВ 
Вижте … 
 
Иван ЛУКОВ 
… това вече е друга тема.  
 
Николай ДЖАГАРОВ 
Квалификации, като … 
 
Аврам ТОДОРОВ 
…………… /н.р./ 
 
Николай ДЖАГАРОВ 
Не, вижте … И нещо друго, една забележка лично към Вас. Вие 

назовавате докторите, но тук има инженери, учители, икономисти, ако 
почнете и тях да ги назовавате, значи не трябва, трябва да бъдете … 

 
Иван ЛУКОВ 
Много благодаря … 
 
Николай ДЖАГАРОВ 
… да има равноправно отношение.  
 
Иван ЛУКОВ 
Много Ви благодаря. На следваща сесия, който е инженер и се 

чувства, че е инженер, нека да представи в CV-то си, че е такъв и ще го 
назоваваме като инженер. Ама да не стане така, като знам колко съм 
инженер, как да отида на доктор. … Така, Таня Парушева, заповядай. 

 
Таня ПАРУШЕВА 
Всички явно доста сме, не работно настроени днес, загубихме повече 

от час в разговори, които наистина са безсмислени, съжалявам за 
коментара към колегите. Подкрепям питането на г-н Начков в посока на 
следното: на предния избор на член на управляващ дружество изрично 
коментирахме хората, които са избрани по някакъв начин да ни се 
представят, най-малкото чисто визуално. Отново избираме управител, 
който не присъства. Значи аз не желая някой член на комисията да не 
представя. Още повече изрично на предно заседание, в което избирахме 
управител, говорихме абсолютно същото нещо, тези хора да присъстват. 



Ние сме Общински съвет, тези хора ще са отговорни първо пред нас, после 
пред целия град. Нали така? Ние не ги виждаме. Още един въпрос, просто 
ползвам това, че съм взела думата, така или иначе много говорим днес. Г-н 
председател знам, че има гласуван дневен ред с последователност, молбата 
ми е след решението, което е по тази точка, да прецизираме кои решения в 
действителност трябва да вземем днес, като аз ако имаме тази възможност 
от комисия по „Архитектура“, нека да гласуваме кабелното захранване на 
Летище, сезона започва след един месец активния, нямат второ захранване. 
Две години се движи тази процедура. .. Съжалявам гласуван е дневния ред, 
трябва да останат тези точки, това означава да забавим там процедурата с 
още един месец. Просто не знам дали правилника го предвижда, ползвам 
това, че се изказвам. Съжалявам.   

 
Иван ЛУКОВ 
Дайте да работим, ще стигнем. Така, колеги … Ами хайде. … Айде. 

Така, други мнения и съображения? Няма. В режим на гласуване. 
 
2203-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 9 от ЗМСМА,  чл. 137, ал. 1, 

т. 5 от Търговския закон, чл. 4, ал. 1, т. 2, чл. 8, ал. 1, т. 9 и чл. 22, ал. 1 от 
Наредба за реда за упражняване на правата на собственост върху частта на 
Община Варна от капитала на търговските дружества и по предложение на 
кмета на Община Варна с изх. № РД15011733ВН/12.05.2015 г., Общински 
съвет – Варна утвърждава резултатите от проведен конкурс за 
назначаване на управител на „Обреди“ ЕООД и одобрява 
кандидатурата на Елица Пламенова Ботева за управител на „Обреди“ 
ЕООД. 

Възлага на кмета на Община Варна да сключи договор за възлагане 
управлението на „Обреди“ ЕООД с Елица Пламенова Ботева.“. 

 
Резултати от гласуването: за – 26; против – 5; въздържали се – 10; 

отсъстващи – 7, предложението се приема. 
 
Юнакова – „въздържала се“. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
 
2204-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 5 от 

Правилник за прилагане Закона за социалното подпомагане, чл. 5 от 
Наредба за организацията и дейността на клубовете за пенсионери в 
Община Варна и по предложение на кмета на Община Варна с изх. № 
СД14001651ПР-004ВН/12.05.2015 г., Общински съвет – Варна  във връзка 
с установената необходимост разкрива  пенсионерски клуб на 
територията на район „Приморски“. 



Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на решението. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? Няма. В режим на гласуване. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Благодаря за търпението, колеги. 
 
Иван ЛУКОВ 
 
Резултати от гласуването: за – 36; против – 1; въздържали се – 2; 

отсъстващи – 9, предложението се приема. 
 
Да благодарим на г-жа Софрониева. 
Преминаваме към точка девета от дневния ред. 

  



IX. 
 
По точка девета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

„Младежки дейности и спорт” относно: 
(1) – даване на съгласие за подпомагане на Спортно училище 

„Георги Бенковски“, чрез поемане на разходите за наем на зала за 
спортна гимнастика.  

 
Докл.: Благомира Александрова  – Председател на ПК „МДС“ 

 
Иван ЛУКОВ 
Давам думата на председателя на ПК „Младежки дейности и спорт“, 

г-жа Александрова.  
 
Благомира АЛЕКСАНДРОВА 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, предлагам на вашето 

внимание една единствена точка, като проект за решение на ПК 
„Младежки дейности и спорт“, зачитам: 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 50, ал. 3 и 
чл. 59, ал. 2 от ЗФВС и по предложение на кмета на Община Варна с изх. 
№ РД15007661ВН/24.03.2015 г., Общински съвет – Варна дава съгласието 
си Община Варна да подпомогне Спортно училище „Георги Бенковски“, 
като поеме разходите му за наем на зала за спортна гимнастика в размер на 
46 656 лв. годишно, като трансфер по §61-02 от бюджета на Община Варна 
в продължение на две години /2016 и 2017 година/, на база на сключен 
договор за този срок между Спортно училище „Георги Бенковски“. 

И моля г-н председател тук да се чете Спортен комплекс „Варна“ 
АД, тъй като ни беше подадено грешно от администрацията. „Холдинг 
Варна“ АД, трябва да се чете Спортен комплекс „Варна“ АД. 

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря. Мнения и съображения? Няма. .. Има ли? Има - кой? Г-н 

Начков, заповядайте. 
 
Пламен НАЧКОВ 
Значи сега сме бюджетната 2015 г., какво налага това решение за 

2016 г., пък че и за 2017 г., когато ще има друг Общински съвет? Какво 
трябва да гарантираме на Спортно училище? Защото според мен, ние 
преждевременно натоварваме с нещо бюджета, тъй като не знаем 
икономическата ситуация, нали хоризонта е много къс, за да знаем в 
януари или февруари другата година, какви ще са потребностите. И аз си 
мисля, че това решение първо в един момент може да се окаже 
неизпълнимо. Кого лъжем? Това че сме го приели сега, идва следващ 
Общински съвет и казва … Ама значи, малко разсъждавайте, може ли да 



обременяваш нещо, което си го гарантирал до края на 2015 г. и в май месец 
взимаш решение за 2016 г. и 2017 г. То е антилогично първо, не е вързано с 
някаква явила се потребност през една бюджетна година.  

 
Благомира АЛЕКСАНДРОВА 
Г-н Начков, ако ми позволите да изкажа мнение, не мога да Ви 

отговоря на въпроса, но мога да изкажа мнение. В спорта има цикли на 
спортуване и ние не можем за една година да ограничим спортистите и 
хората, които се подготвят за състезание, те трябва да тренират определен 
период, за да могат да се подготвят за олимпийски цикъл или, какъвто и да 
е, така че една година няма да им свърши работа. Но Ваше право е да 
имате мнение и да предложите някакво решение. 

 
Пламен НАЧКОВ 
Имам реплика, извинявайте. Значи, ние всички тук знаем за тези 

неща и доводи, които ги казвате. Никой не смята да прекрати. Става 
въпрос, че общинския съвет в качеството му на приемащ бюджета на 
общината е гарантирал потребността на Спортно училище за 2015 г. С 
какво ще му наруша цикъла, когато следващия Общински съвет ще му 
вземе решението, няма да ги оставят да не спортуват. Въпросът е, че ние не 
знаем икономическата ситуация каква ще е.  

 
Благомира АЛЕКСАНДРОВА 
Предложението е постъпило така при нас, ако Вие имате друго.  
 
Пламен НАЧКОВ 
Ами аз предлагам да го оттеглите, защото не е необходимо. Ако се 

изяви някаква необходимост има време до края на мандата този съвет да го 
реши или в последното заседание, или като такова да го оставим на 
следващия съвет.   

 
Иван ЛУКОВ 
Г-жа Парушева. 
 
Благомира АЛЕКСАНДРОВА 
Със Спортен комплекс „Варна“ АД. 
 
Иван ЛУКОВ 
Поправи го. 
 
Таня ПАРУШЕВА 
Няма как да стене. Само една реплика, всеки с вота си ще изрази 

дали подкрепя или не това решение. Първата година на този Общински 
съвет гласувахме също нещо подобно. Това решение единствено и само 
ангажира наемодателя да не разпорежда този актив, имайки предвид, че 



има действащ договор. Това ни гарантира. Не ние гарантираме парите, 
ангажираме го той да не разпорежда този актив. Само да припомня, че 
2012 г. се направи изключително голям целеви ремонт на тази зала. Значи 
всеки един собственик на актив може да го управлява, както намери за 
добре. В случай, че той няма договорената ангажираност за това, може да 
го управлява по друг начин. За мен това отношение ангажира наемодателя.  

 
Пламен НАЧКОВ 
……………… /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
Така. Имаме предложение, имаме предложение от г-н Начков да бъде 

оттеглено. Трябва да гласуваме първо предложението на г-н Начков, след 
което … 

 
Аврам ТОДОРОВ 
……………… /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
Добре. 
 
Пламен НАЧКОВ 
……………… /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
Така, разбрахме, предложението на г-н Начков за оттегляне на 

точката и гледане в ПК „Финанси и бюджет“ първо. 
 
Резултати от гласуването: за – 16; против – 5; въздържали се – 18; 

отсъстващи – 9, предложението не се приема. 
 
Юнакова - „за“. 
Гласуваме предложението така, както е изчетено от председателя на 

комисията с поправката не „Холдинг Варна“, а Спортен комплекс „Варна“ 
АД. В режим на гласуване.  

 
Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

2205-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 
50, ал. 3 и чл. 59, ал. 2 от ЗФВС и по предложение на кмета на Община 
Варна с изх. № РД15007661ВН/24.03.2015 г., Общински съвет – Варна дава 
съгласието си Община Варна да подпомогне Спортно училище „Георги 
Бенковски“, като поеме разходите му за наем на зала за спортна 
гимнастика в размер на 46 656 лв. годишно, като трансфер по §61-02 от 



бюджета на Община Варна в продължение на две години /2016 и 2017 
година/, на база на сключен договор за този срок между Спортно училище 
„Георги Бенковски“ и „Спортен комплекс Варна” АД. 

 
Резултати от гласуването: за – 28; против – 1; въздържали се – 10; 

отсъстващи – 9, предложението се приема. 
 
Г-жа Юнакова - „въздържала се“. 
 
Благомира АЛЕКСАНДРОВА 
Благодаря Ви колеги.  
 
Иван ЛУКОВ 
Колеги, с оглед на важността, което трябва да вземем като решение в 

комисията по „Архитектура“, имам предвид за кабела на 20 kV.  
 
Медиха ХАМЗА 
Г-н председател на трибуната съм. Моя ред е. … Давате ли ми 

думата? 
 
Иван ЛУКОВ 
Заповядайте. 
 
Медиха ХАМЗА 
Да не губя време. 
 
Иван ЛУКОВ 
Давай, давай. По-бързо. 
 

  



X. 
 
По точка десета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

„Социални дейности и жилищна политика” относно: 
(1) – приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги 

за 2016 г. на Община Варна. 
(2) – даване на съгласие за разкриване на „Център за настаняване 

от семеен тип“ за възрастни хора с физически увреждания. 
(3) – даване на съгласие за разкриване на социална услуга „Дневен 

център за възрастни хора с увреждания“.  
(4) – отпускане на еднократна финансова помощ за задоволяване 

на основни жизнени и комунално – битови потребности на лица. 
(5) – неотпускане на еднократна финансова помощ за 

задоволяване на основни жизнени и комунално – битови потребности. 
(6) – увеличаване на финансирането и капацитета на социалната 

услуга „Обществена трапезария“, предоставяна от Фондация „Вяра 
Надежда Любов“. 

(7) – даване на съгласие районите при Община Варна да 
кандидатстват за финансиране с проектно предложение в рамките на схема 
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Независим живот“ по 
Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на 
социалното включване“ на Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси“ 2014 – 2020 г. 

 
Докл.: доц. д-р Медиха Хамза  – Председател на ПК СДЖП“ 

 
Медиха ХАМЗА 
 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

2206-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и т. 23, във връзка с чл. 17, 
ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от Закона за социално 
подпомагане и по предложение на кмета на Община Варна с изх. № 
РД15008192ВН/30.03.2015 г., Общински съвет – Варна приема Годишен 
план за развитие на социалните услуги за 2016 г. на Община Варна, 
съгласно приложение. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? Няма. В режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 37; против – 2; въздържали се – 2; 

отсъстващи – 7, предложението се приема. 
 



Валя Софрониева – „за“; г-жа Юнакова – „за“. 
 
Медиха ХАМЗА 
 
2207-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, във връзка с чл. 17, 

ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за социално подпомагане, 
чл. 36, ал. 2, т. 7 от Правилника за прилагане на Закона за социално 
подпомагане и по предложение на кмета на Община Варна с изх. № 
РД15009600ВН/16.04.2015 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за 
разкриване на „Център за настаняване от семеен тип“ за възрастни 
хора с физически увреждания с капацитет 15 места, делегирана от 
държавата дейност и годишен стандарт за едно лице 8633 лв., считано от 
01.09.2015 г. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? Няма. В режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 42; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 6, предложението се приема. 
 
Йорданка Юнакова – „за“. 
 
Медиха ХАМЗА 
 
2208-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, във връзка с чл. 17, 

ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1, т. 2 от Закона за социално подпомагане, 
чл. 36, ал. 1, ал. 2, т. 5 А и чл. 36 В, ал. 3, т. 1 от Правилника за прилагане 
на Закона за социално подпомагане, и по предложение на кмета на Община 
Варна с изх. № РД15010896ВН/29.04.2015 г., Общински съвет – Варна дава 
съгласие за разкриване на социална услуга „Дневен център за 
възрастни хора с увреждания“ с капацитет 25 места, местна дейност и 
годишен стандарт за едно лице 6089 лв., считано от 01.06.2015 г. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? Няма. В режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 43; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 5, предложението се приема. 
 
Йорданка Юнакова – „за“. 
 
 
 
 



Медиха ХАМЗА 
 
2209-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, във връзка с чл. 17, 

ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 2, т. 1 от Закона за социално подпомагане, 
чл. 36, ал. 1, ал. 2, т. 5 А и чл. 36 В, ал. 3, т. 1 от Правилника за прилагане 
на Закона за социално подпомагане, и по предложение на кмета на Община 
Варна с изх. № РД15010896ВН/29.04.2015 г., Общински съвет – Варна дава 
съгласие за разкриване на социална услуга „Дневен център за 
възрастни хора с увреждания“ с капацитет 25 места, делегирана от 
държавата дейност и годишен стандарт за едно лице 6089 лв., считано от 
01.01.2016 г. 

 
Не е вярно. Местна и държавна дейност са, така както си ги четем, 

така трябва и това е 2016. 
 
Иван ЛУКОВ 
Добре. Мнения и съображения, колеги? Няма. В режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 42; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 6, предложението се приема. 
 
Йорданка Юнакова – „за“. 
 
Медиха ХАМЗА 
 
2210-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, във връзка с чл. 17, 

ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, във връзка с решение на Общински съвет – Варна № 
1958-3/39/04.02.2015 г. и на база социален доклад по чл. 27 ППЗСП и по 
предложение на кмета на Община Варна с изх. № 
РД15011313ВН/05.05.2015 г., Общински съвет – Варна отпуска 
еднократна финансова помощ за задоволяване на основни жизнени и 
комунално – битови потребности на лицата, посочени в приложение към 
настоящото решение. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? Няма. В режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 42; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 6, предложението се приема. 
 
Йорданка Юнакова – „за“. 
 
 
 



Медиха ХАМЗА 
 
2211-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, 

т. 7 от ЗМСМА, във връзка с решение на Общински съвет – Варна № 1958-
3/39/04.02.2015 г. и на база социален доклад по чл. 27 ППЗСП и по 
предложение на кмета на Община Варна с изх. № 
РД15011313ВН/05.05.2015 г., Общински съвет – Варна не отпуска 
еднократна финансова помощ за задоволяване на основни жизнени и 
комунално – битови потребности на лицата, посочени в приложение към 
настоящото решение. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? Няма. В режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 42; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 6, предложението се приема. 
 
Йорданка Юнакова – „за“. 
 
Медиха ХАМЗА 
 
2212-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, във връзка с чл. 17, 

ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1 и ал. 2, т. 13 от Правилника за прилагане 
на Закона за социално подпомагане, чл. 18, ал. 1, т. 2 от Закона за социално 
подпомагане и по предложение на кмета на Община Варна с изх. № 
РД15011312ВН/05.05.2015 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за: 

- увеличаване на капацитета с 200 места на социалната услуга 
„Обществена трапезария“, предоставяна от Фондация „Вяра Надежда 
Любов“ за периода от 01.05.2015 г. до 30.09.2015 г.; 

- увеличаване на финансирането на социалната услуга „обществена 
трапезария“, предоставяна от Фондация „Вяра Надежда Любов“ в размер 
на 40 280 лв. – местна дейност; 

- средствата за финансиране в размер на 40 280 лв. да бъдат 
осигурени от Бюджета на Община Варна за 2015 г., дейност 898 „Други 
дейности по икономиката“, параграф 10 „Издръжка“ – местна дейност. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? Няма. В режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 38; против – 1; въздържали се – 3; 

отсъстващи – 6, предложението се приема. 
 
Йорданка Юнакова – „за“. 
 



Медиха ХАМЗА 
 
2213-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, Общински 

съвет – Варна дава съгласие районите при Община Варна: район 
„Аспарухово“, район „Одесос“, район „Младост“, район „Владислав 
Варненчик“, район „Приморски“, да кандидатстват за финансиране с 
проектно предложение в рамките на схема за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“ 
по Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на 
социалното включване“ на Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси“ 2014 – 2020 г., по инвестиционен приоритет № 3: „Повишаване 
на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и 
висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ 
интерес“, Специфична цел 1 към инвестиционен приоритет № 3: 
„Подобряване на достъпа на хора с увреждания и хора над 65 г. в 
невъзможност за самообслужване до услуги за социално включване и 
здравеопазване“. 

 
Да, това е последното. 
 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? Няма. В режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 40; против – 0; въздържали се – 2; 

отсъстващи – 6, предложението се приема. 
 
Колеги, преминаваме към точка единадесета. 

  

http://www.asparuhovo.bg/
http://www.asparuhovo.bg/


XI. 
 
По точка единадесета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

„Архитектура, строителство, устройство, организация и развитие на 
територията на общината и населените места” относно: 

(1) – одобряване на ПУП - ПП за строеж: „Кабелни линии 20 kV от 
подстанция Максуда от съществуващ стоманено – решетъчен стълб, извод 
Летец до главна разпределителна подстанция“ в м. „Голям пясък“, 
землище Владиславово, Община Варна. 

(2) – одобряване на  ПУП - ПУР за изменение от о.т. 437 до о.т. 461 
по плана на со „Зеленика“, гр. Варна. 

(3) – изменение на решение № 1958-3/39/04.02.2015 г. на Общински 
съвет – Варна. 

 
Докл.: Таня Парушева – Председател на ПК “АСУОРТОНМ” 

 
Иван ЛУКОВ 
Давам думата на председателя на ПК „Архитектура“, г-жа Парушева. 
 
Таня ПАРУШЕВА 
Три точки в комисия по „Архитектура“. Първата е кабелната линия 

за Летище. 
 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

2214-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, във 
връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и по предложение на кмета на Община Варна 
с изх. № РД15011466ВН/07.05.2015 г., Общински съвет – Варна одобрява 
Подробен устройствен план - Парцеларен план за строеж: „Кабелни линии 
20 kV от подстанция Максуда от съществуващ стоманено – решетъчен 
стълб, извод „Летец“ до главна разпределителна подстанция“ в ПИ № 
10135.4039.67 и ПИ № 10135.4034.56, м. „Голям пясък“, землище 
Владиславово, Община Варна. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? Няма. В режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 41; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 7, предложението се приема. 
 
Йорданка Юнакова – „за“, г-н Недков – „за“. 
 
 



Таня ПАРУШЕВА 
 
2215-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,  чл. 21, ал. 7 от 

ЗОС, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и по предложение на кмета на Община Варна с 
изх. № РД15011468ВН/07.05.2015 г., Общински съвет – Варна одобрява 
Подробен устройствен план - План за улична регулация за изменение от 
о.т. 437 до о.т. 461 по плана на со „Зеленика“, гр. Варна. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? Няма. В режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 41; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 7, предложението се приема. 
 
Йорданка Юнакова – „за“, за протокола и г-н Недков – „за“. 
 
Таня ПАРУШЕВА 
Колеги, промяната в изписването на параграфа, който ще даде 

възможността за организиране на международен конкурс за градска 
библиотека. 

 
2216-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и по 

предложение на кмета на община Варна с изх. № 
РД15011809ВН/12.05.2015 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за 
изменение бюджета на община Варна за 2015 г., одобрен с Решение 
№1958-3 в Протокол № 39 от заседание проведено на 04.02.2015 г. в частта 
на т. 2 Разходи – Всичко/ Раздел III – разходи по определени дейности и 
приложения /Приложение № 23/ II. §53 Придобиване на нематериални 
активи, както следва: 

„т. 19. Други разходи съгласно наредбата за провеждане на 
конкурси в устройственото планиране и инвестиционното 
проектиране.“ 

Придобива следния вид: „т. 19. Други разходи за провеждане на 
конкурси.“ 

Общински съвет – Варна приема изменен вариант на Приложение № 
23 Програма за проектиране на обекти по бюджет 2015 г. – 2016 г. от 
бюджета на община Варна за 2015 г., одобрен с Решение № 1958-3 в 
Протокол № 39 от заседание проведено на 04.02.2015 г., съгласно 
приложение към настоящото решение. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? Няма. В режим на гласуване. 
 



Резултати от гласуването: за – 40; против – 0; въздържали се – 0; 
отсъстващи – 8, предложението се приема. 

 
Точка дванадесета. 

  



XII. 
 
По точка дванадесета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

„Европейски въпроси и международно сътрудничество” относно: 
(1) – кандидатстване на Община Варна по програма за Хуманитарна 

помощ на Европейското командване на Въоръжените сили на САЩ в 
Европа. 

 
Докл.: Николай Георгиев  – Председател на ПК „ЕВМС“ 

 
Иван ЛУКОВ 
Давам думата на председателя на ПК „Европейски въпроси и 

международно сътрудничество“, г-н Георгиев. 
 
Николай ГЕОРГИЕВ 
 
Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

2217-12. 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8, т. 12 и т. 23 от 
ЗМСМА и по предложение на кмета на Община Варна с изх. № 
РД15010856ВН/29.04.2015 г., Общински съвет – Варна дава съгласие 
Община Варна да кандидатства с два обекта по Програма за 
Хуманитарна помощ на Европейското командване на Въоръжените сили на 
САЩ в Европа, както следва: 

- „Ремонт на детските площадки и изграждане на специални 
площадки за деца с тежки хронични заболявания в ОДГ № 9 „Ален 
мак“, ж.к. „Чайка“; 

- „Ремонт на детските площадки и изграждане на специални 
площадки за деца с тежки хронични заболявания в ЛДГ № 20 „Бриз“, 
м-ст „Салтанат“. 

1.1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и по 
предложение на кмета на Община Варна с изх. № 
РД15010856ВН/29.04.2015 г., Общински съвет – Варна поема ангажимент 
предназначението на обектите на интервенция по т. 1 да не бъде променян 
за период от 5 години, след приключване на дейностите по проекта. 

1.2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и по 
предложение на кмета на Община Варна с изх. № 
РД15010856ВН/29.04.2015 г., Общински съвет – Варна дава съгласие 
Община Варна да осигури, за период най-малко от 5 години, устойчивост 
(последваща поддръжка) на реализираните мероприятия по проекта. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? Няма. В режим на гласуване. 



  
Резултати от гласуването: за – 41; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 7, предложението се приема. 
 
Николай ГЕОРГИЕВ 
Благодаря. 
 
Иван ЛУКОВ 
Следващата точка в дневния ред, точка тринадесета. 

  



XIII. 
 
По точка тринадесета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Освобождаване и избор на членове на управителни, 

контролни органи и представители на Община Варна в общото събрание 
на търговските дружества, собственост на Община Варна. 

 
                    Докл.: Иван Луков  – Председател на ОбС 
 
Иван ЛУКОВ 
Нямаме постъпили предложения в тази точка. 
Следващата точка четиринадесета. 
 
 
 

  



XIV. 
 
По точка четиринадесета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Изслушване на доклад от Работна група за проучване 

на възможностите и целесъобразността за закупуване на дялове от 
капитала на „Варна Ефкон“ ООД, собственост на „Ефкон“ АГ Австрия. 

 
Докл.: Владимир Тонев  – общински съветник 

 
Иван ЛУКОВ 
Имаме три минути. .. Ами няма, само за информация. 
 
Владимир ТОНЕВ 
Колеги, така или иначе доклада е за сведение, ако започна да го 

изчитам трите минути няма да стигнат. Предлагам да бъде пуснат по gmail-
те на общинските съветници, които да се запознаят с него и съответно, ако 
е необходимо да се вземе решение да мине през съответните комисии 
„Собственост и стопанство“ и „Финанси и бюджет“, и да бъде разгледано 
по съответния ред. С една дума обобщено ще Ви кажа, че комисията се 
запозна много подробно, много внимателно, ще може да го прочетете това 
в gmail-те и считаме за целесъобразно и препоръчваме да бъде намерен 
подходящия начин за изкупуване на дяловете и задълженията, за да имаме 
видеонаблюдение. Това е на кратко, подробностите сами си ги прочетете. 
Благодаря. Ако не възразявате нека да гласуваме в тази посока. 

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря. Трябва да го входирате и ще го пуснем по gmail-те. 
 
Владимир ТОНЕВ 
Аз съм го входирал, като съм го дал лично на вашата секретарка, ако 

е необходимо някакво друго входиране. 
 
Иван ЛУКОВ 
Добре. Следващата точка петнадесета. 

  



XV. 
 
По точка петнадесета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Промени в ръководствата и съставите на ПК и ВрК  

към Общински съвет – Варна. 
 

Докл.: Иван Луков  – Председател на ОбС 
 
Иван ЛУКОВ 
До този момент писмено заявление не е постъпило в „Канцелария 

Общински съвет“. Някой на микрофон, ако иска да си промени членство в 
комисия? Няма. 

Следваща точка шестнадесета. 
  



XVI. 
 
По точка шестнадесета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Дискусия с гражданите. 
 

Докл.: Иван Луков  – Председател на ОбС 
 
Иван ЛУКОВ 
До този момент нищо не е постъпило, като дискусия. То до сега си 

беше цяла дискусия. И … Заповядайте. Имаме две минути. 
 
Светослав СИМЕОНОВ 
Желая да преразгледате назначаването на Петър Гърбузов за 

назначаване на началник отдел „Общинска инфраструктура“, след това за 
директор на дирекция „Инженерна инфраструктура“. Да прегледате 
преназначаването на главен експерт „Водоснабдяване и канализация“ към 
отдел „Инфраструктурни проекти“ и главен експерт „Икономически 
анализ, възлагане и контрол“. Това е. 

 
Иван ЛУКОВ 
Добре. 
 
Светослав СИМЕОНОВ 
Кмета не ми отговаря, да го задължите, повече от година и нещо. 

Това и на „Правна комисия“ не се е разгледало. 
 
Иван ЛУКОВ 
Подайте писмено предложението … 
  
Светослав СИМЕОНОВ 
Ето го. 
 
Иван ЛУКОВ 
Сигнал. 
 
Светослав СИМЕОНОВ 
Добре, ще подготвя ново писмо, ще го внеса за следващата сесия. 
 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря Ви. 
 
Светослав СИМЕОНОВ 
И аз благодаря. 
 
 



Иван ЛУКОВ 
Поради изчерпване на дневния ред обявявам Четиридесет и първото 

заседание за закрито. 
 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

                                ВАРНА 
 

                           _______________ /ИВАН ЛУКОВ/ 
 
ИЗГОТВИЛ Н-К ОТДЕЛ „КОбС”  
 

  
________________/Ю. ПЕТКОВА/    

             
 
 

                                   СЪГЛАСУВАЛ 
 

                           __________________/адв. Д. СТЕФАНОВА/ 
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