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ОТНОСНО: Питания и отговори на питания. 
 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Заповядайте. Г-н Христов.  
 
Павел ХРИСТОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, уважаеми заместник 

кметове. Имам един въпрос и един сигнал. Въпроса ми касае проекта за 
благоустрояване в района между “Генерал Колев”, “Царевец”, “Чаталджа” 
и “8-ми Приморски полк” до какъв етап е стигнало изпълнението на 
проекта и какви са действията, които трябва да очакваме да се случат. А 
сигнала касае конкретно паркирането в района на детски център за деца и 
младежи с умствена изостаналост “Йоан ..........”, детска ясла “Щурче” и 
“Незабравка”, след като паркират автомобили по улицата подхода става 
изключително тесен. Знаете в едно от заведенията има деца с проблеми и 
става невъзможно да достъпи нито линейка, нито пожарен автомобил, нито 
каквото и да е било специализирано транспортно средство. Моля да бъдат 
предприети мерки там да бъде освободен подхода. Благодаря.  

   
Николай АПОСТОЛОВ 
Други питания колеги. Г-н Пашов.  
 
Николай ПАШОВ 
Уважаеми г-н председател, колеги, уважаеми заместник кметове. 

Става въпрос за един сигнал подаден от граждани на нашите приемни дни 
за невъзстановени настилки и тротоари по ул. “Роза” и “Зеленика”. 
Въпроса ми е констатиран ли е проблемът и какви мерки биха могли да се 
вземат за това строителите да възстановят нарушените настилки при 
изграждането на сградите там по улиците. Благодаря.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря и аз. Г-н Гуцанов.  



 
Борислав ГУЦАНОВ 
Уважаеми колеги общински съветници, уважаеми заместник 

кметове. Виждам, че временно изпълняващия длъжността го няма, но има 
достатъчно добро представителство. Г-н Бозов щом сте Вие се радвам. Два 
въпроса. Първият е, отнася се за ул. “Роза” № 29, по кадастралната карта 
имот с № 10135.2553.406, общинска публична собственост и съседния 
имот с нужния идентификатор, жилищна сграда е отреден за 
второстепенна улица с ширина 6 метра. Към настоящия момент улицата 
върху имота с дадения номер не е изградена, а нуждата от нея е безспорно 
огромна. Бързото изграждане на второстепенната улица е изключително 
необходим и поради голямата денивелация между двата имота. След 
направената проверка на място на директора от дирекция “Инженерна 
инфраструктура и благоустрояване”, инж. Стоян Димитров, е 
констатирано, че исканията на живущите в района за изграждане на 
второстепенна улица са основателни и че такава е крайно необходима да 
бъде направена. Въпросът е стартирана ли е процедурата на ПУП-ПУР за 
имот с идентификатор № 10135.2553.406, след приемането, на който и 
влизането в сила дирекция “Инженерна инфраструктура и 
благоустрояване” ще има основание за приемане на действия по 
проектирането и строителството на пътната отсечка. 

Вторият въпрос – проблемният имот, администрацията е запозната 
достатъчно добре за какво става въпрос и желанията на живущите също 
бяха ясно изразени през последните шест – седем месеца. Има нарушения 
при придобиването на собствеността. Зачитам ви по най-краткия начин 
част от нарушенията. Въз основа на предоставените документи от 
гражданите в дирекция “Правно-нормативно обслужване” и становище от 
същата дирекция е видно, че липсата на надлежно проведена процедура за 
делбата на имот 3634 между съсобственици Община Варна и физическите 
лица, води до не законосъобразност на извършеното попълване в 
кадастралната карта към момента, въз основа на което са създадени реални 
парцели с дадените идентификатори. Съсобствеността на Община Варна се 
потвърждава с писмо отговор с нужните номера от дирекция “Правно-
нормативно обслужване”. На 17.06.2004 г. е извършено незаконосъобразна 
продажба на 304 кв. м. идеални части от физическите лица, които са 
съсобственици с Община Варна, а именно: физическите лица не са 
предложили първо на съсобственика Община Варна да изкупи въпросните 
304 кв. м. идеални части и второ, физическите лица не са получили 
съгласието на общината за продажбата. Всички горе посочени и 
незаконосъобразни действия ощетяват Община Варна и накърняват 
нейните права и интереси. Но въпреки многобройните сигнали от 
живущите от началото на 2011 г. е налице бездействие от страна на 
администрацията. Въпросът – във връзка с това и на основание защита 



интересите на Община Варна, защо дирекция “Общинска собственост” все 
още не е провела процедура за обявяване нищожност на горепосочените 
сделки на основания чл. 26, ал. 1 от ЗЗД. Какви са били мотивите на 
дирекцията и на нейният директор. Имайки в предвид всичко това, 
желанието и единствената възможност за решаване на проблема с ул. 
“Роза” 29 е да се отреди за озеленяване с нужното благоустрояване – 
детски площадки, люлки и всичко, което е необходимо в думата 
благоустрояване. Като се направи нужната второстепенна улица и 
инфраструктура. Моля на следващата сесия да имаме отговор по този 
въпрос и най-накрая да се сложи край на сагата, за да могат хората 
наистина спокойно да живеят в този микрорайон.  

Вторият въпрос – относно проведената процедура свързана с 
ремонта на служебните автомобили. Моля да се даде пълна информация на 
общинските съветници каква е процедурата, защо след като не са били 
изразходвани средствата по предходната процедура, а само една малка 
част от тях, сега отново има обявена процедура за 780 хил. лв. с ДДС? 
Което на базата на автомобилите, с които разполага Община Варна се 
получава средно по около 4 600 лв. на автомобил. Което е близо четири 
пъти повече, отколкото ремонта на автомобилите на Народното събрание. 
Моля да се даде отговор на общинския съвет защо е необходима такава 
голяма сума за ремонти, защо са толкова много автомобилите на Община 
Варна и защо са толкова големи сумите за ремонтите, които се изразходват 
за автомобилите на общината. Или може би те са необходими, както г-н 
Дончев, който от шест месеца вече би трябвало да не е директор на едно от 
общинските дружества да си ползва служебния автомобил да си ходи на 
вилата с работниците. И най-накрая да се даде отговор този човек ще бъде 
ли освободен, след като бордът е взел решение за неговото освобождаване 
или още ще продължава да изпълнява нужните функции на “ГЕРБ”. 
Благодаря ви. Надявам се, че следващия път, следващата сесия ще имаме 
отговорите на зададените въпроси.    

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Други въпроси колеги. Заповядайте.г-жа Такева.  
 
Светлана ТАКЕВА 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, уважаеми заместник 

кметове, уважаеми граждани и скъпи ученици. Имам два въпроса и по-
скоро и двата са “може ли”. Единия е във връзка с ….. но има две неща, 
които не са изчистени. Тези хора получават своята храна, получават своя 
подслон, но там няма хигиенист, който да се грижи за крилото, в което те 
са настанени, а всички знаем как тези хора продължават да обикалят 
своите райони и да влачат неща, които никак не са за помещения. 
Съответно няма и човек, който да е на пропускателния режим. Т.е. няма 



пропускателен режим. Има едни настанени бездомници, които са в 
абсолютна полова зрялост и едни възпитаници на СУПЦ, които имат липса 
на интелект, ако мога така да ги определя. Но това е нещо, което 
обикновено всички мълчат, никой не го признава, но ръководството си 
казва, че има проблем. Лично аз на скоро бях там. Въпреки, че има 
четирима бездомници, които са настанени само като брой предстоят да 
бъдат настанени още 30, ако има такава необходимост разбира се, 
съответно при четирима бездомници аз видях две момичета, които излизат 
от това крило. И моята молба е да се обърне внимание, ако е възможно да 
се обезпечи с нужния човешки ресурс, т.е. да има хигиенист и да има 
пропускателен режим, за да може да изолираме тези хора през зимните 
месеци от възпитаниците на СУПЦ, които видимо посещават това крило. 
Това е единия въпрос.  

И вторият ми въпрос е, възможно ли е Община Варна да използва 
факта, че финансира Двореца на културата и спорта и да изиска от Двореца 
на културата и спорта в договорите си с организаторите на различни 
концерти, въпреки че те са комерсиални да предоставят определен брой 
билети, които след това да бъдат предоставени на деца със специфични 
нужди. Имам в предвид деца, които имат някакви проблеми, но в същото 
време Община Варна си има статистика колко са те и са по някакъв начин 
зачислени. Имам в предвид следното. Има много хора от нас, които 
получават покани, които по никакъв начин след това не използваме, т.е. 
има определен брой места, които не се използват, те да бъдат предоставени 
на общината, която съответно да ги предоставя на тези деца. Благодаря ви.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря и аз. Други въпроси? Не виждам. Доц. Бозов, ще се 

възползвате ли от правото си? Заповядайте.  
 
Христо БОЗОВ  
Уважаеми г-н председател, уважаеми г-жи и г-да общински 

съветници. Ще ми позволите и аз да се присъединя към поздравленията за 
рождения ден на проф. Клисарова. Вчера на тържеството в “Св. Марина” 
тя беше наградена с кристалния знак на кмета, най-високата награда, която 
кмета връчва за заслуги не само в развитието на медицинския университет, 
но и за здравеопазването в нашия град. Тя свърши една огромна работа и 
като председател на здравната комисия в миналия общински съвет и в 
този. Надяваме се и пожелавам искрено да продължим да работим заедно 
за благото на нашите съграждани. 

 По отношение на въпросите, които бяха зададени, благодаря на г-н 
Христов, г-н пашов, г-н Гуцанов, г-жа Такева. Интересни въпроси. Ще 
бъде извършена обстойна проверка и ще бъде реагирано на тях, на тези 
сигнали там, където е възможно в най-кратък срок, а в законно 



установения срок ще получите писмен отговор. Позволявам си да ви 
пожелая успешна сесия. Весели празници след това. И не забравяйте, 
когато празнувате да мислите за проблемите на Община Варна.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 

Благодаря на заместващия кмет. Колеги, ако няма други въпроси, 
преминаваме към точка втора от дневния ред.               
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                          В А Р Н А  
 
ЮП/ЮП    _________________/Н. АПОСТОЛОВ/ 
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 ОТНОСНО:  Поправка на явна фактическа грешка в решение № 31-
3-2/2/16.11.2011 г. на Общински съвет – Варна. 

 
     Докл.: Н.Апостолов – председател ОбС 
     
    

Общ брой присъстващи общински съветници -43 

 Общински съвет – Варна прие следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е : 

41-2. На основание чл. 62, ал. 2 АПК, чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА, 
Общински съвет-Варна допуска поправка на явна фактическа грешка в 
свое решение № 31-3-2/2/16.11.2011 год., по отношение избора на членове 
в Комисията по приватизация и следприватизационен контрол, като името 
в т.6 “Станислав Георгиев Тодоров” да се чете “Станислав Темелков 
Димитров”.  

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

 
 
 

   
 
  
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                          В А Р Н А  
 
ЮП/ЮП    _________________/Н. АПОСТОЛОВ/ 
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ОТНОСНО: Избор на общински съветници и представители в: 
– работната  група за наблюдение изпълнението на Общинския план 

за развитие; 
– Областния съвет за развитие; 
– обществен съвет за упражняване на обществен контрол на 

системата в областта на социалните помощи и социалните услуги; 
– “Асоциация В и К”, в област с административен център – Варна. 
   

Докл.: Н.Апостолов – председател ОбС 
 
Общ брой присъстващи общински съветници -39 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 
42-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и чл.22 от 

Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,  
Общински съвет – Варна определя за мандат 2011-2015 г., за свои 
представители и членове в Работната група за наблюдение изпълнението на 
Общинския план за развитие: 

1. Жельо Петров Алексиев 
2. Илия Христов Кафалийски 
3. Димитър Иванов Чутурков 
/за-39, против-0, въздържали се-0/ 
 
 
 
43-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА,  Общински съвет – 

Варна определя за свой представител и член в Областния съвет за развитие 
на област Варна за мандат 2011-2015 г., Марио Димитров Шиваров с 
правата да извършва всички правни и фактически действия във връзка със 
защита интересите на община Варна. 



/Резултати от поименно явно гласуване 
за – 37, против –0, въздържали се –2, отсъстват –12/ 
 
 
 
 
44-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 от 

ЗМСМА, Общински съвет – Варна избира за мандат 2011-2015 г. Обществен 
съвет за упражняване на обществен контрол на системата в областта на 
социалните помощи и социалните услуги в следния състав: 

Павел Алексеев Христов – Общински съветник, Председател на 
комисията, и членове: 

1.Адриана Николова Григорова – Директор на Дирекция “Социално 
подпомагане” Варна, при Агенцията за социално подпомагане. 

2. Ивайло Христов Митковски – общински съветник 
3. Георги Иванов Георгиев – Председател на Национален алианс за 

социална отговорност 
4. Мариана Стратева Николова – Изпълнителен директор на фондация 

“Карин дом” 
5. Яцек Пьотр Вуйчик – Председател на Управителния съвет на 

фондация “ Аугуст Мозер”  
6. Елка Петрова Кръстева – консултант към Център за социална 

рехабилитация и интеграция на възрастни с говорно езикови проблеми. 
/за-31, против-0, въздържали се-3/ 
 
 
 
 
45-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 15, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 6 от 

ЗМСМА и чл. 198е от Закона за водите,  Общински съвет – Варна определя за 
мандат 2011-2015 г., за свой представител в “Асоциация В и К”  в област с 
административен център – Варна – Иван Николов Луков, който да участва в 
работата на Асоциацията при невъзможност на Кмета на Община Варна да 
присъства. 

 /Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 29, против –0, въздържали се –3, отсъстват –19/ 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                          В А Р Н А  
 
ЮП/ЮП    _________________/Н. АПОСТОЛОВ/ 
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ОТНОСНО: Утвърждаване  на класирането на комисия за избор на 

управител на “Специализирана болница за активно лечение на 
онкологични заболявания “Д-р Марко Антонов Марков” – Варна 
ЕООД 
 
  Докл.: д-р И.Митковски – председател ПК „Здравеопазване” 
        

Общ брой присъстващи общински съветници -44 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

46-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,във връзка с чл. 13, 
пр.2 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на 
конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения, Общински 
съвет – Варна взима следното решение:  

Отхвърля като неоснователно подаденото възражение с вх. № ОС11-
94.Б/6/0.812.2011 г. от д-р Боряна Найденова Иванова-Събева срещу 
решение № 3542-4/20.09.2011 г. на Общински съвет – Варна и решение № 
5/28.11.2011 г. на Комисия по избор на управител на ЕООД 
“Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания 
“Д-р Марко Антонов Марков” – Варна, тъй като не са на лице визираните в 
възражението нарушения. Изборът на управител е извършен 
законосъобразно при спазване на Закона за лечебните заведения и Наредба 
№ 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за 
възлагане на управлението на лечебни заведения. По отношение на 
конкурсната документация, състава на комисията по провеждането на 
конкурса и класирането на кандидатите, съобразно постигнатите резултати. 

/за-39, против-3, въздържали се-1/ 
 
 
 
 



47-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 63 от ЗЛЗ във 
връзка с чл. 11, ал. 2 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за 
провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни 
заведения по Закона за лечебните заведения и предложение вх. № РД10-
9302 (56)03.06.2010г. от Комисията за организиране и провеждане на 
конкурса за възлагане управлението на "Специализирана болница за 
активно лечение на онкологични заболявания “Д-р Марко Антонов 
Марков” – Варна ЕООД, избрана с Решения № 3542-4,№ 3543-4-1 и № 
3543-4-2, № 3543-4-3, № 3543-4-4/38/20.09.2011 г. на Общински съвет – 
Варна, Общински съвет - Варна РЕШИ: 

Утвърждава класирането на Комисията, извършено с Протокол № 
5/28.11.2011 г. и определя за спечелил конкурса за възлагане управлението 
на "Специализирана болница за активно лечение на онкологични 
заболявания “Д-р Марко Антонов Марков” – Варна ЕООД д-р Георги 
Леонидов Кобаков, класиран на първо място. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 44, против –0, въздържали се –3, отсъстват –4/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

48-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 60, 
ал. 1 от АПК, § 1а от Заключителните разпоредби на Наредба № 
9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане 
на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, 
както и на основание чл.22, ал.1 от Наредба за реда за упражняване правата 
на собственост върху частта на община Варна от капитала на търговските 
дружества, предвид обстоятелството, че избора на управител на 
„Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания 
“Д-р Марко Антонов Марков - Варна” ЕООД е наложителен, тъй като  
срока на договора за възлагане на управлението за избор на временно 
изпълняващ длъжността управител от 90 дни изтича и дружеството би 
останало без легитимно избран управител, което би довело до значителна и 
трудно поправима вреда с оглед здравето на пациентите, управлението на 
дружеството и персонала и необходимостта от сключване на договори с 
РЗОК – Варна по клинични пътеки за изпълнение дейността на лечебното 
заведение по действащия Национален рамков договор, Общински съвет – 
Варна допуска предварително изпълнение на решенията, относно 



утвърждаване класирането на Комисията, извършено с Протокол № 
5/28.11.2011 г. и определяне за спечелил конкурса за възлагане 
управлението на "Специализирана болница за активно лечение на 
онкологични заболявания “Д-р Марко Антонов Марков” – Варна ЕООД от 
д-р Георги Леонидов Кобаков, класиран на първо място. 

/за-38, против-0, въздържали се-2/ 
 

 
 

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                          В А Р Н А  
 
ЮП/ЮП    _________________/Н. АПОСТОЛОВ/ 

               
 
 
 
 
 
 
 



Препис-извлечение! 

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

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 3 

от заседание, проведено на 14.12.2011 г. и 15.12.2011 г. 
по точка  пета от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Освобождаване и избор на контрольори в едноличните 
дружества с ограничена отговорност с едноличен собственик на капитала 
Община Варна. 
 
    Докл.: Н.Апостолов – председател ОбС 
          

Общ брой присъстващи общински съветници -42 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 49-5-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 144, ал. 3 от 
ТЗ, във връзка с чл. 62, ал. 3, чл. 64, ал. 1, т. 7 ЗЛЗ, Общински съвет – Варна 
освобождава контрольора на “Медицински център за рехабилитация и 
спортна медицина І – Варна” ЕООД - д-р Лидия Велик Маринова. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 41, против –0, въздържали се –1, отсъстват –9/ 
 
 
 
 
 

 49-5-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 144, ал. 3 от 
ТЗ във връзка с чл. 62, ал. 3, чл. 64, ал. 1, т. 7 ЗЛЗ, Общински съвет – Варна 
избира за контрольор на  “Медицински център за рехабилитация и 
спортна медицина І – Варна” ЕООД – Калина Вълчева Пеева. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 41, против –0, въздържали се –1, отсъстват –9/ 
 
 
 
 
 



50-5-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 144, ал. 3 от 
ТЗ във връзка с чл. 62, ал. 3, чл. 64, ал. 1, т. 7 ЗЛЗ, Общински съвет – Варна 
освобождава контрольора на “Диагностично консултативен център І – 
“Света Клементина” – Варна” ЕООД  Красен Колев Матев.  

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-42, против-0, въздържали се-1, отсъстват-8/ 
 
 
 
 
 

 
50-5-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 144, ал. 3 от 

ТЗ във връзка с чл. 62, ал. 3, чл. 64, ал. 1, т. 7 ЗЛЗ, Общински съвет – Варна 
избира за контрольор на “Диагностично консултативен център І – 
“Света Клементина” – Варна” ЕООД  - Веселин Божимиров Ангелов. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-42, против-0, въздържали се-1, отсъстват-8/ 
 
 
 
 
 
 
51-5-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 144, ал. 3 от 

ТЗ във връзка с чл. 62, ал. 3, чл. 64, ал. 1, т. 7 ЗЛЗ, Общински съвет – Варна 
освобождава контрольора на “Диагностично консултативен център 
“Свети Иван Рилски” – Аспарухово - Варна” ЕООД д-р Росен Петров 
Русев. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-40, против-0, въздържали се-2, отсъстват-9/ 
 
 
 
 

51-5-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 144, ал. 3 от 
ТЗ във връзка с чл. 62, ал. 3, чл. 64, ал. 1, т. 7 ЗЛЗ, Общински съвет – Варна 
избира за контрольор на “Диагностично консултативен център “Свети 
Иван Рилски” – Аспарухово - Варна” ЕООД –Николай Иванов Николов. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-40, против-0, въздържали се-2, отсъстват-9/ 
 



52-5-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 144, ал. 3 от 
ТЗ във връзка с чл. 62, ал. 3, чл. 64, ал. 1, т. 7 ЗЛЗ, Общински съвет – Варна 
освобождава контрольора на “Диагностично консултативен център ІІІ – 
Варна” ЕООД  Веселина Влайкова Христова. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-37, против-5, въздържали се-1, отсъстват-8/ 

 
 
 
 
52-5-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 144, ал. 3 от 

ТЗ във връзка с чл. 62, ал. 3, чл. 64, ал. 1, т. 7 ЗЛЗ, Общински съвет – Варна 
избира за контрольор на “Диагностично консултативен център ІІІ – 
Варна” ЕООД -Адриана Владимирова Мавродинова. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-37, против-5, въздържали се-1, отсъстват-8/ 
 
 
 
 

53-5-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 144, ал. 3 от 
ТЗ във връзка с чл. 62, ал. 3, чл. 64, ал. 1, т. 7 ЗЛЗ, Общински съвет – Варна 
освобождава контрольора на “Диагностично консултативен център V 
Варна – „Света Екатерина” ЕООД Ивелина Харизанова Стоянова. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-39, против-2, въздържали се-3, отсъстват-7/ 

 
 
 
 
 
53-5-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 144, ал. 3 от 

ТЗ във връзка с чл. 62, ал. 3, чл. 64, ал. 1, т. 7 ЗЛЗ, Общински съвет – Варна 
избира за контрольор на “Диагностично консултативен център V Варна 
– „Света Екатерина” ЕООД -  доц. Константин Георгиев Трошев. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-39, против-2, въздържали се-3, отсъстват-7/ 
 
 
 
 
 



54-5-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 144, ал. 3 
от ТЗ, във връзка с чл. 62, ал. 3, чл. 64, ал. 1, т. 7 ЗЛЗ, Общински съвет – 
Варна освобождава контрольора на “Диагностично консултативен 
център “Чайка – Варна” ЕООД - д-р Людмил Стефанов Цветков.  

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 37, против –2, въздържали се –6, отсъстват –6/ 

 
 
 
 

 54-5-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 144, ал. 3 от 
ТЗ във връзка с чл. 62, ал. 3, чл. 64, ал. 1, т. 7 ЗЛЗ, Общински съвет – Варна 
избира за контрольор на “Диагностично консултативен център “Чайка – 
Варна” ЕООД – д-р Емил Димитров Иванов. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 37, против –2, въздържали се –6, отсъстват –6/ 
 
 
 
 
 
55-5-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 144, ал. 3 от 

ТЗ, във връзка с чл. 62, ал. 3, чл. 64, ал. 1, т. 7 ЗЛЗ, Общински съвет – Варна 
освобождава контрольора на “Специализирана болница по акушерство и 
гинекология за активно лечение “Проф. д-р Д. Стаматов” – Варна” 
ЕООД д-р Цветанка Асенова Негрева - Коцева. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 37, против –3, въздържали се –5, отсъстват –6/ 
 
 
 
 
 
 
55-5-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 144, ал. 3 от 

ТЗ във връзка с чл. 62, ал. 3, чл. 64, ал. 1, т. 7 ЗЛЗ, Общински съвет – Варна 
избира за контрольор на “Специализирана болница по акушерство и 
гинекология за активно лечение “Проф. д-р Д. Стаматов” – Варна” 
ЕООД проф. Стефан Иванов Тодоров. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 37, против –3, въздържали се –5, отсъстват –6/ 

 



56-5-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 144, ал. 3 от 
ТЗ във връзка с чл. 62, ал. 3, чл. 64, ал. 1, т. 7 ЗЛЗ, Общински съвет – Варна 
освобождава контрольора на “Специализирана болница по очни болести 
за активно лечение – Варна” ЕООД д-р Красимир Пръвчев Костадинов. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 35, против –1, въздържали се –8, отсъстват –7/ 

 
 
 
 
 
 
56-5-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 144, ал. 3 от 

ТЗ във връзка с чл. 62, ал. 3, чл. 64, ал. 1, т. 7 ЗЛЗ, Общински съвет – Варна 
избира за контрольор на “Специализирана болница по очни болести за 
активно лечение – Варна” ЕООД-  Николай Желязков Недялков. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 35, против –1, въздържали се –8, отсъстват –7/ 

 
 
 
 
57-5-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 144, ал. 3 от 

ТЗ във връзка с чл. 62, ал. 3, чл. 64, ал. 1, т. 7 ЗЛЗ, Общински съвет – Варна 
освобождава контрольора на “Специализирана болница за активно 
лечение на онкологични заболявания – “Д-р Марко Марков” – Варна” 
ЕООД Христо Бойчев Боев. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 35, против –3, въздържали се –6, отсъстват –7/ 
 
 
 
 
57-5-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 144, ал. 3 от 

ТЗ във връзка с чл. 62, ал. 3, чл. 64, ал. 1, т. 7 ЗЛЗ, Общински съвет – Варна 
избира за контрольор на “Специализирана болница за активно лечение на 
онкологични заболявания – “Д-р Марко Марков” – Варна” ЕООД 
Милена Славова Димова. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 35, против –3, въздържали се –6, отсъстват –7/ 
 
 



58-5-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 144, ал. 3 от 
ТЗ във връзка с чл. 62, ал. 3, чл. 64, ал. 1, т. 7 ЗЛЗ, Общински съвет – Варна 
освобождава контрольора на “Специализирана болница за активно 
лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания – Варна”  ЕООД д-р 
Валентин Благоев Кършаков.  

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 34, против –1, въздържали се –5, отсъстват –11/ 

 
 
 
 
 

58-5-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 144, ал. 3 от 
ТЗ във връзка с чл. 62, ал. 3, чл. 64, ал. 1, т. 7 ЗЛЗ, Общински съвет – Варна 
избира за контрольор на “Специализирана болница за активно лечение 
по пневмо-фтизиатрични заболявания – Варна”  ЕООД - Ирина Тодорова 
Делчева. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 34, против –1, въздържали се –5, отсъстват –11/ 
 
 
 
 
59-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 144, ал. 3 от ТЗ 

във връзка с чл. 62, ал. 3, чл. 64, ал. 1, т. 7 ЗЛЗ, Общински съвет – Варна 
избира за контрольор на “Дентален център І Варна” ЕООД - Николай 
Иванов Петков. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 28, против –1, въздържали се –6, отсъстват –16/ 
 
 
 
 
60-5-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 144, ал. 3 от 

ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава един от контрольорите на 
“Обреди” ЕООД Константин Димитров Костадинов.   

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 28, против –2, въздържали се –8, отсъстват –13/ 
 
 
 



60-5-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 144, ал. 3 от 
ТЗ, Общински съвет – Варна избира за контрольор на “Обреди” ЕООД,  
Тошко Вълчев Грудев. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 28, против –2, въздържали се –8, отсъстват –13/ 
 
 
 
 
 
61-5-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 144, ал. 3 от 

ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава контрольора на “Дезинфекционна 
станция” ЕООД Максим Николаев Иванов.  

 /Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 29, против –2, въздържали се –11, отсъстват –9/ 
 
 
 
 
 
61-5-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 144, ал. 3 от 

ТЗ, т. 7 ЗЛЗ, Общински съвет – Варна избира за контрольор на 
“Дезинфекционна станция” ЕООД - Красимир Маринов Маринов. 

  /Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 29, против –2, въздържали се –11, отсъстват –9/ 
 
 
 
 
 
 
62-5-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 144, ал. 3 от 

ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава контрольора на “Жилфонд” 
ЕООД - Варна Жеко Маринов Георгиев. 

  /Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 31, против –1, въздържали се –11, отсъстват –8/ 
 
 
 
 
 
 



62-5-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 144, ал. 3 от 
ТЗ, Общински съвет – Варна избира за контрольор на “Жилфонд” ЕООД - 
Варна Тодор Димов Тодоров. 

  /Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 31, против –1, въздържали се –11, отсъстват –8/ 
 
 
 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                          В А Р Н А  
 
ЮП/ЮП    _________________/Н. АПОСТОЛОВ/ 

  



Препис-извлечение! 

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

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 3 

от заседание, проведено на 14.12.2011 г. и 15.12.2011 г. 
по точка  шеста от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Освобождаване и избор на Съветите на директорите в 
търговските дружества  с едноличен  собственик на капитала Община 
Варна. 

    Докл.: Н.Апостолов – председател ОбС 
          

Общ брой присъстващи общински съветници -37 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

63-6-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 221, т. 4 от 
ТЗ, чл. 13, ал. 1, т. 6 от Наредбата за реда за упражняване на правата на 
собственост върху частта на Община Варна от капитала на търговските 
дружества, Общински съвет – Варна освобождава членовете на Съвета на 
директорите на “Паркинги и гаражи – Варна” ЕАД, както следва: 

- Сияна Нинова Мавродинова-Ангелова  
- Януарий Марков Вичев 
- Поли Стаменова Стоянова 
  /Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 31, против –3, въздържали се –10, отсъстват –7/ 

 
 
 
 
 
 
63-6-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 221, т. 4 от 

ТЗ, чл. 13, ал. 1, т. 6 от Наредбата за реда за упражняване на правата на 
собственост върху частта на Община Варна от капитала на търговските 
дружества, Общински съвет – Варна избира за членове на Съвета на 
директорите на “Паркинги и гаражи – Варна” ЕАД, следните лица: 

- Роза Стефанова Димитрова 
- Мирослав Атанасов Михов 



- Октай Мемиш Мустафов 
  /Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 31, против –3, въздържали се –10, отсъстват –7/ 

 
 
 
 
64-6-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 221, т. 4 от ТЗ 

и чл. 15 от Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост 
върху частта на Община Варна от капитала на търговските дружества,  
Общински съвет – Варна освобождава като членове на Съвета на 
директорите на “Двореца на културата и спорта” ЕАД – Варна, следните 
лица: 

- Борислав Василев Люцканов 
- Николай Георгиев Стоянов   
- Борислав Светломиров Златев 
/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 37, против –0, въздържали се –4, отсъстват –10/ 
 
  
 
 
 
 
64-6-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 221, т. 4 от ТЗ 

и чл. 15 от Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост 
върху частта на Община Варна от капитала на търговските дружества,  
Общински съвет – Варна избира като членове на Съвета на директорите на 
“Двореца на културата и спорта” ЕАД – Варна, следните лица:  

- Борислав Василев Люцканов 
- Светослав Димитров Трайков 
- Минко Нейков Христов 
 /Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 37, против –0, въздържали се –4, отсъстват –10/ 
 
 
 
 
 
65-6-1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 221, т. 4 от ТЗ,  

Общински съвет – Варна освобождава като членове  на Съвета на 
директорите на “Ученическо и столово хранене” ЕАД: 



– Станислав Темелков Димитров 
– Румен Иванов Пишманов 
– Иван Георгиев Гоцев 
/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 35, против –0, въздържали се –5, отсъстват –11/ 
 
 
 
 
 
 
 
65-6-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 221, т. 4 във 

връзка с чл. 232”а” от Търговския закон, чл. 13, ал. 1, т. 6 от Наредбата за 
реда за упражняване на правата на собственост върху частта на Община 
Варна от капитала на търговските дружества, Общински съвет – Варна 
избира за членове на Съвета на директорите на “Ученическо и столово 
хранене” ЕАД” ЕАД, следните лица: 

 –  Росица Петрова Ковачева 
– Румен Иванов Пишманов 
– Мария Иванова Ангелова – Дойчева  
/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 35, против –0, въздържали се –5, отсъстват –11/ 

 
 
 
 
 
 

66-6-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 221, т. 4 от 
ТЗ, чл. 13, ал. 1, т. 6 от Наредбата за реда за упражняване на правата на 
собственост върху частта на Община Варна от капитала на търговските 
дружества, Общински съвет – Варна освобождава членовете на Съвета на 
директорите на “Стопанска и спомагателна дейност” ЕАД, както 
следва: 

- Петър Любомиров Ангелов, 
- Живко Калчев Дорийски, 
- Андреан Николаев Райков.  
/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 34, против –1, въздържали се –8, отсъстват –8/ 
 
 
 



66-6-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 221, т. 4 от 
ТЗ, чл. 13, ал. 1, т. 6 от Наредбата за реда за упражняване на правата на 
собственост върху частта на Община Варна от капитала на търговските 
дружества, Общински съвет – Варна избира за членове на Съвета на 
директорите на “Стопанска и спомагателна дейност” ЕАД, следните 
лица: 

- Петър Любомиров Ангелов, 
- Цветомир Димитров Петров 
- Андреан Николаев Райков 
/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 34, против –1, въздържали се –8, отсъстват –8/ 

 
 
 
 
 
 
67-6-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 221, т. 4 от 

ТЗ, чл. 13, ал. 1, т. 6 от Наредбата за реда за упражняване на правата на 
собственост върху частта на Община Варна от капитала на търговските 
дружества, Общински съвет – Варна освобождава членовете  на Съвета на 
директорите на “Пазари” ЕАД, както следва: 

- Лилия Кирилова Христова 
- Миглена Стефанова Георгиева 
- Цветомир Красимиров Грънчаров 
/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 36, против –0, въздържали се –7, отсъстват –8/ 

 
 
 
 
 

67-6-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 221, т. 4 във 
връзка с чл. 232”а” от Търговския закон, чл. 13, ал. 1, т. 6 от Наредбата за 
реда за упражняване на правата на собственост върху частта на Община 
Варна от капитала на търговските дружества, Общински съвет – Варна 
избира за членове на Съвета на директорите на “Пазари” ЕАД, следните 
лица: 

- Ангел Тонев Димиев 
- Миглена Стефанова Георгиева 
- Цветомир Красимиров Грънчаров 
/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 36, против –0, въздържали се –7, отсъстват –8/ 



68-6-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 5 
от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава управителя на “Жилфонд” 
ЕООД - Варна инж. Станислав Петров Антонов.  

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 30, против –2, въздържали се –8, отсъстват –11/ 
 
 
 
 
 
 
68-6-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 5 

от ТЗ, Общински съвет – Варна избира за управител на “Жилфонд” 
ЕООД - Варна  Цанко Георгиев Цветанов. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 30, против –2, въздържали се –8, отсъстват –11/ 

 
 
 

 

 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                          В А Р Н А  
 
ЮП/ЮП    _________________/Н. АПОСТОЛОВ/ 

  



 
Препис-извлечение! 

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

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 3 

от заседание, проведено на 14.12.2011 г. и 15.12.2011 г. 
по точка  седма от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Определяне на делегат и заместващ го в общото 
събрание на Националното сдружение на общините в Република България. 

 
    Докл.: Н.Апостолов – председател ОбС 

      
 

Общ брой присъстващи общински съветници -43 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

69-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА,  във връзка с чл. 
12, ал. 2 от Устава на Националното сдружение на общините в Република 
България /НСОРБ/, Общински съвет – Варна определя за делегат в Общото 
събрание на Националното сдружение на общините в Република България 
представителя на Общинския съвет Николай Николов Апостолов – 
Председател на Общински съвет – Варна.   

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 43, против –0, въздържали се –1, отсъстват –7/ 
 
 
 
 
 
 
69-7-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 ЗМСМА,  във връзка с чл. 

12, ал. 2 от Устава на Националното сдружение на общините в Република 
България /НСОРБ/, Общински съвет – Варна определя за заместник 
делегат в Общото събрание на Националното сдружение на общините в 
Република България представителя на Общинския съвет – Снежана 



Николова Донева – заместник-председател на Общинския съвет – Варна, 
която ще замества делегата Николай Николов Апостолов при 
невъзможност за участие в заседанията на Общото събрание на 
Националното сдружение на общините в Република България. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 43, против –0, въздържали се –1, отсъстват –7/ 

 

 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

                          В А Р Н А  
 
ЮП/ЮП    ________/п/_________/Н. АПОСТОЛОВ/ 

  
 
     

 
 



Препис-извлечение! 

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

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 3 

от заседание, проведено на 14.12.2011 г. и 15.12.2011 г. 
по точка  осма от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Упълномощаване на представителя на Община Варна, 
във връзка с предстоящото общо събрание на “Варна Ефкон” ООД, което 
ще се проведе на 19.12.2011 г. 

    Докл.: Н.Апостолов – председател ОбС 
          

Общ брой присъстващи общински съветници -36 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

70-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл.7, ал.1 от 
Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху частта 
на Община Варна от капитала на търговските дружества, във връзка с 
покана №  ОС11-94.Е/11/06.12.2011 г. от Евгений Борисов Жечев, 
управител на „ВАРНА ЕФКОН” ООД, Общински съвет – Варна 
упълномощава представителя на Община Варна – Владимир Велчев Тонев 
да участва в Извънредно oбщо събрание на съдружниците във „ВАРНА 
ЕФКОН” ООД, което ще се проведе на 19.12.2011г. на адреса на 
управление на Дружеството, от 13.00 часа и да гласува по посочения в 
предварително обявения дневен ред , а именно: 

ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Вземане на решение за поддръжка 
и сервизиране на системата” - Да участва в разискванията по тази точка и 
да гласува както намери за добре, с оглед най-добрата защита интересите 
на Община Варна; 

ПО ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ''Вземане на решение за действия 
на Дружеството по доплащане на системата на ''Ефкон АГ'', Австрия'' - Да 
участва в разискванията по тази точка и да гласува както намери за добре, 
с оглед най-добрата защита интересите на Община Варна. 

 
 



70-8-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет 
– Варна решава след участието си в извънредното общо събрание на 
съдружниците  във „ВАРНА ЕФКОН” ООД, Владимир Велчев Тонев да 
внесе писмен доклад за взетите решения на следващото заседание на 
Общинския съвет – Варна. 
  /за-36, против-0, въздържали се-0/ 

 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                          В А Р Н А  
 
ЮП/ЮП    _________________/Н. АПОСТОЛОВ/ 

  
 
     



Препис-извлечение! 

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

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 3 

от заседание, проведено на 14.12.2011 г. и 15.12.2011 г. 
по точка  девета от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
“ Здравеопазване”  относно: 
 (1) - вземане на решение за предоставяне на безвъзмездно право на 
ползване на Оптичен кохерентен томограф в полза на “СБОБАЛ – Варна” 
ЕООД.  
 (2) - вземане на решение  за предоставяне на безвъзмездно право на 
ползване на  Рентгенов скопично-графичен апарат в полза на ДКЦ ІІ 
“Свети Иван Рилски” Варна ЕООД. 
 (3) - отпускане на еднократна финансова помощ по молби на 
граждани за лечение 

(4) -  неотпускане на еднократна финансова помощ по молби на 
граждани за лечение 
 

 Докл.: проф.А.Клисарова – председател на ПК “Здравеопазване” 
          

Общ брой присъстващи общински съветници -43 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 71-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с  чл. 
39, ал. 3 от ЗОС,  чл. 48, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета 
на Община Варна с вх. № РД11-9302/102/18.05.2011г., Общински съвет – 
Варна решава да бъде предоствен за безвъзмездно ползване на “СБОБАЛ – 
Варна” ЕООД, следния закупен от Бюджет 2011 на Община Варна, функция 
“Здравеопазване” актив – собственост на Община Варна - Оптичен 
кохерентен томограф на стойност 129 480 лв. 

Разходите по поддръжка и техническо обслужване на същия да бъдат 
за сметка на  “СБОБАЛ – Варна” ЕООД. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 42, против –0, въздържали се –0, отсъстват –9/ 

 
 



72-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с  чл. 
39, ал. 3 от ЗОС, чл. 48, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета 
на Община Варна с вх. № РД11-9302/104/18.05.2011г., Общински съвет – 
Варна решава да бъде предоставен за безвъзмездно ползване на ДКЦ ІІ 
“Свети Иван Рилски”  Варна ЕООД следния закупен от Бюджет 2011 на 
Община Варна, функция “Здравеопазване” актив – собственост на Община 
Варна –  Рентгенов скопично-графичен апарат на стойност 51 693, 60 лв. 

Разходите по поддръжка и техническо обслужване на същия да бъдат 
за сметка на  ДКЦ ІІ “Свети Иван Рилски”  Варна ЕООД. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 43, против –0, въздържали се –0, отсъстват –8/ 

 
 
 
 

73-9. 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  № 2952-3/31/19,20.01.2011 г. и на база здравен статус, Общински 
съвет – Варна отпуска финансови средства за лечение на лицата, посочени в 
приложение към настоящото решение. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 43, против –0, въздържали се –0, отсъстват –8/ 

 
 
 
 

74-9. 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. 

за – 41, против –0, въздържали се –1/ 
 

            
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                          В А Р Н А  
 
ЮП/ЮП    _________________/Н. АПОСТОЛОВ/ 



Препис-извлечение! 

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

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 3 

от заседание, проведено на 14.12.2011 г. и 15.12.2011 г. 
по точка  десета от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
“Транспорт”,  относно: 

(1) – променя на решение №1414-14/15/20.05.2009г. 
 
    Докл.: И. Луков – председател на ПК “Транспорт” 
          

Общ брой присъстващи общински съветници -40 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

75-10. На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА и във връзка с 
чл.99а, ал.1 , ал.2 и ал.3 от Закона за движение по пътищата и по  
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД11-9302/226/13.12.2011г., 
Общински съвет - Варна променя Приложение №2 към свое решение №1414-
14/15/20.05.2009г. за “Режим на преференциално паркиране на МПС, 
превозващи хора с увреждания”, съгласно приложение към настоящото 
решение.  

/за-40, против-0, въздържали се-0/ 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                          В А Р Н А  
 
ЮП/ЮП    _________________/Н. АПОСТОЛОВ/ 

 

 

 



 Препис-извлечение! 

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

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 3 

от заседание, проведено на 14.12.2011 г. и 15.12.2011 г. 
по точка  единадесета от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
“Финанси и бюджет”, относно: 

 
(1) - приемане на макрорамката на План – сметка за дейност 

“Чистота” за 2012г. и запазване такса битови отпадъци за 2012 г. в 
размерите действащи през 2011г.;  

(2) - приемане на информация за параметрите на банковия заем и 
отчет на усвоения банков заем по обекти към 30.11.2011г.; 

(3) - изменение на решение № 3491-8-1/36/10,11,18.08.2011г. на 
Общински съвет – Варна за финансиране на инвестиционни обекти от 
капиталовата програма, в т.ч.: с банков заем 2011 г., с остатъка от 
облигационен заем за 2010г. и трансфер от ПУДОС;  

(4) - актуализиране на решение № 3491-8-2/36/10,11, 18.08.2011г. на 
Общински съвет – Варна;  

(5) - промяна на решение № 2952-3, т. ІХ-3 от Протокол № 
31/19,20.01.2011 г. на Общински съвет–Варна;  

(6) - увеличаване числеността на щата на ОП “Инвестиционна 
политика”;  

(7) - увеличаване числеността на щата на район “Одесос”; 
(8) - увеличаване числеността на щата на район “Младост”; 
(9) - увеличаване числеността на щата на район “Приморски”; 
(10) - увеличаване числеността на щата на район “Аспарухово”; 
(11) - увеличаване числеността на щата на район “Владислав 

Варненчик”; 
(12) - одобряване текст на договор за депониране на отпадъци в 

“Регионално депо за не опасни отпадъци” с. Въглен;  
(13) - даване на съгласие за поемане на общински дълг и 

упълномощаване на Кмета на Община Варна да подпише Запис на заповед 
в полза на МРРБ, във връзка с авансово плащане по договор № 
BG161РО001/1.1-10/2010/002 за безвъзмездна финансова помощ за 
изпълнение на проект BG161РО001-1.1.10-0005 “Достъпна култура в 
алтернативи”;    



(14) - даване на съгласие за поемане на общински дълг и 
упълномощаване на Кмета на Община Варна да подпише Запис на заповед 
в полза на МРРБ, във връзка с авансово плащане по договор № 
BG161РО001/1.4-07/2010/003 за безвъзмездна финансова помощ за 
изпълнение на проект “Подкрепа за разработване на Интегриран план за 
градско възстановяване и развитие – гр. Варна”;   

(15) - даване на съгласие “Център за обществена подкрепа” и “Звено 
“Майка и бебе” да получат статут на второстепенен разпоредител с 
бюджетен кредит;     

(16) - отпускане на финансови средства на ДКЦ І “Света 
Клементина – Варна” ЕООД за закупуване на апаратура и ремонт; 

(17) - прекратяване на договор № Д-3-9200/240/18.04.2003г. за 
учредено безвъзмездно право на ползване сключен между Община Варна 
и “Олимпийски клуб Варна”;   

(18) - опрощаване на държавни вземания;   
(19) - заемообразно финансиране на проект BG161РО001/1.4-

04/2009/003 “Укрепване на активната част на срутищата по стръмните 
склонови участъци на новото трасе на ул. “Девня” в участъка от 
бензиностанция “Шел” до ул. “Атанас Москов”, гр. Варна, финансиран по 
договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161РО001/1.4-
04/2009/003 в рамките на ОП “Регионално развитие 2007-2013”;  

(20) - заемообразно финансиране на проект рег. № А09-31-
37/30.01.2009г. “е - община Варна – ефективна и прозрачна общинска 
администрация в услуга на потребителите”, приоритетна ос ІІІ 
“Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса, в това число 
чрез развитие на електронното управление”, подприоритет 3.1. 
“Качествено административно обслужване и развитие на електронното 
управление”, финансиран по ОП “Административен капацитет”, 
Бюджетна линия: BG051РО002/08/3.1-02, съгласно договор за 
безвъзмездна помощ № А09-31-37-С/01.06.2009г.;   

(21) - даване на съгласие да бъдат извършени дейности в комплекс 
Социален учебно – професионален център “Анастасия д-р Железкова” – 
гр. Варна;   

(22)-  даване на съгласие за формиране на паралелки под норматива за 
минимален брой ученици и въвеждане на система на делегиран бюджет в 
общински детски градини; 

(23) – отпускане на финансови средства за гориво за отопление на 
Театрално – музикален продуцентски център – Варна, Основна сграда и 
сцена “Филиал” и Държавен куклен театър – Варна. 

(24) – възлагане на ОП “Инвестиционна политика” да изготви КСС 
за изграждането на нов подход към бензиностанция на “Градски 
транспорт” ЕАД Варна, като средствата да бъдат заложени в Бюджет 2012 
г. на Община Варна.   



(25) – Изменение на решение № 3323-3/35/22, 23 и 29.06.2011г. на 
Общински съвет - Варна, като освобождава  Специализирана болница за 
активно лечение на онкологични заболявания със стационар “Д-р Марко 
Марков” – Варна ЕООД  от заплащане на дивидент за 2011 г. (на база 
печалбата за 2010г.) за търговските дружества с ограничена отговорност и 
акционерните дружества с 100% общинско участие  в размер 583 500 лв., 
извършване на проверка във връзка  с изпълнение на решение на 
Общински съвет – Варна за закупуване на апарат за ранна диагностика на 
рака на шийката на матката  и предоставяне на доклад. 

(26) – вземане на решение да бъдат предоставени безплатни карти за 
градски транспорт на хора със загуба на слуха, живеещи на територията на 
Община Варна. 

(27) – вземане на решение да бъдат предоставени безплатни карти за 
градски транспорт на членовете на дружество “Спасение”. 

(28) – даване на съгласие да бъдат отпуснати финансови средства за 
реализиране на ТВ предаване за излъчване по ТВ “Черно море” с  работно 
заглавие ”Европейска Варна”. 
 
    Докл.: Я. Станев – председател на ПК “ФБ” 
          

Общ брой присъстващи общински съветници -46 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

76-11. На основание чл. 21 ал. 1,  т. 6,  чл. 17, ал. 1, т. 6 и т. 7 от 
ЗМСМА, във връзка с чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ и по предложение на Кмета на 
Община Варна с вх. № РД11-9302/211/29.11.2011г., Общински съвет – Варна 
приема макрорамката на План – сметка за дейност “Чистота” за 2012г., 
съгласно приложение към настоящото решение. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 39, против –0, въздържали се –4, отсъстват –8/ 
 

 

 

77-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, във връзка чл. 66, ал. 
1 от ЗМДТ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОС11-
9302/215/01.12.2011г., Общински съвет – Варна запазва размера на такса 
битови отпадъци за 2012 г. в размерите действащи през 2011г., както следва: 

77-11-1. Определя такса за битови отпадъци за 2012 г. за жилищни 
имоти на граждани и предприятия в размер на 1 на хиляда пропорционално 



върху данъчната оценка на имотите, изчислена по норми, съгласно 
приложение към ЗМДТ. 

По видове услуги таксата е както следва:  
• За сметосъбиране и сметоизвозване - 0,62 на хиляда;  
• За обезвреждане на битови отпадъци и депо- 0.10 на хиляда; 
• За почистване на териториите на обществено ползване – 0.28 на 

хиляда; 
         77-11-2. Определя такса за битови отпадъци за 2012 г. върху отчетната 
стойност на нежилищните имоти на предприятията и върху данъчната оценка 
на нежилищните имоти на гражданите в размер на 3,90 на хиляда. 

По видове услуги таксата е както следва:  
• За сметосъбиране и сметоизвозване - 2,20 на хиляда;  
• За обезвреждане на битови отпадъци и депо- 0.55 на хиляда; 
• За почистване на териториите на обществено ползване – 1.15 на 

хиляда; 
  77-11-3. Определя таксата за битови отпадъци в зависимост от вида и 
броя на декларираните към 30 ноември на предходната година съдове за 
изхвърляне на отпадъци в размер на 18 лв. за 1 куб. м. некомпактирани 
битови отпадъци, при честота на извозване съгласно Заповед № 
3825/29.10.2011г. на Кмета на Община Варна. 

77-11-4. За предприятия притежаващи разрешение за извършване на 
дейности по оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъци, издадено по 
реда на чл. 37 от ЗУО, се дължи само такса за поддържане на чистотата на 
териториите на обществено ползване. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 40, против –0, въздържали се –2, отсъстват –9/ 
 
 
 
 
 
 
78-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и по предложение 

на Кмета на Община Варна с вх. № РД11-9302/212/29.11.2011г., Общински 
съвет – Варна приема информация за параметрите на банковия заем и отчет 
на усвоения банков заем по обекти към 30.11.2011 г., съгласно приложение 
15 от актуализиран Бюджет за 2011 г.на Община Варна, както следва: 

1. Параметри: 
- размер на заема - 6 135 502 евро; 
- обезпечение – учреден залог върху настоящи и бъдещи вземания, 

представляващи собствени приходи на Община Варна в полза на “Сибанк” 
ЕАД; 



- срок на заема – 10 г.; 
- гратисен период 2 г.; 
- лихвен процент към датата на подаване на офертите от участниците 

– 5.512%, формиран от 3-месечен EURIBOR + надбавка от 3.94%. 
Максимално допустимият лихвен процент по решение № 2952-
3/31/19,20.01.11 т. XVII на Общински съвет -  Варна е 6.5%. Лихвеният 
процент към датата на сключване на договора е 5.4% т.е. постигнат е по-
нисък лихвен процент с 1.1 пункта; 

- Такса за управление на заема – 0.6%. Максимално допустима такса 
по решението на ОбС Варна 1%; 

- Такса ангажимент – 0.3%. Максимално допустима такса по 
решението на ОбС Варна 0.5%. 

2. Отчет на усвоения банков заем по обекти към 30.11.2011 г., съгласно 
приложение 15: 

ОБЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ С БАНКОВ ЗАЕМ 
АКТ. 
БЮДЖЕТ 
 2011 г. 

ОТЧЕТ  
 КЪМ  
30.11.2011 г
в лева 

ВСИЧКО     І + ІІ    в т.ч.: 12 000 000 9 462 025 
 І. ПЪТИЩА - д. 606  § 51,§ 52 9 600 000 8 716 378 
Основен ремонт и проектиране на ул. "Св. Елена" в  
Участъка от бул. "Константин и Фружин" 
до ул."Ас. Разцветников",  по плана на  
ж.к."Вл. Варненчик" I-ви м.р.,  гр. Варна  2 000 000 1 996 274 
Проектиране и реконструкция на кръстовище на  
бул. "Цар Освободител" с бул. "Христо Смирненски" 3 200 000 2 466 347 
Проектиране и изграждане първи етап Южно  
обслужващо платно на бул. "В. Левски" в участъка от  
бул. "Цар Освободител" до бул. "Сливница" 3 100 000 2 976 685 
Реконструкция на бул. "Република" в участъка от  
бул. "Цар Освободител" до бул. "Трети март" 1 300 000 1 277 072 
 ІІ. ИНЖЕНЕРНА   ИНФРАСТРУКТУРА  д. 629, § 52: 2 400 000 745 647 
Благоустрояване пространство северно от бл. 18,  
бул. “Христо Ботев” 820 000 745 647 

Изграждане на водопроводни отклонения в кв. "Аспарухово" 500 000 0 

Изграждане на канализация в с. Тополи 240 000 0 
Реконструкция на ул. "Ген. Колев" в участъка  
от бул. "Чаталджа" - полагане на високоволтов ел. кабел  840 000 0 

/за-36, против-0,въздържали се-2/ 
 
 



 
79-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, § 8 от ПЗР на ЗДБРБ 

за 2011 г.  и чл. 47, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за съставянето, 
приемането, изпълнението и отчитането на общинския бюджет и 
извънбюджетните сметки на Община Варна и по предложение на Кмета на 
Община Варна с вх. №  РД11-9302/215/29.11.2011г., Общински съвет – Варна 
изменя свое решение № 3491-8-1 от Протокол № 36/10,11,18.08.2011 г. за 
финансиране на инвестиционни обекти от капиталовата програма, в т.ч.: с 
банков заем от 2011 г., с остатъка от облигационен заем 2010 г., и трансфер 
от ПУДООС, съгласно приложения от актуализирания Бюджет на Община 
Варна за 2011 г. №№ 4,8,10,13,15. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 42, против –0, въздържали се –0, отсъстват –9/ 

 
 
 
 
 80-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, § 8 от ПЗР на ЗДБРБ 

за 2011 г.  и чл. 47, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за съставянето, 
приемането, изпълнението и отчитането на общинския бюджет и 
извънбюджетните сметки на Община Варна и по предложение на Кмета на 
Община Варна с вх. № РД11-9302/214/29.11.2011г., Общински съвет – Варна 
актуализира решение № 3491-8-2 от Протокол № 36/10,11,18.08.2011 г., 
съгласно приложение № 14 от актуализирания Бюджет на Община Варна за 
2011 г.  

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 43, против –0, въздържали се –0, отсъстват –8/ 

 

 

 

 

81-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА,  чл. 47, ал. 1 от 
Наредбата за условията и реда за съставянето, приемането, изпълнението и 
отчитането на общинския бюджет и извънбюджетните сметки на Община 
Варна и във връзка с целесъобразността на направените разходи и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД11-9302/213/29.11.2011г., 
Общински съвет – Варна променя свое решение № 2952-3,т. ІХ-3 от 
Протокол № 31/19,20.01.2011 г. като заменя текста „благоустрояване на 
централна градинка в района на Драматичния театър” в д. 629 „Други 
дейности по опазване на околната среда” с „Рехабилитация улична мрежа в 



района на Драматичен театър, бул. „Хр. Ботев” и ул. „Русе” в д. 606 
„Изграждане и поддържане на улична мрежа”. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 42, против –0, въздържали се –0, отсъстват –9/ 
 
 
 
 
 
 
82-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 52, 

ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от ЗОС и по предложения на Кмета на Община Варна с 
вх. № № РД11-9302/210/28.11.2011г. и РД11-9302/218/29.11.2011г., 
Общински съвет – Варна утвърждава нова структура на ОП 
„Инвестиционна политика”, считано от 01.01.2012 г., със следните 
промени: 

�   Увеличава числеността на персонала с 8 щатни бройки, които се 
определят за длъжностите: 

- Юрисконсулт, обществени поръчки – 4 щатни бройки. 
- Експерт, обществени поръчки – 4 щатни бройки 
� Трансформира длъжността Организатор – 1 щатна бройка в 

Координатор, обществени поръчки – 1 щатна бройка. 
      82-11-1. Одобрява промени в структурата на общинската 
администрация, като закрива отдел “Обществени поръчки”, дирекция 
“Правно-нормативно обслужване” и намалява числеността на общинската 
администрация с 10 щатни бройки, считано от 01.01.2012г. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 40, против –0, въздържали се –0, отсъстват –11/ 

 
 
 
 

83-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА и по предложение от 
Кмета на район “Одесос” с вх. № ОС11-1000/53/30.11.2011г., Общински 
съвет – Варна увеличава числеността на район “Одесос” с 3 /три/ бройки, 
както следва: 

• Началник отдел – 1 /една/ бройка 
• Началник сектор - 1 /една/ бройка 
• Главен специалист “Търговска дейност” – 1 /една/ бройка 

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



84-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА и по предложения от 
Кмета на район “Младост”  с вх. № № ОС11-1000/52/30.11.2011г. ОС11-
1000/56/05.12.2011г., Общински съвет – Варна увеличава числеността на 
район “Младост” с 3 щатни бройки, както следва: 

• Заместник-кмет 
• Гл. експерт “Участъков архитект” 
• Главен специалист “Човешки ресурси” 

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

       85-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА и по предложение от 
Кмета на район “Приморски” с вх. № ОС11-1000/51/29.11.2011г., Общински 
съвет – Варна увеличава числеността в д-ст 122 “Общинска администрация” 
на район “Приморски” с 3 /три/ щатни бройки, както следва: 

•   Главен инспектор “Контрол строителство” по служебно 
правоотношение 

•   Главен юрисконсулт по служебно правоотношение 
•   Главен експерт “Озеленяване” по служебно правоотношение 

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

86-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА и по предложение от 
Кмета на район “Аспарухово” с вх. № ОС11-1000/54/30.11.2011 г., Общински 
съвет – Варна: 

• Увеличава  числеността  на персонала на район “Аспарухово” с 3 
щатни бройки, както следва: Главен инженер, Главен експерт “Участъков 
архитект” и Директор на дирекция “Обществен ред и контрол” 

• Утвърждава структура на район “Аспарухово” с дирекции- 
“Административно, правно и информационно обслужване”, “Финансово-
счетоводни и социални-икономически дейности”, “Устройство на 
територията”, “Обществен ред и контрол” и “Административно-техническо 
обслужване – Галата”. 

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



87-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – 
Варна завишава числеността на администрацията на район “Владислав 
Варненчик”, при Община Варна с 2 /две/ щатни бройки, а именно: 

• В дирекция “Административно-правно обслужване” 1 /една/ щатна 
бройка за “главен юрисконсулт” по служебно правоотношение. 

• В дирекция “Устройство на територията” 1 /една/ щатна бройка за 
главен експерт “Участъков архитект” по служебно правоотношение. 

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

 

 

 

88-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и ал. 2,  във връзка с чл. 
61, ал. 1 от ЗМСМА и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. №  
РД11-9906/158/03.09.2011г., Общински съвет - Варна одобрява договор – 
приложение № 1 към настоящото предложение, както и текста на анекс – 
приложение № 2 към настоящото предложение. Възлага на Кмета на Община 
Варна да подпише анекс – приложение № 2.    

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 44, против –0, въздържали се –0, отсъстват –7/ 

 

 

 

 

89-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, във връзка с 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОС11-9302/164/26.08.2011 
г., Общински съвет - Варна взема решение за поемане на общински дълг и 
упълномощава Кмета на Община Варна да подпише Запис на заповед в полза 
на Министерството на регионалното развитие и благоустройство, Договарящ 
орган по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 год., за 
стойността на авансовото плащане по чл. 4, т. 1 – до 263 428,53 лв. (двеста 
шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и осем лв. и 53 ст.),  на 
Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
BG161PO001/1.1-10/2010/002 за проект „Достъпна култура в алтернативи”, 
схема BG161PO001/1.1-10/2010 „Подкрепа за създаване и промотиране на 
иновативни културни събития” на Оперативна програма „Регионално 
развитие” 2007-2013 год. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 46, против –0, въздържали се –0, отсъстват –5/ 



90-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, във връзка с 
предложение Кмета на Община Варна с вх. № РД11-9302/175/16.08.2011г., 
Общински съвет – Варна реши: 

90-11-1. Взема решение за изработване на Интегриран план за 
градско възстановяване и развитие в рамките на договор за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/1.4-07/2010/003 за проект 
„Подкрепа за разработване на Интегриран план за градско възстановяване и 
развитие – гр. Варна”, схема BG161РО001/1.4-07/2010 “Подкрепа за 
интегрирани планове за градско възстановяване и развитие“ на Оперативна 
програма „Регионално развитие” 2007-2013 год.; 

    90-11-2. Възлага на Кмета на Община Варна да организира 
изработването на Интегриран план за градско възстановяване и развитие - гр. 
Варна; 

    90-11-3. Взема решение за поемане на общински дълг и 
упълномощава Кмета на Община Варна да подпише Запис на заповед в полза 
на Министерството на регионалното развитие и благоустройство, Договарящ 
орган по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 год., за 
стойността на авансовото плащане по чл. 4, т. 1 от Специалните условия – до 
332 347,72 лв. (триста тридесет и две хиляди и триста четиридесет и седем лв. 
и 72 ст.) на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
BG161РО001/1.4-07/2010/003 за проект „Подкрепа за разработване на 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие – гр. Варна”, схема 
BG161РО001/1.4-07/2010/003 “Подкрепа за интегрирани планове за градско 
възстановяване и развитие“ на Оперативна програма „Регионално развитие” 
2007-2013 год. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 46, против –0, въздържали се –0, отсъстват –5/ 

 
 
 
 
 
 
   91-11.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 28, 

ал. 1 и ал. 2 от Закон за общинските бюджети и по предложение на Кмета на 
Община Варна с вх. № РД 11-9302/176/17.08.2011г., Общински съвет - Варна 
дава съгласие: 

  91-11-1. “Център за обществена подкрепа” с адрес: гр. Варна, 
ул.”Георги Сава Раковски” № 62 да получи статут на второстепенен 
разпоредител с бюджетен кредит със самостоятелен ЕИК, банкова сметка и 
бюджет за изпълнение на социална услуга „Център за обществена подкрепа” 
с капацитет 100 места и персонал 20,5 бройки като държавна делегирана  



дейност към Функция V „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” с 
годишна издръжка на 1 място 2 566.00 лв. за 2011г., считано от 01.01.2012г. 

   91-11-2.  „Звено „Майка и бебе” с адрес: гр. Варна, кв. „Аспарухово”, 
ж.к. „Дружба”, бл. 9, ет. 1 да получи статут на второстепенен разпоредител с 
бюджетен кредит със самостоятелен ЕИК, банкова сметка и бюджет за 
изпълнение на социална услуга „Звено „Майка и бебе” с капацитет 8 места и 
персонал 6,5 бройки като държавна делегирана дейност към Функция V 
„Социално осигуряване, подпомагане и грижи” с годишна издръжка на 1 
място 6 257.00 лв. за 2011г., считано от 01.01.2012г. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 46, против –0, въздържали се –0, отсъстват –5/ 

 
 
 
 
 
  92-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с 

докладна записка от управителя на ДКЦ І “Света Клементина – Варна” 
ЕООД с вх. № ОС11-9903/40/02.09.2011г. и по предложение на г-н Владимир 
Тонев – общински съветник, Общински съвет – Варна решава да бъдат 
отпуснати финансови средства  в размер на 60 000 лв. необходими за 
закупуването на апаратура, заплащане на ремонта  на сградния фонд и 
подмяна на асансьорната уредба на  ДКЦ І “Света Клементина – Варна” 
ЕООД от бюджет 2012 г. на Община Варна. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 36, против –1, въздържали се –7, отсъстват –7/ 

 
 
 
 
 
 93-11. На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА,  чл.22.2, б. А от 

договор № Д-3-9200/240/18.04.2003г., във връзка с предложение на Кмета на 
Община Варна с вх. № Д-3-9200/240/16.09.2011г., Общински съвет – Варна 
възлага на Кмета на Община Варна да предприеме необходимите действия за 
прекратяване на Договор №Д-3-9200/240/18.04.2003 г. за учредено 
безвъзмездно право на ползване, сключен между Община Варна и 
“Олимпийски клуб Варна”. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 46, против –0, въздържали се –0, отсъстват –5/ 

 
 



94-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с писмо 
вх. № ОС11-9910/2/04.04.2011 г. от Администрацията на Президента на 
Република България, Общински съвет – Варна предлага на Президента на 
Република България да не се опрости задължението на ИВАНЧО ГЕНОВ 
ВАСИЛЕВ от гр. Варна, ул. “Злетово”, бл.2, вх. “Г”, ет. 2, ап. 44.   

за –38, против –0, въздържали се –1/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

95-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОС11-9302/201/16.11.2011г., 
Общински съвет - Варна дава съгласие да бъдат отпуснати  заемообразно от 
бюджета на Община Варна средства в размер на 555 791,34 лв. за покриване 
на допустимите разходи за изпълнението на проект BG161РО001/1.4-
04/2009/003 “Укрепване на активната част на срутищата по стръмните 
склонови участъци на новото трасе на ул. “Девня” в участъка от 
бензиностанция “Шел” до ул. “Атанас Москов”, гр. Варна, финансиран по 
договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161РО001/1.4-04/2009/003 в 
рамките на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 год. до 
възстановяването им от Управляващия орган. 

 Средствата да бъдат осигурени от бюджет 2012 г. на Община Варна. 
/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 43, против –0, въздържали се –2, отсъстват –6/ 

 
 
 
 
 
 
     96-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и по предложение 

на Кмета на Община Варна с вх. № РД-9-0400/299/01.12.2011г., Общински 
съвет – Варна дава съгласие разходите в размер на 63 100 лв. /шестдесет и 
три хиляди и сто лева/, необходими за изплащане на първия етап от договор  
№ Д11-9200/1286/ от 01.11.2011г. с предмет „Разработване и внедряване на 
система за моделиране на е-услуги и внедряването им в продукционна среда” 
– дейност  3 от проект рег.  номер А09-31-37/30.01.2009г. „е – община Варна 
– ефективна и прозрачна общинска администрация в услуга на 
потребителите”, приоритетна ос III. „Подобряване на обслужването на 



гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното 
управление” подприоритет 3.1. „Качествено административно обслужване и 
развитие на електронното управление”, финансиран по ОП 
„Административен капацитет”, Бюджетна линия: BG051РО002/08/3.1-02, 
съгласно договор за безвъзмездна помощ № А09-31-37-С/01.06.2009г. да се 
осигурят заемообразно от Бюджет 2011 на Община Варна до 
възстановяването им от Управляващия орган на Оперативна програма 
„Административен капацитет”. 

    Възлага на Кмета на Община Варна да изготви междинен отчет, който 
да бъде предоставен на Управляващия орган и с който да бъдат запознати ПК 
“Европейски въпроси и международно сътрудничество” и ПК “Финанси и 
бюджет”. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 45, против –0, въздържали се –0, отсъстват –6/ 
 
 
 
 
 
 

 
97-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и по предложение на 

Кмета на Община Варна с вх. № РД11-0400/356/01.12.2011г., Общински 
съвет – Варна: 

� Дава съгласие да бъдат извършени дейности, съгласно приложен 
план – график на комплекс “Анастасия д-р Железкова” – гр. Варна на 
стойност до 204 000 лв . с ДДС. 

� Възлага на Кмета на Община Варна да предприеме необходимите 
мерки  за спазване на поетите инвестиционни намерения към МРРБ. 
 Средствата да бъдат заложени в Бюджет 2012 на Община Варна. 
 97-11-1. Възлага на Председателя на Общински съвет – Варна да 
състави комисия за проверка на всички дейности, включително и отчетните, 
по проект “Анастасия д-р Железкова”, която да запознае с резултатите от 
същата Общински съвет – Варна, както и с резултатите от проверката на 
общинската администрация. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 37, против –1, въздържали се –7, отсъстват –6/ 

 
 
 
 
 
 



     98-11. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.11 ал.1, ал. 2, ал. 
3,ал. 5 и ал. 7 от Наредба № 7 от 29.12.2000 г. за определяне броя на 
паралелките и групите, и броя на учениците и на децата в паралелките  и в 
групите на училищата, детските градини и обслужващите звена и по 
предложения на Кмета на Община Варна с вх. №№ РД 11-
9302/184/01.09.2011г. и РД11-6700/485/09.09.2011 г., Общински съвет – 
Варна: 

     98-11-1. Дава съгласие за формиране на паралелки под норматива за 
минимален брой ученици в Оздравително училище „Д-р Никола Димитров” 
за учебната 2011/12г., както следва: 

II клас - 5 ученици; 
III-IV клас - 9 ученици; 
V клас - 5 ученици; 
VI клас - 7 ученици. 
Изключението се допуска на основание чл.11, ал.1, т.4 и т.5 от Наредба 7 

от 29.12.2000г.като се осигуряват  допълнителни средства за обезпечаване  на 
учебния процес извън определените по единни разходни стандарти за 
съответната дейност в размер на 64 710 лв. 

      98-11-2. Дава съгласие за формиране на паралелки под норматива за 
минимален брой ученици в ОУ „Св. Климент Охридски” с. Константиново за 
учебната 2011/12г., както следва: 

слята паралелка I  и III  клас - 19 ученици; 
слята паралелка II и IV клас - 16 ученици; 
слята паралелка V и VII клас - 11 ученици; 
маломерна паралелка VII клас - 10 ученици . 
  Изключението се допуска на основание чл. 11, ал. 5, т. 2 от Наредба 7 

от 29.12.2000г. като се осигуряват  допълнителни средства за обезпечаване  
на учебния процес извън определените по единни разходни стандарти за 
съответната дейност в размер на 37 600 лв. 

   98-11-3. Дава съгласие за продължаване на обучението на учениците 
от профил „Изкуства” - хореография в СОУ „Елин Пелин” в паралелка под 
норматива за минимален брой ученици за учебната 2011/12г. , както следва:  

XI а клас - 17 ученици. 
Изключението се допуска на основание чл.11, ал.3, т.3 от Наредба 7 от 

29.12.2000г. като се осигуряват допълнителни средства за обезпечаване  на 
учебния процес извън определените по единни разходни стандарти за 
съответната дейност в размер на 430 лв. 

     98-11-4. Дава съгласие за формиране на паралелки под норматива за 
минимален брой ученици в ОУ „Христо Смирненски” с. Тополи за учебната 
2011/12г. , както следва:  

VI клас - 17 ученици; 
VII клас - 14 ученици. 



Изключението се допуска на основание чл. 11, ал. 1, т. 2 и ал.4 от 
Наредба 7 от 29.12.2000г. като се осигуряват  допълнителни средства за 
обезпечаване  на учебния процес извън определените по единни разходни 
стандарти за съответната дейност в размер на 1 175 лв. 

98-11-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 11 ал. 1, ал. 2, 
ал. 3, ал. 5 и ал. 7 от Наредба №7 от 29.12.2000 г.за определяне броя на 
паралелките и групите, и броя на учениците и на децата в паралелките  и в 
групите на училищата, детските градини и обслужващите звена и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД 11-6700/485/09.09.2011, 
Общински съвет Варна: 

 Дава съгласие за формиране на паралелки под норматива за 
минимален брой ученици в ОУ „Панайот Волов” за учебната 2011/12г., както 
следва: 

VІІ а клас - 16 ученици; 
VІІ б клас - 15 ученици; 
Изключението се допуска на основание чл.11, ал.1, т.2 и ал.4 от Наредба 

7 от 29.12.2000г.като се осигуряват  допълнителни средства за обезпечаване  
на учебния процес извън определените по единни разходни стандарти за 
съответната дейност в размер на 1 175 лв. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 44, против –0, въздържали се –0, отсъстват –7/ 

 
 
 
 
   99-11. На основание чл. 21 ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и по предложение на 

Кмета  на Община Варна с вх. № РД 11-7400/113/25.11.2011г., Общински 
съвет – Варна дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер 
на 95 000 лв. /деветдесет и пет хиляди лева/ за 38 тона гориво за отопление на 
Театрално-музикален продуцентски център – Варна, Основна сграда и сцена 
„Филиал” и Държавен куклен театър – Варна за месец декември 2011 година, 
както следва: 

• За основна сграда и сцена на Театрално-музикален продуцентски 
център – Варна – 20 тона; 

• За сцена „Филиал” – 10 тона; 
• За Държавен куклен театър – Варна – 8 тона. 
Средствата да бъдат осигурени от Бюджет 2011 година на Община 

Варна. 
/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 39, против –0, въздържали се –0, отсъстват –12/ 

 
 
 



 
100-11. На основание чл. 21 ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с писмо от 

ПК “Транспорт” с вх. № ОС11-9303/41/29.11.2011г., Общински съвет – Варна 
възлага на ОП “Инвестиционна политика” да изготви КСС за изграждането 
на нов подход към бензиностанция на “Градски транспорт” ЕАД Варна, като 
средствата да бъдат заложени в Бюджет 2012 г. на Община Варна.   

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 43, против –0, въздържали се –0, отсъстват –8/ 

 
 
 
 
101-11.  На основание чл. 21 ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с  писмо 

от ПК “Здравеопазване” с вх. РД11-9903/90/30.11.2011г. и докладна записка 
от управителя на Специализирана болница за активно лечение на 
онкологични заболявания със стационар “Д-р Марко Марков” – Варна ЕООД 
с вх. № РД11-9903/90/15.11.2011г., Общински съвет – Варна: 

 101-11-1.  Изменя свое решение № 3323-3/35/22, 23 и 29.06.2011г., като 
освобождава  Специализирана болница за активно лечение на онкологични 
заболявания със стационар “Д-р Марко Марков” – Варна ЕООД  от 
заплащане на дивидент за 2011 г. (на база печалбата за 2010г.) за търговските 
дружества с ограничена отговорност и акционерните дружества със 100% 
общинско участие  в размер на 583 500 лв. 

101-11-2. Възлага на Кмета на Община Варна да бъде извършена 
проверка във връзка с изпълнение на решение на Общински съвет – Варна за 
закупуване на апарат за ранна диагностика на рака на шийката на матката в 
размер на 240 000 лв. за Специализирана болница за активно лечение на 
онкологични заболявания “Д-р Марко Марков” Варна ЕООД.  

Дирекция “Здравно развитие” и дирекция “Финанси и бюджет” да 
предоставят доклад по извършената проверка, относно разходването на 
средствата за закупуване на апарат за ранна диагностика на рака на шийката 
на матката.  

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 45, против –0, въздържали се –0, отсъстват –6/ 

 
 
 
102-11. На основание чл.46, ал.1 от Правилник за организацията и 

дейността на общинския съвет-Варна, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет-
Варна решава да удължи работното време за провеждане на Третото 
заседание до 18.00 часа. 



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

 

 
 
   103-11. На основание чл. 21 ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с  писмо 

от ПК “Социални дейности и жилищна политика с вх. № ОС11-
6200/7/02.12.2011г., Общински съвет – Варна решава да бъдат  предоставени 
безплатни карти  за градски транспорт на хора със загуба на слуха, живеещи 
на територията на Община Варна, като средствата да бъдат заложени в 
Бюджет 2012 г. на Община Варна, съгласно приложение към настоящото 
решение. 

 /Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 45, против –0, въздържали се –0, отсъстват –6/ 

 
 
 
 
 

  104-11. На основание чл. 21 ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с  
писма от ПК “Социални дейности и жилищна политика ПК “Социални 
дейности и жилищна политика с вх. № СДЖ11-2600/46/02.12.2011г. и от г-н 
Стелиян Стоянов – Председател на Дружество на хемодиализиране – Варна 
“Спасение” с вх. № СДЖ11-2600/46/23.11.2011г., Общински съвет – Варна 
решава да бъдат предоставени безплатни карти за градски транспорт на 
членовете на дружество “Спасение”, като средствата да бъдат заложени в 
Бюджет 2012 г. на Община Варна, съгласно приложение към настоящото 
решение. 
           /Резултати от поименно явно гласуване: 

за – 45, против –0, въздържали се –0, отсъстват –6/ 
 
  
 
 
 
 

105-11. На основание чл. 21 ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с  
предложение от г-жа Нася Атанасова – Василева – управител на ТВ “Черно 
море” с вх. № ОС11-9200/35/10.11.2011г., Общински съвет - Варна дава 
съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер на 30 000 лв., 



без ДДС, за реализиране на ТВ предаване за излъчване по ТВ “Черно 
море” с  работно заглавие ”Европейска Варна”. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 44, против –0, въздържали се –0, отсъстват –7/ 

 
 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

                          В А Р Н А  
 
ЮП/ЮП    _________________/Н. АПОСТОЛОВ/ 



Препис-извлечение! 

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

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 3 

от заседание, проведено на 14.12.2011 г. и 15.12.2011 г. 
по точка  дванадесета от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
„Социални дейности и жилищна политика” относно: 

(1) – даване на съгласие за внасяне на предложение в Министерски 
съвет за отпускане на персонална пенсия на децата Марина Славова 
Иванова и Кристияна Славова Иванова от гр.Варна, във връзка с 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД 11-
94.М/417/28.06.2011г. 

(2) –  даване на съгласие за внасяне на предложение в Министерски 
съвет за отпускане на персонална пенсия на детето Деница Даниелова 
Георгиева от гр. Варна, във връзка с предложение на Кмета на Община 
Варна с вх. № РД 11-94.П/170/29.06.2011г. 

(3) –  отпускане на еднократна финансова помощ за задоволяване на 
основни жизнени и комунално-битови потребности на нуждаещи се по 
молби на граждани. 

(4) –  отказ за отпускане на еднократна финансова помощ за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности  по 
молби на граждани. 

(5) –  увеличаване капацитета на Център за социална рехабилитация 
и интеграция на деца със специални нужди и техните семейства „Карин 
дом” от 50 на 60 места. 

(6) –  допускане на Споразумение за сътрудничество между Община 
Варна и Сдружение „Съучастие” за реализиране на социална услуга за 
развитие на алтернативна семейна среда по Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси”, процедура за директно предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ „Приеми ме”, бюджетна линия 
BG051PO001-5.2.11. 

(7) –  упълномощаване Кмета на Община Варна да сключва анекси 
към споразумението при промяна на условията по Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси”, процедура за директно предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ „Приеми ме”, бюджетна линия 
BG051PO001-5.2.11, съгласно условията на Управляващия орган. 



(8) – разкриване на Център за социална рехабилитация и интеграция 
за деца с множество увреждания, като делегирана от държавата дейност с 
капацитет 60 места, считано от 01.01.2012г. 

(9) – допускане и одобряване на Меморандум за сътрудничество 
между Община Варна и Фондация Лумос – Клон България за обединяване 
на усилията в подкрепа на изпълнението на националната стратегия 
«Визия за деинституционализация на децата в Република България» 

 
   Докл.: д-р Лидия Маринова – председател на ПК “СДЖП” 

     
      

Общ брой присъстващи общински съветници -45 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

 106-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 92 от КСО и чл. 
7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж и във връзка с 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД 11-
94.М/417/28.06.2011г., Общински съвет – Варна дава съгласие за внасяне на 
предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на 
децата Марина Славова Иванова и Кристияна Славова Иванова от гр.Варна. 

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

 

 

 

 107-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 92 от КСО и чл. 
7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж и във връзка с 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД 11-
94.П/170/29.06.2011г., Общински съвет – Варна дава съгласие за внасяне на 
предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на 
детето Деница Даниелова Георгиева от гр. Варна. 

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

 

 

 

 108-12. 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 № 2952-



3/31/19,20.01.2011г. и на база социален доклад по чл.27 ППЗСП, Общински 
съвет – Варна отпуска еднократна финансова помощ за задоволяване на 
основни жизнени и комунално – битови потребности на лицата, посочени в 
приложение към настоящото решение. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 45, против –0, въздържали се –0, отсъстват –6/ 

 

 

 

 109-12. На основание чл.21, ал.1, т.23 във връзка с чл.17, ал.1, т.7 от 
ЗМСМА, и на база социален доклад по чл.27 ППЗСП, 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. 

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

 

 

 

 

 110-12. 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, 2, т. 6, чл. 36 В, ал.3, т.1 от Правилника за прилагане на Закона за 
социално подпомагане и във връзка с предложение на Кмета на Община 
Варна с вх. № РД 11-9302/153/19.07.2011г., Общински съвет – Варна дава 
съгласие за увеличаване капацитета на Център за социална рехабилитация и 
интеграция на деца със специални нужди и техните семейства „Карин дом” 
от 50 на 60 места, делегирана от държавата дейност, считано от 01.01.2012г. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 43, против –0, въздържали се –0, отсъстват –8/ 

 

 

 

 
 111-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 
от ЗМСМА и чл. 18, ал. 1, т. 2 от Закона за социално подпомагане, чл. 36, ал. 
1, 2, т. 12 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, 
чл. 59 и чл. 61 от ЗМСМА, и във връзка с предложение на Кмета на Община 



Варна с вх. № РД 11-9302/152/19.07.2011г., Общински съвет – Варна 
одобрява проект на споразумение за общинско сътрудничество между 
Община Варна и Сдружение „Съучастие”- Варна за реализиране на социална 
услуга за развитие на алтернативна семейна среда по Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси”, процедура за директно предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ „Приеми ме”, бюджетна линия 
BG051PO001-5.2.11, съгласно приложение Споразумение за сътрудничество. 

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

 

 

 

 112-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 
7, чл. 59, т. 1 и чл. 61 от ЗМСМА, и във връзка с предложение на Кмета на 
Община Варна с вх. № РД 11-9302/152/19.07.2011г., Общински съвет – Варна 
упълномощава Кмета на Община Варна да подпише споразумение, както и 
да сключва анекси при промяна на условията по Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси”, процедура за директно предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ „Приеми ме”, бюджетна линия 
BG051PO001-5.2.11 по споразумението, съгласно условията на 
Управляващия орган. 

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

 

 

 

 113-12. 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, 2, т. 6, и чл. 36 В, ал.3, т.1 от Правилника за прилагане на Закона за 
социално подпомагане и във връзка с предложение на Кмета на Община 
Варна с вх. № РД 11-9302/186/02.09.2011г., Общински съвет – Варна дава 
съгласие за разкриване на Център за социална рехабилитация и интеграция 
на деца с множество увреждания с капацитет 60 места, делегирана от 
държавата дейност, считано от 01.01.2012г. и годишен стандарт за издръжка 
на едно място 2 328 / две хиляди триста двадесет и осем / лв. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 44, против –0, въздържали се –0, отсъстват –7/ 

 

 



114-12. На основание чл. 21 ал.1 т. 23, във връзка с чл.17, ал.1 т.7 
от ЗМСМА, чл.59 и чл.61 от ЗМСМА и във връзка с предложение на Кмета 
на Община Варна с вх. № РД 11-9302/208/28.11.2011г., Общински съвет – 
Варна дава съгласие и  упълномощава Кмета на Община Варна да подпише 
Меморандум за сътрудничество между община Варна и Фондация Лумос – 
Клон България, съгласно приложение към настоящото решение. 

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

 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

                          В А Р Н А  
 
ЮП/ЮП    _________________/Н. АПОСТОЛОВ/ 

  
 
     



Препис-извлечение! 

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

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 3 

от заседание, проведено на 14.12.2011 г. и 15.12.2011 г. 
по точка  тринадесета от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
“Благоустройство и комунални дейности” относно: 
 (1) – приемане на План-сметка дейност “Чистота” за 2012 год. 
 
 
    Докл.: Ради Радев – председател на ПК “БКД” 
         

Общ брой присъстващи общински съветници -37 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

115-13. На основание чл.21, ал.1, т.6, ал.2 във връзка с чл.17, ал.1, 
т.6 и т.7 от ЗМСМА  и чл. 66, ал. 1 ЗМДТ и по предложение на Кмета на 
Община Варна с вх. № РД-11-9302/211/29.11.2011 г., Общински съвет – 
Варна приема План-сметка дейност “Чистота” за 2012 год., съгласно 
приложение към настоящото решение. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 37, против –0, въздържали се –6, отсъстват –8/ 

 
 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                          В А Р Н А  
 
ЮП/ЮП    _________________/Н. АПОСТОЛОВ/ 

  
 



Препис-извлечение! 

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

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 3 

от заседание, проведено на 14.12.2011 г. и 15.12.2011 г. 
по точка  четиринадесета от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК “Наука 
и образование”, относно: 

(1) – разкриване на една целодневна група в ЦДГ №3 „Детско 
градче”; 

(2) – актуализиране списъка на средищните училища в община 
Варна за учебната 2011 - 2012 година; 

(3) – въвеждане на системата на делегиран бюджет в общински 
детски градини; 

(4) – приемане на Общинска програма за мерките за насърчаване на 
творческите заложби на деца и студенти с изявени дарби за 2012 година; 

(5) – приемане на Общинска програма за начинаещи и изявени 
ученици по шахмат във варненските училища през 2012 година; 

(6) – приемане на Общинска програма за квалификация и 
насърчаване на научните и педагогическите кадри в Община Варна през 
2012 година; 

(7) – приемане на Общинска програма за образователна интеграция 
на децата и учениците в различни етнически групи и в неравностойно 
социално положение в Община Варна през 2012 година; 

(8) – подкрепа кандидатстването на Община Варна по Схема за 
предоставяне на безвъзмездна помощ BG051PO001-4.1.06 “Реинтеграция 
на отпаднали ученици в образователната система”. 
 
    Докл.: Славчо Славов – Председател на ПК “НО” 
          

Общ брой присъстващи общински съветници -44 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 116-14. На основание и чл. 21, ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА и чл. 10, ал. 6, 
от ЗНП, чл. 15, ал. 1 от ППЗНП и по предложение на Кмета на Община 
Варна с вх. № РД 11-9302/140/04.07.2011г., Общински съвет – Варна 
разкрива една целодневна група в ЦДГ №3 „Детско градче” . 

/Резултати от поименно явно гласуване: 



за – 42, против –0, въздържали се –0, отсъстват –9/ 
 
 

   
 
       117-14. На основание чл. 20, чл.21, ал.1, т.6 и чл.17, ал. 1, т.3 и чл. 
44, ал. 1 от ЗМСМА и чл. 36, ал. 1, т.1 от ЗНП, чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от ПМС 
№84/06.04.2009 г., §1 и §2 от ПМС №284 от 03.12.2010 г. и по предложение 
на Кмета  на Община Варна с вх. № РД 11-9302/156/22.07.2011г., 
Общински съвет – Варна решава да се включат в списъка на средищните 
училища, СОУ „Димчо Дебелянов”  и ОУ „Христо Смирненски”  с. 
Тополи в рамките на Община Варна за учебната 2011/2012 година. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 42, против –0, въздържали се –0, отсъстват –9/ 

 
 
 
 
 

118-14. На основание чл. 20, чл. 21, ал. 1, т.6 и т. 23 от ЗМСМА, 
чл.4, ал.1 и ал.2, чл.14, т.2 и чл.28, ал.1 от Закона за общинските бюджети и 
по предложение на Кмета  на Община Варна с вх. № РД 11-
9302/199/23.11.2011г., Общински съвет – Варна в изпълнение на 
Националната програма за развитие на училищното образование /2006-
2015/ решава:  

118-14-1. Да се въведе система на делегирани бюджети, считано от 
01 януари 2012 г. в общинските детски градини в Община Варна. 

118-14-2. Да се даде право на директорите на общински детски 
градини, прилагащи системата на делегиран бюджет: 

• На второстепенни разпоредители с бюджетни кредити; 
• Да реализират собствени приходи, включително и приходи от 

собственост придобити по реда на чл. 9, ал. 3 от Наредба за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество; 

• Да организират по Закона за обществените поръчки извършването 
на дейности, доставката на стоки и услуги, с изключение на детското 
хранене и услуги и стоки, по които възложител е Община Варна. 

118-14-3. Определя резерв за неотложни и непредвидени разходи за 
местни дейности в размер на 5 /пет/ % от одобрения бюджет местна 
отговорност за 2012 г. 

118-14-4. Възлага на Кмета на Община Варна със заповед да 
организира процеса по прилагане на делегиран бюджет в детските градини 



и да утвърди формулите и принципите на разпределяне на средствата по 
държавен стандарт и общинска дейност. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 40, против –0, въздържали се –2, отсъстват –9/ 

 
 

  
 
 
 

119-14. На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.6 и т.12 
и чл.17, ал.1, т.3 и чл.44, ал.1 от ЗМСМА, и по предложение на Кмета  на 
Община Варна с вх. № ОС 11-9302/208/25.11.2011г., Общински съвет – 
Варна, приема Общинска програма за мерките за насърчаване на 
творческите заложби на деца и студенти с изявени дарби през 2012 
година в размер на 50 000 /петдесет хиляди лева/ съгласно приложение 
към настоящото решение. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 44, против –0, въздържали се –0, отсъстват –7/ 

 
 
 
 
 

120-14. На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.6 и т.12 
и чл.17, ал.1, т.3 и чл.44, ал.1 от ЗМСМА, и по предложение на Кмета  на 
Община Варна с вх. № ОС 11-9302/208/25.11.2011г., Общински съвет – 
Варна, приема Общинска програма за начинаещи и изявени ученици 
по шахмат във варненските училища през 2012 година в размер на 
14 500 лв. /четиринадесет хиляди и петстотин лева/, от които 4 500 лв. 
/четири хиляди и петстотин лева/ от дирекция „Образование” съгласно 
приложение към настоящото решение. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 44, против –0, въздържали се –0, отсъстват –7/ 

 
 
 
 

121-14. На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.6 и т.12 
и чл.17, ал.1, т.3 и чл.44, ал.1 от ЗМСМА, и по предложение на Кмета  на 
Община Варна с вх. № ОС 11-9302/208/25.11.2011г., Общински съвет – 
Варна, приема Общинска програма за квалификация и насърчаване на 
научните и педагогическите кадри в Община Варна през 2012 година в 



размер на 99 000 лв. /деветдесет и девет хиляди лева/ съгласно приложение 
към настоящото решение. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 44, против –0, въздържали се –0, отсъстват –7/ 

 
 
 
 
 

122-14. На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.6 и т.12 
и чл.17, ал.1, т.3 и чл.44, ал.1 от ЗМСМА, и по предложение на Кмета  на 
Община Варна с вх. № ОС 11-9302/208/25.11.2011г., Общински съвет – 
Варна, приема Общинска програма за образователна интеграция на 
децата и учениците от различни етнически групи и в неравностойно 
социално положение в Община Варна 2012 година в размер на 110 000 
лв. /сто и десет хиляди лева/ съгласно приложение към настоящото 
решение. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 44, против –0, въздържали се –0, отсъстват –7/ 
 
 
 
 
 
 
123-14. На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с 

изискванията на ОП „Развитие на човешките ресурси”, и по предложение 
на Кмета  на Община Варна с вх. № РД 11-9302/205/25.11.2011г., 
Общински съвет – Варна, подкрепя кандидатстването на Община Варна по 
Схема за предоставяне на безвъзмездна помощ BG051PO001-4.1.06 
“Реинтеграция на отпаднали ученици в образователната система”.  

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

 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

                          В А Р Н А  
 
ЮП/ЮП    _________________/Н. АПОСТОЛОВ/ 

  
 
     



Препис-извлечение! 

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

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 3 

от заседание, проведено на 14.12.2011 г. и 15.12.2011 г. 
по точка  петнадесета 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) – съгласуване на План за регулация и застрояване на УПИ Х- 
11,12 “за пречиствателна станция за отпадни води и озеленяване”, кв. 3 по 
ПРЗ на к.к. “Златни пясъци”.    

(2) - съгласуване на ПУП - ПРЗ за УПИ ІІ – 7, 8, 9 “за жилищна 
сграда”, кв. 1 по плана на к.к. “Св. Св. Константин и Елена”, (Слънчев 
ден)  

(3) - съгласуване на ПРЗ на пристанищен терминал “ЛЕСПОРТ”, 
част от пристанище с обществен транспорт за национално значение – 
Варна”, попадащ в  землището на с. Тополи, Община Варна и землището 
на с. Езерово, Община Белослав. 

(4) - съгласуване на ПРЗ на УПИ VІІ-250, “за курортно – жилищно 
строителство и озеленяване”, кв. 40 по плана на к.к. “Златни пясъци” 

 (5) – одобряване на ПУП - План за регулация  за УПИ ХІV- 284 и 
ХV – 209, 210, 211, 212, 285, 286, 287 и План за застрояване  за УПИ ХІV-
284, кв. 92 и тупик с о.т. № 486 и № 487, по плана на 28 м.р., гр. Варна.    

 (6) - одобряване на ПРЗ на УПИ 026003, “За крайпътен обект – 
автосервиз, пункт за технически прегледи, газостанция и снекбар” по КВС 
на землище с. Тополи, Община Варна. 

(7) - одобряване на ПРЗ на УПИ 025006 “За крайпътен търговски 
обект” на КВС на землище с. Тополи, Община Варна. 
 

Докл.: Таня Парушева – Председател на ПК “АСУОРТОНМ” 
          

Общ брой присъстващи общински съветници -41 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

  



124-15. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 
129, ал. 3 от ЗУТ и по предложениe на Кмета на Община Варна с вх. № 
ЗАО40653/09.12.2011г., Общински съвет – Варна съгласува План за 
регулация и застрояване  на УПИ Х- 11,12 “за пречиствателна станция за 
отпадни води и озеленяване”, кв. 3 по ПРЗ на к.к. “Златни пясъци”.    

/за – 41, против –0, въздържали се –0/ 
 
 
 
 
 
125-15. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 

129, ал. 3 от ЗУТ и по предложение от Кмета на Община Варна с вх. № 
ЗАО-37315/07.01.2011г., Общински съвет – Варна съгласува План за 
регулация и застрояване за урегулиран поземлен имот УПИ ІІ – 7, 8, 9 “за 
жилищна сграда”, кв. 1 по плана на ПРЗ на к.к. “Св. Св. Константин и 
Елена”, (Слънчев ден), съгласно протокол № 71/21.12.2010г. на ЕСУТ и 
следва да се изпълнят изискванията на чл. 96, ал. 5 от ЗУТ, съобразно 
указанията на писмо № 70-00-1127/07.08.2007г. на зам. министъра на 
регионалното развитие и благоустройство.  

/за – 40, против –0, въздържали се –0/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
126-15. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 

129, ал. 3 от ЗУТ и по предложениe на Кмета на Община Варна с вх. № 
РД11-0600/122/03.09.2011 г., Общински съвет – Варна съгласува План за 
регулация и застрояване на пристанищен терминал “ЛЕСПОРТ”, част от 
пристанище за обществен транспорт с национално значение – Варна, 
попадащ в  землището на с. Тополи, Община Варна и землището на с. 
Езерово, Община Белослав. 

/за – 38, против –0, въздържали се –0/ 
 
 
 
 
 
 



127-15. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 
129, ал. 3 от ЗУТ и по предложениe на Кмета на Община Варна с вх. № 
ЗАО11140/29.06.2011г., Общински съвет – Варна  съгласува План за 
регулация и застрояване  на УПИ VІІ-250, “за курортно – жилищно 
строителство и озеленяване”, кв. 40 по ПРЗ на к.к. “Златни пясъци”.    

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-36, против-3, въздържали се-3, отсъстват-8, не участва в 

гласуването-1/ 
 
 
 
 
 
128-15. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 

129, ал. 1 от ЗУТ и по предложениe на Кмета на район Аспарухово с вх. № 
ОС11-1000/31/10.08.2011г., Общински съвет – Варна одобрява Подробен 
устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ за УПИ ХІV- 284 и ХV – 
209, 210, 211, 212, 285, 286, 287 и План за застрояване /ПЗ/ за УПИ ХІV-284, 
кв. 92 и тупик с о.т. № 486 и № 487, по плана на 28 м.р., гр. Варна.    

/за – 39, против –0, въздържали се –0/ 
 
 
 
 
 
 
 
129-15. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и т. 19 от ЗМСМА, във 

връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и по предложение от Кмета на кметство с. 
Тополи с вх. № ЗАО 39900/16.09.2011г., Общински съвет – Варна одобрява 
План за регулация и застрояване на УПИ 026003, “За крайпътен обект – 
автосервиз, пункт за технически прегледи, газостанция и снекбар” по КВС 
на землището с. Тополи, Община Варна. 

/за – 39, против –0, въздържали се –0/ 
 
 
 
 
 
 
130-15. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и т. 19 от ЗМСМА, във 

връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и по предложение от Кмета на кметство с. 



Тополи с вх. № ЗАО 12142/16.09.2011г., Общински съвет – Варна одобрява 
План за регулация и застрояване на УПИ  025006 “за крайпътен търговски 
обект” по КВС на землището на с. Тополи, Община Варна. 

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

        
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                          В А Р Н А  
 
ЮП/ЮП    _________________/Н. АПОСТОЛОВ/ 



Препис-извлечение! 

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

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 3 

от заседание, проведено на 14.12.2011 г. и 15.12.2011 г. 
по точка  шестнадесета от дневния ред 

 
 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от Комисия 
по приватизация и следприватизационен контрол относно: 

(1) – актуализация на Годишния план за приватизация за 2011 г. 
(2) – финализиране на приватизационни процедури за обекти по 

приходната част на Годишния план за приватизация за 2011 г. 
(3) – приемане на доклад за утвърждаване на независими оценители 

и правоспособни юристи, с решение на Общински съвет – Варна, от 
комисията по провеждане на конкурса. 

(4)–приемане на метод и условия за провеждане на приватизационни 
процедури за обекти с открита процедура за приватизация по Годишния 
план за приватизация за 2011 г. 

(5)–следприватизационен контрол по договор № ОС-3-
9200/10/25.03.2003 г. 

 
Докл.: Теодора Трендафилова – Председател на ПК “КПСК” 

          
Общ брой присъстващи общински съветници -40 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

131-16. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл.6, ал.2 от 
ЗПСК и във връзка със свои решения №2952-3(31)/19,20.01.2011г. и 
№3080-4(32)/09,10.03.2011г., Общински съвет – Варна актуализира 
Годишния план за приватизация за 2011г., съгласно приложение към 
настоящото решение. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-37, против-0, въздържали се-0, отсъстват-14/ 

 
 
 



132-16. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.4, ал.4 и чл.32, 
ал.3, т.1 от ЗПСК и чл.36, ал.1, т.1 от Наредбата за търговете и конкурсите, 
във връзка с изпълнение на свое решение №3095-4(32)/09,10.03.2011г. и 
изготвен протокол от 12.07.2011г., касаещ проведен публичен търг с явно 
наддаване за приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в 
гр.Варна, ул.”Дрин” № 65, блок 4 по АОС №754/14.07.1998г. и 
представляващ магазин за хранителни стоки с вход откъм ул.”Хараламби 
Ангелов”, намиращ се в подблоковото пространство на осеметажен 
жилищен блок със застроена площ 24,74кв.м., заедно със съответните 
идеални части от подблоковото пространство, в качеството си на орган по 
чл.3, ал.3, т.2 от ЗПСК, Общински съвет – Варна реши: 

1. Определя за спечелил публичния търг с явно наддаване участника 
ГЕОРГИ АТАНАСОВ АТАНАСОВ. 

2. Общински съвет – Варна упълномощава Председателя на 
Общински съвет да подпише в срок 30 /тридесет/ дни от приемане на 
настоящото решение, утвърденият договор за приватизация – част от 
тръжната документация – на общински нежилищен имот, находящ се в 
гр.Варна, ул.”Дрин” №65, блок 4 по АОС №754/ 14.07.1998г. и 
представляващ магазин за хранителни стоки с вход откъм ул.”Хараламби 
Ангелов”, намиращ се в подблоковото пространство на осеметажен 
жилищен блок със застроена площ 24,74кв.м., заедно със съответните 
идеални части от подблоковото пространство с ГЕОРГИ АТАНАСОВ 
АТАНАСОВ, при заплащане на цена в размер на 30 000лв. /тридесет 
хиляди лева/, като сделката не се облага с данък върху добавената 
стойност /ДДС/, платима преди сключване на договора, без използване на 
други законни платежни средства и след представяне на декларация за 
произход на средствата. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-40, против-0, въздържали се-0, отсъстват-11/ 

 
 
 
133-16. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.4, ал.4 и чл.32, 

ал.1, т.2 от ЗПСК и чл.36, ал.1, т.1 от Наредбата за търговете и конкурсите, 
във връзка с изпълнение на свое решение №3097-4(32)/09,10.03.2011г. и 
изготвен протокол от 12.07.2011г., касаещ проведен публичен търг с явно 
наддаване за приватизация на участието на Община Варна – 4 720 броя 
поименни акции, представляващи 0,014% от капитала на „Сосиете 
Женерал Експресбанк” АД, в качеството си на орган по чл.3, ал.3, т.2 от 
ЗПСК, Общински съвет – Варна реши: 

1. Определя за спечелил публичния търг с явно наддаване участника 
СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ С. А., идентификационен номер: 552 120 222 RCS 
PARIS (Търговски регистър на дружествата) Париж, номер на управление: 



1955 В 12022, със седалище и адрес на управление: Република Франция, 
Париж 75009, бул.”Осман” №29. 

2. Общински съвет – Варна упълномощава Председателя на 
Общински съвет да подпише в срок 30 /тридесет/ дни от приемане на 
настоящото решение, утвърденият договор за приватизация – част от 
тръжната документация – на участието на Община Варна – 4 720 броя 
поименни акции, представляващи 0,014% от капитала на „Сосиете 
Женерал Експресбанк” АД със СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ С. А., 
идентификационен номер: 552 120 222 RCS PARIS (Търговски регистър на 
дружествата) Париж, номер на управление: 1955 В 12022, със седалище и 
адрес на управление: Република Франция, Париж 75009, бул.”Осман” 
№29, представлявано от инвестиционния посредник ”Фико Инвест” ООД, 
при заплащане на цена в размер на 40 000лв. /четиридесет хиляди лева/, 
като сделката не се облага с данък върху добавената стойност /ДДС/, 
платима преди сключване на договора, без използване на други законни 
платежни средства и след представяне на декларация за произход на 
средствата. 

3. Възлага на Кмета на Община Варна да подпише всички останали 
документи, необходими за окончателното прехвърляне на акциите. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-40, против-0, въздържали се-0, отсъстват-11/ 

 
 
 
134-16. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.4, ал.4 и чл.32, 

ал.3, т.1 от ЗПСК и чл.36, ал.1, т.1 от Наредбата за търговете и конкурсите, 
във връзка с изпълнение на свое решение №3416-8/35/22,23 и 29.06.2011г. 
и изготвен протокол от 16.09.2011г., касаещ проведен публичен търг с 
явно наддаване за приватизация на общински нежилищен имот, находящ 
се в гр.Варна, м.”Пчелина” по АОС №6523/20.06.2011г. – обособена част 
от ”Жилфонд” ЕООД, и представляващ сгради: промишлена сграда – 
работилница, с идентификатор 10135.2551.2044.1 и застроена площ 
100,00кв.м. и масивна сграда на един етаж с идентификатор 
10135.2551.2044.2 и предназначение: друг вид сграда за обитаване, със 
застроена площ 22,00кв.м. и земя, представляваща поземлен имот с 
идентификатор 10135.2551.2044 и площ 2 278кв.м., в качеството си на 
орган по чл.3, ал.3, т.2 от ЗПСК, Общински съвет – Варна реши: 

1. Определя за спечелил публичния търг с явно наддаване участника 
”АДИАН АМГ” ЕООД, ЕИК: 103750481, с управител Антраник Гарабед 
Джезайрлиян. 

2. Общински съвет – Варна упълномощава Председателя на 
Общински съвет да подпише в срок 30 /тридесет/ дни от приемане на 
настоящото решение, утвърденият договор за приватизация – част от 



тръжната документация – на общински нежилищен имот, находящ се в 
гр.Варна, м.”Пчелина” по АОС №6523/20.06.2011г. – обособена част от 
”Жилфонд” ЕООД, и представляващ сгради: промишлена сграда – 
работилница, с идентификатор 10135.2551.2044.1 и застроена площ 
100,00кв.м. и масивна сграда на един етаж с идентификатор 
10135.2551.2044.2 и предназначение: друг вид сграда за обитаване, със 
застроена площ 22,00кв.м. и земя, представляваща поземлен имот с 
идентификатор 10135.2551.2044 и площ 2 278кв.м. с ”АДИАН АМГ” 
ЕООД, ЕИК: 103750481, с управител Антраник Гарабед Джезайрлиян, при 
заплащане на цена в размер на 228 000лв. /двеста двадесет и осем хиляди 
лева/, в това число 38 000лв. /тридесет и осем хиляди лева/ данък върху 
добавената стойност /ДДС/, платима преди сключване на договора, без 
използване на други законни платежни средства и след представяне на 
декларация за произход на средствата. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-40, против-0, въздържали се-0, отсъстват-11/ 

 
 
 
 
 
 
135-16. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.6 и чл.6.1. от 

Правилник за дейността на комисията за приватизация и 
следприватизационен контрол и свое решение №3098-
4(32)/09,10.03.2011г., Общински съвет – Варна утвърждава независими 
оценители за изготвяне на приватизационни оценки на предложените за 
приватизация обекти, както следва: 

• ПЕНКА ЙОРДАНОВА ДИМИТРОВА  
• “МАКЕН” ЕООД 
• “БУЛКАРГО” ООД  
• СТЕФАН ИВАНОВ БЯНОВ 
• ДИАНА ГЕОРГИЕВА ПЕНЕВА 
• „РЕНИТА ЕКСПЕРТ” ЕООД  
• ПЕТКА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА 
• „ГАЛАКТ” ООД  
• РАЛИЦА СТОЯНОВА ИЛИЕВА 
•  КАЛИНА ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА 
•  „СС-КОНСУЛТ” ЕООД 
•  ПЕТЯ ХАРАЛАНОВА ДОБРЕВА 
•  ЦВЕТАНА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА  
•  СВЕТЛАНА СТЕФАНОВА ВЕЛИКОВА  
•  ДОНКА КОСТОВА СИВКОВА 



•  БОЙКА СЛАВЕЙКОВА МОГИЛАРОВА 
•  „ИМИЛЕКС” ООД 
•  ЖИВКО БОРИСОВ БАЕВ 
• ДИМИТЪР ПАВЛОВ ДИМИТРОВ. 
/за-37, против-0, въздържали се-0/ 
 
 
 
 
 

136-16. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.6 и чл.6.1. от 
Правилник за дейността на комисията за приватизация и 
следприватизационен контрол и свое решение №3098-
4(32)/09,10.03.2011г., Общински съвет – Варна утвърждава правоспособни 
юристи за изготвяне на анализи на правното състояние на предложените 
за приватизация обекти, както следва: 

• ИВАН ВАСИЛЕВ КАРАБОЕВ  
• РУМЯНА ГЕОРГИЕВА МАНКОВСКА 
• ИВЕЛИН НИКОЛАЕВ ЧЕРНАЕВ 
• ТОМИНА НИКОЛОВА ТОМОВА 
• ХРИСТИНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА 
• ДИМИТЪР ПАВЛОВ ДИМИТРОВ. 

/за-37, против-0, въздържали се-0/ 
 
 
 
 
 
 
137-16. 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 №1957-3/20/17.02.2010г. 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 №5927/16.11.2009г. и 
представляващ ателие №1 със застроена площ 88,50кв.м., ведно с изба 
№337 с площ 11,47кв.м, заедно с 0,019318% идеални части от общите 
части на сградата и от правото на строеж, 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 №5927/16.11.2009г. и представляващ ателие №1 
със застроена площ 88,50кв.м., ведно с изба №337 с площ 11,47кв.м, 



заедно с 0,019318% идеални части от общите части на сградата и от 
правото на строеж при начална тръжна цена 100 000лв. /сто хиляди лева/. 

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 5 000лв. /пет хиляди лева/. 
9. Депозит в размер на 10 000лв. /десет хиляди лева/, платими по 

сметка IBAN: BG36CECB97903362150000 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  
XІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу представяне на документ за 
платени 700лв. /седемстотин лева/, с включен ДДС, по сметка IBAN: 
BG35CECB97903262150002 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 тръжната 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 10.00 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/, а за фирмите, 
които не са пререгистрирани в Търговския регистър – актуално 
удостоверение за съдебна регистрация /оригинал/ и документ за 
самоличност за физически лица /копие, заверено от участника/; 

14.3. платежен документ за внесен депозит в размер на 10 000лв. 
/десет хиляди лева/, платими по сметка IBAN: BG36CECB97903362150000 
и BIC: CECBBGSF при “Централна кооперативна банка” АД, клон Варна 
/оригинал/. 

14.4. платежен документ за закупена тръжна документация в размер 
на 700лв. /седемстотин лева/, с включен ДДС, по сметка IBAN: 
BG35CECB97903262150002 и BIC: CECBBGSF при “Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна /оригинал/. 

14.5. служебна бележка за недължими общински вземания към 
Община Варна /оригинал/; 

14.6. удостоверение за липса на публични вземания към Община 
Варна от дирекция “Местни данъци” /оригинал/; 

14.7. удостоверение за липса на задължения по данъчно–
осигурителната сметка от съответното подразделение на Националната 
агенция за приходите /оригинал/; 

14.8. декларация за извършен оглед на обекта; 
14.9. декларация за запознаване с тръжните условия; 
14.10. декларация за конфиденциалност; 
14.11. 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 

14.12. удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ от Агенция по 
вписванията за фирмите, които нямат пререгистрация в Търговския 
регистър /оригинал/; 

14.13. съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в 
производство за обявяване в несъстоятелност или се намира в ликвидация 
– оригинал /за юридически лица/; 

14.14. 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/; 

14.15. 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 – Теодора Трендафилова, членове: 
Анелия Добринова, Дилбер Вейсалова, Ивайло Митковски и Димитър 
Кискинов; резервни членове: Николай Стоянов и 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 
200лв. /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 Общински 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. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-39, против-0, въздържали се-0, отсъстват-12/ 



138-16. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2, чл.4, 
ал.2, 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 №1873-5/19/09.12.2009г. за откриване на процедура за 
приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, 
ул.”Охрид” №25 по АОС №218/28.07.1997г. и представляващ магазин с 
идентификатор 10135.1506.744.1.5, намиращ се в партера на триетажна 
жилищна сграда със застроена площ 21,60кв.м., заедно със съответните 
идеални части от общите части на сградата и от дворното място, 
представляващо поземлен имот с идентификатор 10135.1506.744, цялото с 
площ 244,00кв.м., 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 №218/28.07.1997г. и представляващ магазин с идентификатор 
10135.1506.744.1.5, намиращ се в партера на триетажна жилищна сграда 
със застроена площ 21,60кв.м., заедно със съответните идеални части от 
общите части на сградата и от дворното място, представляващо поземлен 
имот с идентификатор 10135.1506.744, цялото с площ 244,00кв.м. при 
начална тръжна цена 40 000лв. /четиридесет хиляди лева/. 

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 000лв. /две хиляди лева/. 
9. Депозит в размер на 4 000лв. /четири хиляди лева/, платими по 

сметка IBAN: BG36CECB97903362150000 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 XІІ-
я етаж в сградата на Община Варна, срещу представяне на документ за 
платени 700лв. /седемстотин лева/, с включен ДДС, по сметка IBAN: 
BG35CECB97903262150002 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 тръжната 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/, а за фирмите, 
които не са пререгистрирани в Търговския регистър – актуално 
удостоверение за съдебна регистрация /оригинал/ и документ за 
самоличност за физически лица /копие, заверено от участника/; 

14.3. платежен документ за внесен депозит в размер на 4 000лв. 
/четири хиляди лева/, платими по сметка IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при “Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна /оригинал/. 

14.4. платежен документ за закупена тръжна документация в размер 
на 700лв. /седемстотин лева/, с включен ДДС, по сметка IBAN: 
BG35CECB97903262150002 и BIC: CECBBGSF при “Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна /оригинал/. 

14.5. служебна бележка за недължими общински вземания към 
Община Варна /оригинал/; 

14.6. удостоверение за липса на публични вземания към Община 
Варна от дирекция “Местни данъци” /оригинал/; 

14.7. удостоверение за липса на задължения по данъчно–
осигурителната сметка от съответното подразделение на Националната 
агенция за приходите /оригинал/; 

14.8. декларация за извършен оглед на обекта; 
14.9. декларация за запознаване с тръжните условия; 
14.10. декларация за конфиденциалност; 



14.11. 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 

14.12. удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ от Агенция по 
вписванията за фирмите, които нямат пререгистрация в Търговския 
регистър /оригинал/; 

14.13. съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в 
производство за обявяване в несъстоятелност или се намира в ликвидация 
– оригинал /за юридически лица/; 

14.14. 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/; 

14.15. 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 – Николай Стоянов, членове: Анелия 
Добринова, Таня Парушева, Тодор Мутафов и Димитър Кискинов; 
резервни членове: Теодора Трендафилова и Цветелина Тънмазова и 
възнаграждение, съгласно чл.8, ал.3 от Наредбата за търговете и 
конкурсите, за дейността на всеки от членовете на комисията в размер на 
200лв. /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 Общински 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. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-39, против-0, въздържали се-0, отсъстват-12/ 

 
 
 
 
 
 
139-16. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2, чл.4, 

ал.2, 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 №1878-5/19/09.12.2009г. за откриване на процедура за 
приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, 
бул.”Съборни” №44 по АОС №1261/02.07.1999г. и представляващ сгради: 
втори етаж от масивна двуетажна сграда /до улицата/ със застроена площ 
91,00кв.м., изби с площ 30,50кв.м., представляващи ½ идеална част от 
всички изби с площ 61.00кв.м. и таванска стая с площ 16,45кв.м., заедно с 
63.568% идеални части от общите части на сградата; масивна двуетажна 
пристройка до улицата /без магазина в първи етаж/ със застроена площ 
47,84кв.м. и изба от две помещения с площ 18,78кв.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 
разгърната застроена площ 106,00кв.м. и земя: 225,75кв.м. идеални части 
от 330,00кв.м., 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/ 02.07.1999г. и представляващ сгради: втори етаж от 
масивна двуетажна сграда /до улицата/ със застроена площ 91,00кв.м., 



изби с площ 30,50кв.м., представляващи ½ идеална част от всички изби с 
площ 61.00кв.м. и таванска стая с площ 16,45кв.м., заедно с 63.568% 
идеални части от общите части на сградата; масивна двуетажна 
пристройка до улицата /без магазина в първи етаж/ със застроена площ 
47,84кв.м. и изба от две помещения с площ 18,78кв.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 
разгърната застроена площ 106,00кв.м. и земя: 225,75кв.м. идеални части 
от 330,00кв.м. при начална тръжна цена 250 000лв. /двеста и петдесет 
хиляди лева/. 

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 10 000лв. /десет хиляди лева/. 
9. Депозит в размер на 25 000лв. /двадесет и пет хиляди лева/, 

платими по сметка IBAN: BG36CECB97903362150000 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 XІІ-
я етаж в сградата на Община Варна, срещу представяне на документ за 
платени 700лв. /седемстотин лева/, с включен ДДС, по сметка IBAN: 
BG35CECB97903262150002 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 тръжната 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 10.00 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/, а за фирмите, 
които не са пререгистрирани в Търговския регистър – актуално 
удостоверение за съдебна регистрация /оригинал/ и документ за 
самоличност за физически лица /копие, заверено от участника/; 

14.3. платежен документ за внесен депозит в размер на 25 000лв. 
/двадесет и пет хиляди лева/, платими по сметка IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при “Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна /оригинал/. 

14.4. платежен документ за закупена тръжна документация в размер 
на 700лв. /седемстотин лева/, с включен ДДС, по сметка IBAN: 
BG35CECB97903262150002 и BIC: CECBBGSF при “Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна /оригинал/. 

14.5. служебна бележка за недължими общински вземания към 
Община Варна /оригинал/; 

14.6. удостоверение за липса на публични вземания към Община 
Варна от дирекция “Местни данъци” /оригинал/; 

14.7. удостоверение за липса на задължения по данъчно–
осигурителната сметка от съответното подразделение на Националната 
агенция за приходите /оригинал/; 

14.8. декларация за извършен оглед на обекта; 
14.9. декларация за запознаване с тръжните условия; 
14.10. декларация за конфиденциалност; 
14.11. 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 

14.12. удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ от Агенция по 
вписванията за фирмите, които нямат пререгистрация в Търговския 
регистър /оригинал/; 

14.13. съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в 
производство за обявяване в несъстоятелност или се намира в ликвидация 
– оригинал /за юридически лица/; 



14.14. 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/; 

14.15. 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 – Теодора Трендафилова, членове: 
Анелия Добринова, Илия Кафалийски, Снежана Донева и Димитър 
Кискинов; резервни членове: Николай Стоянов и Галина Крайчева-
Иванова и възнаграждение, съгласно чл.8, ал.3 от Наредбата за търговете 
и конкурсите, за дейността на всеки от членовете на комисията в размер 
на 200лв. /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 Общински 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. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-39, против-0, въздържали се-0, отсъстват-12/ 

 
 
 
 
 
 
 
140-16. 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 №3081-4/32/09,10.03.2011г. 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 №6113/20.07.2010г. 
и представляващ ателие №1 с идентификатор 10135.2556.1.4.20 и 
застроена площ 92,60кв.м., заедно с 1,2826% идеални части от общите 
части на сградата и от правото на строеж, 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 №6113/20.07.2010г. и 
представляващ ателие №1 с идентификатор 10135.2556.1.4.20 и застроена 
площ 92,60кв.м., заедно с 1,2826% идеални части от общите части на 
сградата и от правото на строеж при начална тръжна цена 110 000лв. /сто 
и десет хиляди лева/. Сделката се облага с 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 5 000лв. /пет хиляди лева/. 



9. Депозит в размер на 10 000лв. /десет хиляди лева/, платими по 
сметка IBAN: BG36CECB97903362150000 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 XІІ-
я етаж в сградата на Община Варна, срещу представяне на документ за 
платени 700лв. /седемстотин лева/, с включен ДДС, по сметка IBAN: 
BG35CECB97903262150002 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 тръжната 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/, а за фирмите, 
които не са пререгистрирани в Търговския регистър – актуално 
удостоверение за съдебна регистрация /оригинал/ и документ за 
самоличност за физически лица /копие, заверено от участника/; 

14.3. платежен документ за внесен депозит в размер на 10 000лв. 
/десет хиляди лева/, платими по сметка IBAN: BG36CECB97903362150000 
и BIC: CECBBGSF при “Централна кооперативна банка” АД, клон Варна 
/оригинал/. 

14.4. платежен документ за закупена тръжна документация в размер 
на 700лв. /седемстотин лева/, с включен ДДС, по сметка IBAN: 
BG35CECB97903262150002 и BIC: CECBBGSF при “Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна /оригинал/. 



14.5. служебна бележка за недължими общински вземания към 
Община Варна /оригинал/; 

14.6. удостоверение за липса на публични вземания към Община 
Варна от дирекция “Местни данъци” /оригинал/; 

14.7. удостоверение за липса на задължения по данъчно–
осигурителната сметка от съответното подразделение на Националната 
агенция за приходите /оригинал/; 

14.8. декларация за извършен оглед на обекта; 
14.9. декларация за запознаване с тръжните условия; 
14.10. декларация за конфиденциалност; 
14.11. 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 

14.12. удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ от Агенция по 
вписванията за фирмите, които нямат пререгистрация в Търговския 
регистър /оригинал/; 

14.13. съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в 
производство за обявяване в несъстоятелност или се намира в ликвидация 
– оригинал /за юридически лица/; 

14.14. 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/; 

14.15. 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 – Николай Стоянов, членове: Анелия 
Добринова, Йорданка Юнакова, Станислав Иванов и Димитър Кискинов; 



резервни членове: Теодора Трендафилова и Димитър Чутурков и 
възнаграждение, съгласно чл.8, ал.3 от Наредбата за търговете и 
конкурсите, за дейността на всеки от членовете на комисията в размер на 
200лв. /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 Общински 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. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-39, против-0, въздържали се-0, отсъстват-12/ 

 
 
 
 
 
141-16. 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 №3082-4/32/09,10.03.2011г. 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 №6131/20.07.2010г. и 
представляващ ателие №1 с идентификатор 10135.2556.1.5.16 и застроена 
площ 135,60кв.м., заедно с 1,8782% идеални части от общите части на 
сградата и от правото на строеж, 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 №6131/20.07.2010г. и 
представляващ ателие №1 с идентификатор 10135.2556.1.5.16 и застроена 
площ 135,60кв.м., заедно с 1,8782% идеални части от общите части на 
сградата и от правото на строеж при начална тръжна цена 160 000лв. /сто 
и шестдесет хиляди лева/. Сделката се облага с 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 5 000лв. /пет хиляди лева/. 
9. Депозит в размер на 16 000лв. /шестнадесет хиляди лева/, платими 

по сметка IBAN: BG36CECB97903362150000 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 XІІ-
я етаж в сградата на Община Варна, срещу представяне на документ за 
платени 700лв. /седемстотин лева/, с включен ДДС, по сметка IBAN: 
BG35CECB97903262150002 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 тръжната 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 10.00 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/, а за фирмите, 
които не са пререгистрирани в Търговския регистър – актуално 
удостоверение за съдебна регистрация /оригинал/ и документ за 
самоличност за физически лица /копие, заверено от участника/; 

14.3. платежен документ за внесен депозит в размер на 16 000лв. 
/шестнадесет хиляди лева/, платими по сметка IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при “Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна /оригинал/. 

14.4. платежен документ за закупена тръжна документация в размер 
на 700лв. /седемстотин лева/, с включен ДДС, по сметка IBAN: 
BG35CECB97903262150002 и BIC: CECBBGSF при “Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна /оригинал/. 

14.5. служебна бележка за недължими общински вземания към 
Община Варна /оригинал/; 

14.6. удостоверение за липса на публични вземания към Община 
Варна от дирекция “Местни данъци” /оригинал/; 

14.7. удостоверение за липса на задължения по данъчно–
осигурителната сметка от съответното подразделение на Националната 
агенция за приходите /оригинал/; 

14.8. декларация за извършен оглед на обекта; 
14.9. декларация за запознаване с тръжните условия; 
14.10. декларация за конфиденциалност; 
14.11. 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 

14.12. удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ от Агенция по 
вписванията за фирмите, които нямат пререгистрация в Търговския 
регистър /оригинал/; 

14.13. съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в 
производство за обявяване в несъстоятелност или се намира в ликвидация 
– оригинал /за юридически лица/; 

14.14. 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/; 



14.15. 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 – Теодора Трендафилова, членове: 
Анелия Добринова, Станислав Темелков, Петър Липчев и Димитър 
Кискинов; резервни членове: Николай Стоянов и Дилбер Вейсалова и 
възнаграждение, съгласно чл.8, ал.3 от Наредбата за търговете и 
конкурсите, за дейността на всеки от членовете на комисията в размер на 
200лв. /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 Общински 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. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-39, против-0, въздържали се-0, отсъстват-12/ 

 
 
 
 
 
 
142-16. 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 №3083-4/32/09,10.03.2011г. 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 №6150/20.07.2010г. и 
представляващ ателие №1 с идентификатор 10135.2556.1.6.16 и застроена 
площ 156,00кв.м., заедно с 2,1607% идеални части от общите части на 
сградата и от правото на строеж, 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 №6150/20.07.2010г. и 
представляващ ателие №1 с идентификатор 10135.2556.1.6.16 и застроена 
площ 156,00кв.м., заедно с 2,1607% идеални части от общите части на 
сградата и от правото на строеж при начална тръжна цена 170 000лв. /сто 
и седемдесет хиляди лева/. Сделката се облага с 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 5 000лв. /пет хиляди лева/. 
9. Депозит в размер на 17 000лв. /седемнадесет хиляди лева/, 

платими по сметка IBAN: BG36CECB97903362150000 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 XІІ-
я етаж в сградата на Община Варна, срещу представяне на документ за 
платени 700лв. /седемстотин лева/, с включен ДДС, по сметка IBAN: 
BG35CECB97903262150002 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 тръжната 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/, а за фирмите, 
които не са пререгистрирани в Търговския регистър – актуално 
удостоверение за съдебна регистрация /оригинал/ и документ за 
самоличност за физически лица /копие, заверено от участника/; 

14.3. платежен документ за внесен депозит в размер на 17 000лв. 
/седемнадесет хиляди лева/, платими по сметка IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при “Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна /оригинал/. 

14.4. платежен документ за закупена тръжна документация в размер 
на 700лв. /седемстотин лева/, с включен ДДС, по сметка IBAN: 
BG35CECB97903262150002 и BIC: CECBBGSF при “Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна /оригинал/. 

14.5. служебна бележка за недължими общински вземания към 
Община Варна /оригинал/; 

14.6. удостоверение за липса на публични вземания към Община 
Варна от дирекция “Местни данъци” /оригинал/; 



14.7. удостоверение за липса на задължения по данъчно–
осигурителната сметка от съответното подразделение на Националната 
агенция за приходите /оригинал/; 

14.8. декларация за извършен оглед на обекта; 
14.9. декларация за запознаване с тръжните условия; 
14.10. декларация за конфиденциалност; 
14.11. 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 

14.12. удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ от Агенция по 
вписванията за фирмите, които нямат пререгистрация в Търговския 
регистър /оригинал/; 

14.13. съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в 
производство за обявяване в несъстоятелност или се намира в ликвидация 
– оригинал /за юридически лица/; 

14.14. 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/; 

14.15. 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 –  Николай Стоянов, членове: Анелия 
Добринова, Медиха Мехмед-Хамза, Христо Атанасов и Димитър 
Кискинов; резервни членове: Теодора Трендафилова и 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 
200лв. /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 Общински 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. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-39, против-0, въздържали се-0, отсъстват-12/ 

 
 
 
 
 
 
 
143-16. 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 №3084-4/32/09,10.03.2011г. 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 №251/09.09.1997г. и 
представляващ ателие №2 със застроена площ 58,91кв.м., ведно с изба с 
полезна площ 6,75кв.м., заедно с 0,1681% идеални части от общите части 
на сградата и от правото на строеж, 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 №251/09.09.1997г. и представляващ ателие №2 
със застроена площ 58,91кв.м., ведно с изба с полезна площ 6,75кв.м., 



заедно с 0,1681% идеални части от общите части на сградата и от правото 
на строеж при начална тръжна цена 60 000лв. /шестдесет хиляди лева/. 
Сделката не се облага с 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 000лв. /две хиляди лева/. 
9. Депозит в размер на 6 000лв. /шест хиляди лева/, платими по 

сметка IBAN: BG36CECB97903362150000 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 XІІ-
я етаж в сградата на Община Варна, срещу представяне на документ за 
платени 700лв. /хиляда лева/, с включен ДДС, по сметка IBAN: 
BG35CECB97903262150002 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 тръжната 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 10.00 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/, а за фирмите, 
които не са пререгистрирани в Търговския регистър – актуално 
удостоверение за съдебна регистрация /оригинал/ и документ за 
самоличност за физически лица /копие, заверено от участника/; 

14.3. платежен документ за внесен депозит в размер на 6 000лв. /шест 
хиляди лева/, платими по сметка IBAN: BG36CECB97903362150000 и 
BIC: CECBBGSF при “Централна кооперативна банка” АД, клон Варна 
/оригинал/. 

14.4. платежен документ за закупена тръжна документация в размер 
на 700лв. /седемстотин лева/, с включен ДДС, по сметка IBAN: 
BG35CECB97903262150002 и BIC: CECBBGSF при “Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна /оригинал/. 

14.5. служебна бележка за недължими общински вземания към 
Община Варна /оригинал/; 

14.6. удостоверение за липса на публични вземания към Община 
Варна от дирекция “Местни данъци” /оригинал/; 

14.7. удостоверение за липса на задължения по данъчно–
осигурителната сметка от съответното подразделение на Националната 
агенция за приходите /оригинал/; 

14.8. декларация за извършен оглед на обекта; 
14.9. декларация за запознаване с тръжните условия; 
14.10. декларация за конфиденциалност; 
14.11. 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 

14.12. удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ от Агенция по 
вписванията за фирмите, които нямат пререгистрация в Търговския 
регистър /оригинал/; 

14.13. съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в 
производство за обявяване в несъстоятелност или се намира в ликвидация 
– оригинал /за юридически лица/; 

14.14. 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/; 

14.15. 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 – Теодора Трендафилова, членове: 
Анелия Добринова, Иван Луков, Димитър Чутурков и Димитър Кискинов; 
резервни членове: Николай Стоянов и Борислав Гуцанов и 
възнаграждение, съгласно чл.8, ал.3 от Наредбата за търговете и 
конкурсите, за дейността на всеки от членовете на комисията в размер на 
200лв. /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 Общински 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. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-39, против-0, въздържали се-0, отсъстват-12/ 



144-16. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.1, ал.3 от ЗПСК 
във връзка с подадено заявление №ОС-3-9200/10/15.07.2011г. от Валентин 
Вълков Проданов и приватизационен договор №ОС-3-
9200/10/25.03.2003г., Общински съвет – Варна реши: 

Определя комисия за следприватизационен контрол на поетите с 
приватизационен договор №ОС-3-9200/10/25.03.2003г. задължения на 
купувача Валентин Вълков Проданов в състав: председател – Теодора 
Трендафилова, членове: Анелия Добринова, Петър Липчев, Илия 
Кафалийски и Димитър Кискинов; резервни членове: Николай Стоянов и 
Станислав Темелков. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-39, против-0, въздържали се-0, отсъстват-12/ 

 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                          В А Р Н А  
 
ЮП/ЮП    _________________/Н. АПОСТОЛОВ/ 

  
 



Препис-извлечение! 

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

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 3 

от заседание, проведено на 14.12.2011 г. и 15.12.2011 г. 
по точка  седемнадесета от дневния ред 

 
 
 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
“Култура и духовно развитие” относно: 

 (1) - именуване на улици, находящи се в СО „Сотира” гр. Варна. 

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

Общ брой присъстващи общински съветници -36 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

145-17. На основание чл. 21 ал. 1, т. 18 от ЗМСМА, във връзка с 
предложение на Кмета на район „Приморски” с вх. № РД 11-
1000/256/13.07.2011г., Общински съвет – Варна именува улиците, 
находящи се в СО „Сотира”, гр. Варна, описани подробно в приложение 
към настоящото решение. 

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

146-17. На основание чл. 54, ал. 2 от „Правилник за организацията и 
дейността на Общинския съвет – Варна, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация”, Общинският съвет – 
Варна прекъсва работата на Третото заседание на Общинския съвет и 



решава същото да продължи на 15.12.2011 г. /четвъртък/ от 09.00 ч. в 
Пленарна зала на Община Варна, с останалите точки от приетия дневен 
ред. 

 
 

 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

                          В А Р Н А  
 
ЮП/ЮП    _________________/Н. АПОСТОЛОВ/ 

  
 



 Препис-извлечение! 

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

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 3 

от заседание, проведено на 14.12.2011 г. и 15.12.2011 г. 
по точка  осемнадесета от дневния ред 

 
 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
“Собственост и стопанство” относно: 

 
(1) – приемане на „Годишна програма за управление и разпореждане 

с имоти общинска собственост за 2012 година”. 
(2)–предоставяне за  управление и експлоатация на 

„Водоснабдяване и канализация Варна” ООД отвеждащ колектор за 
битови отпадъчни води между буна 109 и яхтено пристанище – КК 
„Св.Св. Константин и Елена”. 

(3) – възлагане на Кмета на Община Варна изготвяне на анализи за 
откриване на процедура за отдаване на концесия за обект: „Изграждане на 
депо за рециклиране на строителни отпадъци в имот – частна общинска 
собственост, находящ се в с. Тополи, п.з. „Клисе баир” , кв.1, Община 
Варна”. 

(4) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
продажба чрез публичен търг с явно наддаване на вещи – частна общинска 
собственост, представляващи железопътни материали.  

(5) – прехвърляне на жилища от фонд “Жилища за настаняване под 
наем на граждани с установени жилищни нужди” във фонд  ”Резервен”. 

(6) – учредяване на безвъзмездно право на ползване на Областна 
дирекция на МВР-Варна върху движими вещи-общинска собственост. 

(7) – одобряване на проект на Споразумение за учредяване на 
безвъзмездно право на ползване на офис обзавеждане в полза на Дома на 
Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва  - гр. Варна. 

(8) – одобряване на пазарна оценка на ПИ с идентификатор 
10135.3511.1384, по кадастрална карта на район „Младост” , гр. Варна, 
целият с площ 1260 кв.м.  

(9) – учредяванe нa безвъзмездно право на ползване на Сдружение 
“Асоциация на българските черноморски общини”  върху част от имот – 
частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, бул. “Осми Приморски 
полк” № 67а, 1-ви п.р., кв. 442, представляващ двуетажна сграда на сутерен с 
идентификатор 10135.1505.220.4 и застроена площ 108 кв.м.  



(10) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот-частна 
общинска собственост, находящ се в гр. Варна, Западна промишлена зона, 
кв. 32, представляващ Поземлен имот 10135.4510.603 с площ 589 м2. 

(11) – откриване на процедура за предоставяне на концесия с предмет 
„Изграждане и извършване на дейности за задоволяване обществения 
интерес – реализиране на проект за изграждане на районен парк 
«Владислав Варненчик» в имот частна общинска собственост  ПИ № 
10135.4504.479 с площ 28 043 м2 

(12) – откриване на процедура за предоставяне на концесия с предмет 
изпълнение на строеж – футболен стадион, и обслужващата го 
инфраструктура, управлението и поддържането им след въвеждане в 
експлоатация, в имот публична общинска собственост ПИ № 10135.4502.344 
по КК на ж.к. „Владислав Варненчик” с площ 30 246 кв.м.  

(13) – определяне на имоти-общинска собственост, които подлежат на 
задължително застраховане. 

(14) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
учредяване право на строеж на „Е.ОН България Мрежи” АД  гр. Варна за 
изграждане на нов трафопост тип БКТП върху имот - частна общинска 
собственост, съставляващ ПИ  10135.5504.4690 по кк на гр. Варна, ул. 
„Чонгора”.  

(15) – одобряване на пазарната оценка и вземане на решение за 
учредяване право на строеж на „Е.ОН България Мрежи” АД  гр. Варна за 
изграждане на нов трафопост върху имот - частна общинска собственост, 
съставляващ УПИ ІV-„ трафопост”, кв. 42, по плана на с. Каменар 

 (16) – приемане за безвъзмездно управление на недвижим имот - 
публична държавна собственост, представляващ сграда - " Защитно 
съоръжение" със застроена площ 166 кв.м., за задоволяване нуждите на 
Сдружение с обществено полезна дейност „Народно читалище Стара Варна 
2010”. 

(17) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване право на 
строеж върху имот – частна общинска собственост, представляващ ПИ 
10135.3511.618 по КК на район „Младост”, гр. Варна, целият с площ 6350 
кв.м. по плана на ж.к. „Възраждане” ІІ-ри м.р. 

(18) – промяна в предназначението на жилища от фонд ”Настаняване 
под наем на граждани с установени жилищни нужди”  във фонд ”Жилища за 
продажба”, и взема решение за продажба на общинските жилища на лицата. 

(19) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за продажба 
на недвижим имот ЧОС, находящ се в гр. Варна, ул. „Тихомир”, кв. 20 
представляващ ПИ № 10135.3515.1843 с площ 80 кв. м. 

(20) – одобряване на пазарната оценка и вземане на решение за 
прекратяване на съсобствеността, чрез продажба  на имот ЧОС, с 



административен адрес гр. Варна,  ул. „Фантазия” № 31, представляващ  31 
кв. м. от ПИ № 10135.3513.439, целия с площ  271.00 м². 

(21) – вземане на решение за подписване на анекс към Договор за наем 
№ Д-6-9200/1216/13.10.2006г., сключен между Община Варна и „Делта Есен” 
ООД за ползване на част от имот – ПОС, находящ се в гр. Варна, ж.к. 
„Младост”, бул. “Република” № 124а, ПИ с идентификатор 10135.3512.158, 
СОУ “Гео Милев”, представляваща бюфет с площ 36 кв.м. 

(22) –  вземане на решение за подписване на анекс към Договор за наем 
№ Д-6-9200/958/08.08.2006г., сключен между Община Варна и ЕТ „Тони 
Инвест-Надежда Тодорова” за ползване на част от имот – публична общинска 
собственост, находящ се в гр.Варна, ул. “Тодор Влайков” № 18, 12-ти п.р., кв. 
202а, УПИ ІV- „ за училище”, СОУ „Елин Пелин”, представляваща бюфет с 
площ 20 кв.м. 

(23) –  провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под 
наем на части от имоти-публична общинска собственост, представляващи 
зъболекарски кабинети,  както следва:  

1. Зъболекарски кабинет с обща площ 20 кв.м., Първо ОУ, ж.к. “Вл. 
Варненчик” IV район. 

2. Зъболекарски кабинет с обща площ 16.60 кв.м., СОУ “П.К.Яворов, 
ж.к. “Вл. Варненчик” III м.р. 

3. Зъболекарски кабинет с обща площ 26,93 кв.м., ОУ „Никола 
Вапцаров”, ж.к. „Възраждане”, ІІ-ри м.р., гр. Варна. 

(24) – одобряване на пазарната оценка и вземане на решение за 
прекратяване на съсобственост чрез продажба на имот-частна общинска 
собственост, с административен адрес гр. Варна, ул. „Константин 
Арабаджиев” № 10 представляващ 238.52 м², целият с площ 369 м2 . 

(25) – одобряване на пазарната оценка и вземане на решение за 
прекратяване на съсобствеността за продажба на 189 кв.м. идеални части от  
ПИ с идентификатор № 10135.2554.148, частна общинска собственост, 
находящ се в гр. Варна, ул. „Петър Райчев” № 15. 

(26) – одобряване на пазарна оценка и във връзка с реализиране на 
разпоредителна сделка, с която е определена пазарната стойност на земя, 
представляваща ПИ № 10135.52.181, с площ 123 м2, находящ се в  гр. Варна, 
ул. „Пробуда” № 67 Б. 

(27) – одобряване на пазарна оценка, изготвена във връзка с продажба 
на недвижим имот – общинска собственост, находящ се в кв. “Аспарухово”, 
ул. “Мара Гидик”№ 47, представляващ ПИ № 10135.5505.197, подрайон: 28, 
кв.105, с площ 213 кв.м. 

(28) – одобряване на пазарната оценка и вземане на решение за 
провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот частна 
общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот VIII-193 с 
площ 687 м², находящ се в гр. Варна, с.о „Кочмар” .   



(29) – одобряване на пазарната оценка и вземане на решение за 
провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот частна 
общинска собственост, представляващ УПИ ІХ-192 с площ 702 м2,  находящ 
се в гр. Варна, с.о „Кочмар” , кв. 19. 

(30) – учредяване на безвъзмездно право на ползване на Дирекция 
„Социално подпомагане - Варна”  върху недвижим имот - частна общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, ж.к. „Владислав Варненчик”, І-ви м.р., 
представляващ сграда с идентификатор №10135.4504.531.1.  

(31) – сключване на договор за отдаване под наем на част от имот-
частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, кв. Галата, ул. 
“Капитан I-ви ранг Георги Купов”  № 37, а именно помещение с площ 12 
кв.м. и коридор с площ 3,96 кв.м. в западната част на масивна едноетажна 
постройка с идентификатор 10135.5510.363, с наемател "Стопанска и 
спомагателна дейност" ЕАД-Варна. 

(32) – предоставяне за безвъзмездно управление на "Районен център по 
трансфузионна хематология-Варна", имот-частна общинска собственост, 
находящ се гр. Варна, бул. "Цар Освободител" № 100, сградата "Център по 
трансфузионна хематология" с идентификатор № 10135.2557.97.15 със 
застроена площ 1465 кв.м. и сутерен със застроена площ 414 кв.м.  

(33) – изменение на решение № 3338-4 от Протокол № 35 от 22,23 и 
29.06.2011 г., относно даване на съгласие за безвъзмездно управление на VIII 
СОУПЧЕ “Александър С. Пушкин” , имот-публична общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, бул. “Генерал Колев” № 43, ЦДГ № 13 
“ Звездичка”.  

(34) – предоставяне за безвъзмездно право на ползване на медицинска 
апаратура  и оборудване от Община Варна на МБАЛ “Света Анна” АД. 

(35) – прекратяване чрез ликвидация на “Амбулатория медицински 
център за специализирана медицинска помощ “Очен медицински център – 
Варна “ ЕООД.    

(36) - възлагане на управителите на лечебните заведения – общински 
търговски дружества, да сключат анекси за удължаване срока на договорите 
за наем на кабинети в лечебните заведения с общо практикуващите лекари и 
стоматолози при досегашните условия. 

(37) -  даване на съгласие да бъде сключен договор за наем между ДКЦ 
„Чайка” ЕООД представляван от управителя Александра Манушева и 
Фондация с обществено полезна дейност „Владиславово” . 

(38) - даряване на „Градски транспорт” ЕАД Варна вещи – частна 
общинска собственост. 

 
Докл.: В. Софрониева – Председател на ПК “СС” 

  
 



Общ брой присъстващи общински съветници -43 
 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

147-18. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 
от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД 11-
9302/217/29.11.2011г., Общински съвет – Варна приема „Годишна 
програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 
2012 година”, съгласно приложение към настоящото решение. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-37, против-0, въздържали се-4, отсъстват-10/ 

 
 
 
 
 
 

148-18. На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, 
чл.11 от НРПУРОИ, чл. 10 и чл. 42, ал. 1 , т. 5 от Наредба № 4/14.09.2004 
г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване 
на водоснабдителните и канализационните системи и по предложение на 
Кмета на Община Варна с вх. № РД 11 – 9302/138/01.07.2011г., Общински 
съвет-Варна дава съгласие да се предостави за  управление и експлоатация 
на „Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД изграден строеж: 
Отвеждащ колектор за битови отпадъчни води за премахване на 
заустванията в зоната на съществуващо и перспективно ползване на 
водите между буна 109 и яхтено пристанище – КК „Св.Св. Константин и 
Елена”, І-ви етап: 

     - Канална помпена станция втори подем, в УПИ І-337 „за КПС” по 
плана на Ботаническа градина, землище кв. „Виница”; 

     - Тласкатели за КПС 1, КПС 2 и КПС ІІ-ри подем от станцията до 
съществуваща ревизионна шахта на битов колектор „Виница-Варна” по 
трасе: пътя кв. „Виница” - КК „Св.Св. Константин и Елена”; 

     - Довеждаща гравитачна канализация до КПС 1, КПС 2 и КПС ІІ-ри 
подем; 

     - Захранващ водопровод за КПС1 и КПС ІІ-ри подем; 
     - Реконструкция на магистрален водопровод „Варна-Златни пясъци, 

І-ви етап” от почивен дом „Жолио Кюри” до КПС2; 
     - Трафопост 20/0,4 кV и електрозахранването му с кабелна линия 20 

кV, чрез разкъсване на извод „Балкантурист” между ТП 631 и ЖР стълб и 
автоматичен дизелов агрегат, с Разрешение за ползване №ДК-07-СИР-
16/21.01.2011 г., издадено от Началник РДНСК на Североизточен район, 



заведено в активите на Община Варна, като акумулираната стойност на 
инфраструктурния обект, включваща стойността за изпълнените СМР, 
машини и оборудване, както и строителния надзор на обекта е в размер на 
10 065 859,00(десет милиона шестдесет и пет хиляди осемстотин петдесет 
и девет) лева, с включен ДДС. 

 /Резултати от поименно явно гласуване 
за-36, против-0, въздържали се-6, отсъстват-9/ 

 
 
 

     149-18. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.3 във връзка с 
чл.2, ал.3, т.1, чл.17, т.2 и чл.19, ал.2 от Закон за концесиите и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОБС11 – 
2600/22/11.11.2011г., Общински съвет – Варна възлага на Кмета на 
Община Варна изготвяне на технически, екологичен, финансово-
икономически и правен анализ, проекти на решенията за откриване на 
процедура за отдаване на концесия, обявлението, документацията за 
участие и проект на договор за предоставяне на концесия с обект: 
Изграждане на депо за рециклиране на строителни отпадъци в имот – 
частна общинска собственост, представляващ УПИ ХV-86 „за съоръжения 
за рециклиране на строителни отпадъци”, находящ се в с. Тополи, п.з. 
„Клисе баир” , кв. 1, Община Варна, с обща площ – 21 391 кв.м. при 
граници на имота: Държавно автомобилно предприятие, коридор за ел. 
проводи, Енергомонтаж – Варна, КЗУ-Девня, керосинопровод съгласно 
АОС №6387/13.04.2011год. 
Възлага на Кмета на Община Варна: 
 -съвместно с  Кмета на кметство Тополи да предприеме действия по 

идентифициране на всички действащи незаконни сметища на територията 
на Кметство Тополи.  

-съвместно със структурите на МОСВ да предприеме действия за 
преустановяване дейността на незаконните сметища.  
С оглед резултатите от проверката в конкурса за възлагане на концесия 

да не се допускат до участие фирми нарушители. 
/Резултати от поименно явно гласуване 
за-41, против-0, въздържали се-1, отсъстват-9/ 

 
 
 
 
 
 
 



150-18. 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 вх. № РД10 – 9200/161/21.11.2011 г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена от независим оценител, във връзка с 
провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на вещи – 
частна общинска собственост, представляващи железопътни материали 
от демонтиран 1 600 метра железен път, заприходени в баланса на 
Община Варна, в размер на 121 318лв., без включен ДДС. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-42, против-0, въздържали се-0, отсъстват-9/ 
 
 
 
 
 
 

150-18-1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от 
ЗОС, във връзка с чл.25, ал.1, чл.82, ал.1, т.2 и по реда на чл.83 и следващи 
от НРПУРОИ, Общински съвет – Варна дава съгласие за продажба чрез 
публичен търг с явно наддаване на вещи – частна общинска собственост, 
представляващи железопътни материали от демонтиран 1 600 метра 
железен път, заприходени в баланса на Община Варна. 
Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 

наддаване при начална тръжна цена в размер на 121 318лв. (сто двадесет 
и една хиляди триста и осемнадесет лева), без включен ДДС. Стъпка на 
наддаване – 10 % от началната тръжна цена, в размер на 12 131,80лв. 
(дванадесет хиляди сто тридесет и един лева и осемдесет стотинки), без 
включен ДДС. 
Сделката се облага с ДДС. 
Публичният търг с явно наддаване да се проведе при следните 
 

ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ 
 

1. Право на участие в публичния търг с явно наддаване 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 публичния търг с явно наддаване са необходими 

следните документи: 
2.1. заявление за участие по образец, представен към комплекта 

тръжни документи; 



2.2. удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по 
вписвания за вписване на едноличните търговци и юридическите лица 
/оригинал/, а за фирмите, които не са пререгистрирани в Търговския 
регистър – актуално удостоверение за съдебна регистрация /оригинал/ или 
заверено от участника – физическо лице, копие от лична карта; 

2.3. съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в 
производство за обявяване в несъстоятелност или се намира в ликвидация 
– за еднолични търговци и юридически лица /оригинал/; 

2.4. служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при 
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 
физически лица и лицата, управляващи и представляващи едноличните 
търговци и юридическите лица, както и за самите еднолични търговци и 
юридически лица /оригинал/; 

2.5. свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, 
управляващи и представляващи едноличните търговци и юридическите 
лица – оригинал; 

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

2.7. удостоверение за липса на задължения за публични вземания към 
Община Варна от дирекция “Местни данъци” – оригинал; 

2.8. служебна бележка за недължими общински вземания към Община 
Варна – оригинал; 

2.9. удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ от Агенция по 
вписваният за фирмите, които нямат регистрация в Търговския регистър 
/оригинал/;  

2.10. декларация за липса на просрочени парични задължения към 
работниците и служителите, на които кандидатът е работодател – за 
еднолични търговци и юридически лица; 

2.11. декларация, приложена към комплекта тръжни документи, за 
получаване и запознаване с тръжните условия; 

2.12. декларация за неразгласа на информацията, предоставена във 
връзка с участието в търга, приложена към комплекта тръжни документи; 

2.13. декларация, приложена към комплекта тръжни документи, за 
извършен оглед на имота; 

2.14. платежен документ за внесен депозит в размер на 12 131,80лв. 
(дванадесет хиляди сто тридесет и един лева и осемдесет стотинки), 
платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при 
«Централна кооперативна банка» АД – клон Варна; 

2.15. 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 лв., 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 публичния търг с явно наддаване 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 с явно наддаване, като 
въз основа на резултатите от търга издаде заповед и сключи договор със 
спечелилия участник. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-42, против-0, въздържали се-0, отсъстват-9/ 

 
 
 
 
 
 

151-18. На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.42, ал.1, т.4, 
ал.2 от ЗОС, чл.2, ал.2 от НУРУЖГНПОЖ и по предложение на Кмета на 
Община Варна с № РД 11 – 9303/732/01.08.2011г., във връзка с проведени 
отчуждителни мероприятия за изграждането на „Южно платно на 
бул.”Васил Левски” в отсечката от пробива на бул.”Цар Освободител” до 
бул.”Сливница”, Общински  съвет – Варна прехвърля следните жилища от 
фонд “Жилища за настаняване под наем на граждани с установени 
жилищни нужди” във фонд ”РЕЗЕРВЕН”  и настанява в тях както следва: 

- в апартамент, актуван с АОС № 6147/2010г., находящ се на адрес 
бул. “Цар Освободител” №88 вх.В, ет. 5, ап.13 – Мирослав Иванов Колев 

- в апартамент, актуван с АОС 6325/2010, находящ се на адрес ул. 
“Ана Феликсова” №12, вх. 2, ет.5, ап. 16 – Атанас Христов Иванов 

 - в апартамент, актуван с АОС 6336/2010г., с административен адрес 
ул.“Ана Феликсова” № 12, вх. 3, ет.11, ап. 77 – Златко Христов Иванов. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-40, против-0, въздържали се-0, отсъстват-11/ 

 
 
 
 
  

152-18. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал.4 от 
ЗОС, във връзка с чл.25, ал. 5 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на 
Община Варна с вх. № ОС 11 – 9302/199/14.11.2011г., Общински съвет – 



Варна учредява безвъзмездно право на ползване  на  Областна дирекция 
на МВР-Варна  върху  следните движими вещи-общинска собственост: 

- Мотоциклет марка „СУЗУКИ XF 650”, шаси №JSIAC111200-
108139, двигател № Р411-109575, рег. № В 4465 К; 

- Мотоциклет марка „СУЗУКИ XF 650”, шаси №JSIAC111200-
108136, двигател № Р411-109548, рег. № В 4463 К; 

- Мотоциклет марка „СУЗУКИ XF 650”, шаси №JSIAC111200-
108138, двигател № Р411-109573, рег. № В 4464 К; 

- Мотоциклет марка „СУЗУКИ XF 650”, шаси №JSIAC111200-
108140, двигател № Р411-109509, рег. № В 4467 К; 

- Мотоциклет марка „СУЗУКИ XF 650”, шаси №JSIAC111200-
108102, двигател № Р411-109576, рег. № В 4466 К; 

- Мотоциклет марка „СУЗУКИ XF 650”, шаси №JSIAC111200-
107388, двигател № Р411-108703, рег. № В 4462 К. 

Безвъзмездното право на ползване се учредява на ОД на МВР-Варна  
за срок от 5 (пет) години.  

Възлага на Кмета на Община Варна издаването на заповед и 
сключването на договор за безвъзмездно право на ползване върху 
описаните движими вещи. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-43, против-0, въздържали се-0, отсъстват-8/ 

 
 
 
 
 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 
153-18. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 61, ал. 1 от 

ЗМСМА,  чл. 39, ал. 4 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община 
Варна с вх. №  ОС 11-9302/198/14.11.2011г., Общински съвет – Варна 
одобрява проект на Споразумение от 29.06.2011г. /приложение № 1/ и 
учредява безвъзмездно право на ползване на офис обзавеждане на 
стойност 15 975 лв., с включен ДДС в полза на Дома на Съюза на 
офицерите и сержантите от запаса и резерва - гр. Варна за срок от 10 
години. 

Възлага на Кмета на Община Варна да подпише представителния 
проект на споразумение, да издаде заповед и да подпише договор за 
учредяване безвъзмездно право на ползване на Дома на СОСЗР - гр. 
Варна, на офис обзавеждане за срок от 10 години на стойност 15 975 лв. с 
ДДС, съгласно приложение, към настоящото решение. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-29, против-2, въздържали се-11, отсъстват-9/ 
Решението не се приема. 



154-18. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2, предл. 
2 във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и в изпълнение на Годишната програма 
за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2011 г.и 
по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО 
15245/21.11.2011г., Общински съвет-Варна одобрява пазарната оценка, 
изготвена от независим експерт оценител на имоти,  на поземлен имот с 
идентификатор 10135.3511.1384 (десет хиляди сто тридесет и пет.три 
хиляди петстотин и единадесет.хиляда триста осемдесет и четири), по 
кадастрална карта на район „Младост”, гр.Варна, целият с площ 1260,00 
(хиляда двеста и шестдесет) кв.м. - частна общинска собственост по АОС 
№ 6573/2011г., идентичен с УПИ І - „за търг. и адм. дейност”, кв.11, по 
плана на ж.к. „Възраждане” ІV м.р.,гр. Варна, при граници: ПИ 
10135.3511.35 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 
единадесет.тридесет и пет),  в размер на 164 500,00 (сто шестдесет и 
четири хиляди и петстотин) лв., без включен ДДС, при пазарна стойност 
на 1 (един) кв.м. – 131,00 (сто тридесет и един) лева, във връзка с 
реализиране на разпоредителна сделка – продажба на описания недвижим 
имот на ЕТ „Илко Запрянов - ТОП ЗЕТ”  на основание чл.35, ал.3 от 
ЗОС, по реда на чл. 29 от НРПУРОИ на Общински съвет – Варна. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-40, против-0, въздържали се-0, отсъстват-11/ 

 
 
 
 
 
 

155-18. 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 вх.№ ОС 11-1500/1/25.11.2011г., Общински 
съвет – Варна   учредява безвъзмездно право на ползване на Сдружение 
“Асоциация на българските черноморски общини” , ИН по БУЛСТАТ 
103133943, върху част от имот – частна общинска собственост, находящ 
се в гр. Варна, бул. “Осми Приморски полк” № 67а, 1-ви п.р., кв. 442, 
представляващ двуетажна сграда на сутерен с идентификатор 
10135.1505.220.4 и застроена площ 108 кв.м. – предмет на   АОС№ 
591/30.04.1998г., а именно: втори етаж, състоящ се от  4 стаи, един 
коридор и два балкона. 

Безвъзмездното право на ползване се учредява на Сдружение 
“Асоциация на българските черноморски общини” за срок от 10 (десет) 
години.   



Възлага на Кмета на Община Варна издаването на заповед и 
сключването на договор за безвъзмездно право на ползване върху 
описаната част от имота. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-38, против-0, въздържали се-4, отсъстват-9/ 
 
 
 
 
 
 
 

156-18.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 вх.№ РД11-9302/198/21.11.2011г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена от независим експерт оценител на имоти, във 
връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на 
имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот 
10135.4510.603 (десет хиляди сто тридесет и пет.четири хиляди петстотин 
и десет. шестстотин и три) с площ 589 (петстотин осемдесет и девет) кв.м, 
находящ се в гр. Варна, Западна промишлена зона, кв. 32 в размер на 74 
900 (седемдесет и четири хиляди и деветстотин) лева, без включен ДДС, 
при пазарна стойност на 1 (един) кв.м. – 127,16 (сто двадесет и седем лева 
и шестнадесет стотинки) лева без включен ДДС. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-38, против-0, въздържали се-0, отсъстват-13/ 

 
 
 
 
 
 
 
 

156-18-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от 
ЗОС, във връзка с чл. 28 от НРПУРОИ на Община Варна,  и в изпълнение 
на „Годишната програма за управление и разпореждане с общинска 
собственост 2011”, Общински съвет - Варна  решава да се проведе 
публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, Западна промишлена зона, кв. 32, 
представляващ поземлен имот 10135.4510.603 (десет хиляди сто тридесет 
и пет.четири хиляди петстотин и десет. шестстотин и три) с площ 589 
(петстотин осемдесет и девет) кв.м., при граници: ПИ 10135.4510.673 



(десет хиляди сто тридесет и пет.четири хиляди петстотин и 
десет.шестстотин седемдесет и три); ПИ 10135.4510.605 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.четири хиляди петстотин и десет.шестстотин и пет); ПИ 
10135.4510.604 (десет хиляди сто тридесет и пет.четири хиляди петстотин 
и десет.шестстотин и четири); ПИ 10135.4510.602 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.четири хиляди петстотин и десет. шестстотин и две); ПИ 
10135.4510.600 (десет хиляди сто тридесет и пет.четири хиляди петстотин 
и десет.шестстотин); ПИ 10135.4510.611 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.четири хиляди петстотин и десет.шестстотин и единадесет) 

       За имота е съставен акт за частна общинска собственост №  
6492/07.07.2011 г. 

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с 
явно наддаване при начална тръжна цена в размер на 74 900 (седемдесет и 
четири хиляди и деветстотин) лева, без включен ДДС. Стъпка на 
наддаване – 10 % от началната тръжна цена в размер на 7 490 (седем 
хиляди четиристотин и деветдесет) 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 са необходими следните документи: 
2.1. заявление за участие по образец, представен към комплекта тръжни 
документи; 
2.2. удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по вписвания 
за вписване на едноличните търговци и юридическите лица /оригинал/, а 
за фирмите, които не са пререгистрирани в Търговския регистър – 
актуално удостоверение за съдебна регистрация /оригинал/ или заверено 
от участника – физическо лице, копие от лична карта; 
2.3. съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в 
производство за обявяване в несъстоятелност или се намира в ликвидация 
– за еднолични търговци и юридически лица /оригинал/; 
2.4. служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при съответния 
районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу физически 
лица и лицата, управляващи и представляващи едноличните търговци и 
юридическите лица, както и за самите еднолични търговци и юридически 
лица /оригинал/; 
2.5. свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, управляващи 
и представляващи едноличните търговци и юридическите лица – 
оригинал; 



2.6. удостоверение за липса на задължения по данъчно–осигурителната 
сметка от съответното подразделение на  Националната агенция за 
приходите – оригинал;  
2.7. удостоверение за липса на задължения за публични вземания към 
Община Варна от дирекция “Местни данъци” – оригинал; 
2.8. служебна бележка за недължими общински вземания към Община 
Варна–оригинал; 
2.9. удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ от Агенция по 
вписванията за фирмите, които нямат регистрация в Търговския регистър 
/оригинал/;  
2.10. декларация за липса на просрочени парични задължения към 
работниците и служителите, на които кандидатът е работодател – за 
еднолични търговци и юридически лица; 
2.11. декларация, приложена към комплекта тръжни документи, за 
получаване и запознаване с тръжните условия; 
2.12. декларация за неразгласа на информацията, предоставена във връзка 
с участието в търга, приложена към комплекта тръжни документи; 
2.13. декларация, приложена към комплекта тръжни документи, за 
извършен оглед на имота; 
 2.14. платежен документ за внесен депозит в размер на 7 490 (седем 
хиляди четиристотин и деветдесет) лева, платими по IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при «Централна 
кооперативна банка» АД – клон Варна; 
2.15. 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 (двеста) 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. 
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 издаде заповед и сключи договор със спечелилия 
участник. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-38, против-0, въздържали се-0, отсъстват-13/ 
 
 
 
 



157-18. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 1, 
т. 2, чл. 38, чл. 39, ал. 1 и ал. 2 и чл. 40 от Закона за концесиите и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД – 11 – 
9302/182/25.08.2011г., Общински съвет – Варна решава:   

1. Открива процедура за предоставяне на концесия за обект частна 
общинска собственост с предмет „Изграждане и извършване на дейности 
за задоволяване обществения интерес – реализиране на проект за 
изграждане на районен парк “Владислав Варненчик”  в имот по АОС № 
5273/23.10.2008г. – частна общинска собственост, представляващ 
поземлен имот №10135.4504.479 с площ 28 043 кв.м. 

1.1. Обект и предмет на концесията: 
Обект на концесията е строеж на районен парк «Владислав 

Варненчик», обслужващата го инфраструктура в границите на 
допустимите параметри за плътност и интензивност на застрояване, както 
и тяхното управление и поддържане след въвеждането им в експлоатация 
в имот частна общинска собственост – земя с площ 28 043 кв.м., 
съставляваща ПИ №10135.4504.479 по кадастрална карта на 
ж.к.”Вл.Варненчик”, гр.Варна, съгласно АОС№5273/23.10.2008г. 

1.2. Предмет на концесията е строителство, съгласно чл.2, ал.3, т.1 
от Закона за концесиите за изпълнение на строеж в недвижим имот – 
частна общинска собственост и неговото управление и поддържане за 
задоволяване на обществени потребности, след въвеждането му в 
експлоатация. 

2.Стопански дейности, които могат да се осъществяват чрез обекта 
на 
концесията. 

Услугите и стопанските дейности, които ще се извършват с обекта 
на концесията включват: организиране и осъществяване на дейности 
свързани с развлечение, спорт, отдих или са насочени към хобита и други 
дейности за свободното време, които са услуги в обществен интерес. 
Подборът  на  дейностите  е  осъществен  в  съответствие  с нормативните 
изисквания и позволява, концесионерът да осъществи полезни за общината 
и доходни за него услуги и дейности. 

3.Прилежаща на обекта на концесията инфраструктура и 
принадлежности: 

а)съществуващи: 
Районът около обекта на концесията е благоустроен и има изградена 

техническа инфраструктура. Районният парк е с площ от 28 043 кв.м. и е 
разположен между бул.”Св.Св.Константин и Елена” и бул. „Трети март”, 
ж.к.”Вл. Варненчик”, гр. Варна. 



б)подлежащи на изграждане: поради незадоволителното състояние 
на имота, предвижда се да бъдат изградени следните обекти: 

 - северна част – заложено е изграждане на детски атракционен кът с 
релсово влакче – 50,00кв.м., въртележка – 25,00кв.м., бънджи – 50,00кв.м., 
батути (или други видове детски атракционни съоръжения) – 100,00кв.м. 
и сладкарница – 180,00кв.м., като се оформя главен подход от бул.„Света 
Елена” по съществуващата алея с перголи и големия фонтан; 

- централна част – територия на социални контакти, към нея се 
оформя главен подход с перголи откъм ул.„Емануил Поптодоров” в ос 
към кръгъл площад срещу сцена тип „Раковина” – 610,00кв.м., която се 
предвижда полуоткрита със съблекални и WC за артисти – 40,00кв.м., в 
задната й част. Функционално ще се използва за празници на района, като 
концерти на открито, празника на Варна, училищни тържества и други. 
Вляво от сцената е разположен снек-бар – 200,00кв.м., като пред него има 
зелена площ с градина и детска площадка с безплатни съоръжения. 
Обособява се и алея на „Възрожденците” с паметници – 10,00кв.м., между 
вечно зелената група дървета в близост до площада и малкия фонтан; 

- южна част – територия за общодостъпен масов и индивидуален 
спорт с разположени три спортни игрища (предвидени и за 
реконструкция) с обща площ 1 118кв.м., съответно игрище 1 с площ 
345,00кв.м., игрище 2 с площ 162,00кв.м. и игрище 3 с площ 611,00кв.м., 
две спортни или атракционни съоръжения с обща площ 450,00кв.м., 
сладкарница – 35,00кв.м., съблекалня + обществена WC, WC-инвалиди, 
стая за майки с деца, склад и офис обслужване с обща площ 140,00кв.м. 

4.Срок на концесията - 30 години. 
5.Начална дата на концесията - датата на влизане в сила на 

концесионния договор  
6.Условия за осъществяване на концесията - изграждане на обектите 

и съоръженията от прилежащата инфраструктура в обекта на концесията е 
на риск на концесионера. 

7.Основни права и задължения по концесионния договор: 
7.1. Права и задължения на концедента: 
7.1.1. Концедентът има право:  
- да получи правото на собственост върху изграденият обект 

„Районен парк Владислав Варненчик” гр. Варна, при въвеждането му в 
експлоатация по реда на ЗУТ; 
 - да получи и да получава дължимите от КОНЦЕСИОНЕРА 
концесионни плащания при условията на този договор; 
 - да контролира изпълнението на поетите от КОНЦЕСИОНЕРА 
задължения и условията на концесията, включително чрез правото на 
достъп до обекта по всяко време, без да пречи на работата на 
концесионера; 



 - да прекрати едностранно този договор при системно и/или 
съществено неизпълнение на основните задължения и условията за 
осъществяване на концесията; 

- да получава регулярно и при поискване всякаква информация и 
документи, свързани с реализирането на концесията, която не е свързана с 
търговски тайни на КОНЦЕСИОНЕРА. 

7.1.2.  Концедента се задължава: 
Извън задълженията, определени в нормативните актове, 

КОНЦЕДЕНТЪТ по има следните задължения: 
- да осигури предаването на владението на обекта на концесия на 

КОНЦЕСИОНЕРА, свободен от права и/или  фактическо ползване от 
трети лица в срок до........от влизане в сила на концесионния договор 

- да не пречи на КОНЦЕСИОНЕРА да осъществява правата си по 
концесията, освен в случаите уредени в нормативен акт и в този договор; 

- да оказва съдействие на КОНЦЕСИОНЕРА при осъществяването на 
концесията, в рамките на компетентността на общинската администрация, 
като даване на разрешения,одобрения, съгласувания и други подобни 
действия; 

- да оказва съдействие пред органи на държавни институции и 
администрация при съгласуването от страна на КОНЦЕСИОНЕРА на 
документи, действия и проекти с тези органи; 

- да въведе Концесионера в обекта на концесията в сроковете и по 
реда, предвиден в договора; 

- да не предоставя на други лица концесии върху същия обект или за 
извършване на дейностите, съставляващи съдържанието на 
концесионното право на експлоатация; 

7.2. Права и задължения на концесионера:  
7.2.1.Концесионерът има право:  
- да проектира и изгради обект “Районен парк „Владислав 

Варненчик” гр. Варна, съгласно условията на настоящия договор. 
- да експлоатира построения обект “Районен парк „Владислав 

Варненчик” гр. Варна, в срока на концесионния договор. 
-да ползва по време на договора предоставения му недвижим имот 

за дейностите, визирани в договора;  
-да получава доходите от извършваната от него концесионна 

дейност чрез експлоатация на обекта, предмет на концесията; 
-да ползва съществуващата към момента на приемане на 

недвижимия имот инженерна инфраструктура; 
-да иска изменение на договора за концесия, когато обстоятелствата, 

при които той е бил сключен, се променят трайно и съществено и това 
доведе до несъответствие между правата и задълженията на двете страни; 

-да възстанови обекта на концесията след случаи на непреодолима 
сила; 



-да изисква от органа, представляващ концедента по концесионния 
договор да му предаде обекта на концесията в срока и при условията, 
определени в същия договор; 

- да сключва договори с подизпълнители за осъществяване предмета 
на концесията, без да може да им прехвърля правата и задълженията си 
/при изрично съгласие от концедента/; 

-да извършва дейности и услуги, свързани с предмета на 
концесията, респективно да ограничи достъпа на лица за извършване на 
дейностите или услугите, които са свързани с предмета и обекта на 
концесията, и има право да извършва само той /при изрично съгласие от 
концедента/. 

7.2.2.Концесионерът се задължава:  
- да изработи и съгласува предварително с КОНЦЕДЕНТА идеен 

проект за строителството на концесионния обект, в срок до.........; 
- проектирането и строителството на обекта да се извърши в рамките 

и при условията, поставени в одобрения от КОНЦЕДЕНТА предварителен 
идеен проект, решението за откриване на процедура за предоставяне на 
концесия и обвързващата оферта на КОНЦЕСИОНЕРА в срок до ...........; 

- да извършва концесионните плащания в сроковете по договора; 
- да не прехвърля другиму права и/или задължения по концесионния 

договор, без съгласието на Концедента; 
 - да осигурява по всяко време достъп до обекта на контролни органи 

и оторизирани представители на Община Варна, да им предоставя 
документи и информация относно изпълнението на задълженията по 
концесионния договор и условията на концесията; 

- ежегодно да представя на концедента в срок до 31 март писмени 
отчети за реализираните приходи от експлоатация на концесионния обект 
за предходната година; 

- да осъществи предложените с офертата инвестиционни мероприятия 
за срока на концесията. 

- да представя на концедента ежегоден писмен отчет за извършените 
инвестиционни мероприятия за предходната година, в срок до 31 януари; 

- да извършва необходимата поддръжка и благоустройство на 
концесионния обект; 

- ежегодно да застрахова за своя сметка, в полза на община Варна 
концесионния обект; 

- да не променя и да не допуска промени във функционалното 
предназначение на концесионния обект; 

- строителството и експлоатацията на построения обект да се 
осъществява при спазване на нормативните изисквания за националната 
сигурност и отбраната на страната, опазването на околната среда и 
човешкото здраве, на защитените територии, зони и обекти; 



- при експлоатацията на концесионния обект да се спазват 
ограниченията на Община Варна за поддържане на обществения ред; 

- да информира Концедента за евентуални вредни въздействия върху 
обектите на концесията; 

- да въведе в експлоатация обекта на концесията до 2 години след 
влизане в сила на договора за концесия. При неизпълнение на това 
задължение, договорът се прекратява, като внесените гаранции и 
обезпечения не се възстановяват 

8.Условия за възлагане изграждането на обекта на концесията от 
подизпълнители 

Концедентът не поставя ограничения, част от строителството в 
обекта на концесията да се извършва от подизпълнител. Концесионерът 
определя подизпълнителите (ако има такива) по реда на чл.54 от Закона за 
концесиите. 

9.Забранява се отдаването на обекта на концесията под наем на 
трети лица от концесионера. Концесионерът може да предоставя дейности 
по експлоатацията и поддържането на обекта на концесия на 
подизпълнители, след писмено съгласуване с кмета на общината. 

10.Вид и размер на гаранцията за изпълнение на задълженията на 
концесионния договор: 

Концесионерът е длъжен да представи банкова гаранция или да 
преведе по сметка на Община Варна сума в размер на 300 000 лв. преди 
подписване на концесионния договор, с което да гарантира изпълнението 
на договора. Сумата се възстановява, съответно банковата гаранция се 
освобождава след представяне на Акт 15. 

При прекратяване на договора от страна на концедента без вина на 
концесионера, гаранцията се възстановяване на концесионера. 

11.Гратисен период –  12 месеца 
Размерът на годишното концесионно плащане през първите пет 

години е 4 % от брутните приходи от експлоатация на построения обект, 
но не по – малко от 16 000 лв., а през останалите години от периода на 
концесия 8 % от брутните приходи от експлоатация на построения обект, 
но не по-малко от 32 000 лева/годишно. 

Годишното концесионно плащане се дължи както следва:  
първа вноска - 50% от концесионното плащане – до 31 май на 

текущата година 
втора вноска - окончателно разплащане – до 30ноември на текущата 

година 
Годишното концесионно    плащане    се    актуализира    всяка    

година    с инфлационния индекс за предходната година.  
При забава на плащането концесионерът дължи лихва в размер на 

законовата лихва, изчислена върху годишното концесионно 
възнаграждение или неплатеният остатък. 



Ред за извършване на концесионното плащане - по банков път.  
12.Концесионерът е длъжен при изграждането на обектите и 

съоръженията в обекта на концесията и при управлението и поддържането 
им да спазва действащата нормативна уредба, свързана с опазването на 
околната среда, на човешкото здраве, на защитените територии, зони и 
обекти и на обществения ред, включително действащите наредби, приети 
от Общински съвет и заповеди на Кмета на общината. 

13. Компенсации по чл.6 от Закона за концесиите не се предвиждат. 
   14. Концесионерът е длъжен да застрахова за срока на концесията за 
своя сметка и в полза на концедента обекта на концесията. 

15. Други изисквания, свързани с характера на концесията, които не 
са нормативно определени - не се предвиждат. 
 16.Процедура за предоставяне на концесия - концесионерът да бъде 
определен чрез открита процедура. 

17.Критерии за комплексна оценка на офертите и тяхната 
относителна стойност:  
 Формула за оценка 

К=К1+К2  
Където: 
К1 – Размер на концесионното плащане – 85 точки 

оценяването по този показател се извършва по следния начин: 
на предложението с най-висок процент от брутните приходи от 
експлоатация на построения обект се поставят 85 точки, а другите 
предложения получават точки, пропорционални на предлаганото плащане, 
отнесени към това в офертата с най-висока стойност.  
изчисляването се извършва по формулата 

к1 = (ркпу/ркп) х 85 
 където: 
 РКПу – процент от брутните приходи от експлоатация на построения 
обект на оценяваното предложение 
 РКП – най-високият предложен процент от брутните приходи от 
експлоатация на построения обект 
с получения процент се пресмятат точките, които получава оценяваното 
предложение. 
на предложение с по-малък процент от 4 /четири/ на сто от брутните 
приходи от експлоатация на построения обект се поставят 0 /нула/ точки 

К2 – линеен график за проектиране и изграждане на концесионния 
обект – 15 точки 

членовете на комисията ще разгледат отделните оферти и ще 
присъдят на всяко предложение определен брой точки по следната скала: 

отлично 15 точки 
много добро 10 точки 
добро 8 точки 



задоволително 5 точки 
не отговаря на този критерий 0 точки 

  
18. Депозит за участие в процедурата за предоставяне на концесия е в 

размер на 37 000 лева, платима по сметка на Община Варна или чрез 
представяне на банкова гаранция.   
  19.Определя цена на конкурсната книжа в размер на 1 000 лева, с 
включен ДДС.   
  20.Настоящото решение може да бъде изменяно или допълвано в 
случаите, предвидени в Закона за концесиите.   
  21.Възлага на Кмета на Община Варна в 7-дневен срок от влизането в 
сила на настоящото решение със заповед да одобри обявление за 
провеждане на процедурата, документация за участие в открита 
процедура и проект на концесионен договор и изпрати обявлението за 
обнародване в "Държавен вестник" и за вписване в Националния 
концесионен регистър. 

22.След провеждане на процедурата Кметът на Община Варна да 
представи пред Общински съвет - Варна, придружен с протокола на 
комисията по провеждане на откритата процедура и проект за решение за 
определяне на концесионер в срок, определен със заповедта за 
назначаване на комисията, който не може да бъде по-дълъг от три месеца. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-34, против-4, въздържали се-4, отсъстват-9/ 
 
 
 
 
 
 
 

158-18. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 1, т. 
2, чл. 38, чл. 39, ал. 1 и ал. 2 и чл. 40 от Закона за концесиите и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД11 – 
9302/181/25.08.2011г., Общински съвет – Варна решава:   

1.Открива процедура за предоставяне на  концесия  за обект 
публична общинска собственост с предмет на изпълнение строеж на 
стадион, обслужващата го инфраструктура в границите на допустимите 
параметри за плътност и интензивност на застрояване, както и тяхното 
управление и поддържане след въвеждането им в експлоатация в имот – 
публична общинска собственост – земя с площ 30 246 кв.м. с 
идентификатор № 10135.4502.344 по кадастрална карта на ж.к.”Вл. 
Варненчик”, гр. Варна, съгласно АОС № 4261/19.03.2007г . 

1.1. Обект и предмет на концесията: 



Обект на концесията е строеж на футболен стадион, обслужващата 
го инфраструктура в границите на допустимите параметри за плътност и 
интензивност на застрояване, както и тяхното управление и поддържане 
след въвеждането им в експлоатация в имот публична общинска 
собственост – земя с площ 30 246 кв.м., съставляваща УПИ VІІІ -190”за 
стадион” в кв.21 по плана на ж.к.”Вл. Варненчик”, ІV-ти м.р., гр.Варна, 
идентичен с ПИ № 10135.4502.344 по кадастрална карта на 
ж.к.”Вл.Варненчик”, гр.Варна, съгласно АОС №4261/19.03.2007г . 

1.2. Предмет на концесията е строителство, съгласно чл.2, ал.3, т.1 
от Закона за концесиите за изпълнение на строеж в застроен недвижим 
имот – публична общинска собственост и неговото управление и 
поддържане за задоволяване на обществени потребности, след 
въвеждането му в експлоатация съгласно чл.3 от Закона за концесиите. 

2.Стопански дейности, които могат да се осъществяват чрез обекта 
на концесията. 
Услугите и стопанските дейности, които ще се извършват с обекта на 
концесията включват: организиране и осъществяване на спортна и 
тренировъчна дейност; спортни, младежки и детски забавления и др., 
които да допринесат за подобряване на условията за спорт и отдих на 
населението в общината. Подборът  на  дейностите  е  осъществен  в  
съответствие  с нормативните изисквания и позволява, концесионерът да 
осъществи полезни за общината и доходни за него услуги и дейности. 

3.Прилежаща на обекта на концесията инфраструктура и 
принадлежности: 

а)съществуващи: 
Районът около обекта на концесията е благоустроен и има изградена 

техническа инфраструктура. Спортната площадка е с площ от 30 246 кв.м. 
и се намира в І-ви м.р. на ж.к.”Вл.Варненчик”, на бул.”Св.Св.Константин 
и Елена”. 

б)подлежащи на изграждане: поради незадоволителното състояние 
на имота, предвижда се стадионът да бъде реконструиран и 
модернизиран, като: 

*се изпълни нова тревна покривка с необходимите дренажи, 
затревяване, система за поливане; 

*лекоатлетическа писта; 
*изграждане на трибуни и места за посетители с пожароустойчиви 

седалки, приблизително 1200 седящи места; 
* изграждане на лекоатлетически писти 4бр.; 
*изграждане на съблекални за отбори домакин и гост, както и 

необходимите помещения за служебния състав; 
*изграждане на обслужваща група сгради; 
*търговска част с обществен паркинг; 
*паркинг обществени мероприятия (120 места). 



4.Срок на концесията - 30 години. 
5.Начална дата на концесията - датата на влизане в сила на 

концесионния договор  
6.Условия за осъществяване на концесията - изграждане на обектите 

и съоръженията от прилежащата инфраструктура в обекта на концесията е 
на риск на концесионера. 

7.Основни права и задължения по концесионния договор: 
7.1. Права и задължения на концедента: 
7.1.1. Концедентът има право:  
-да получава договореното концесионно възнаграждение в 

сроковете и при условията, описани в концесионния договор; 
-да придобие след изтичане срока на договора или неговото 

преждевременно прекратяване правото на собственост върху изградените 
от концесионера допълнения и подобрения в съществуващата 
инфраструктура и съоръжения;  

-да контролира изпълнението на задълженията по договора, като за 
целта има право на достъп до имота и на информация за осъществяваните 
дейности; 

-да прекрати договора, ако концесионерът не изпълнява 
предвидените в него задължения, както и условията на предоставената 
концесия; 

-да търси правата си при установени и отразени в констативен 
протокол нанесени вреди от концесионера;  

-да иска изменение на договора, когато обстоятелствата, при които 
той е бил сключен се променят трайно и съществено и това доведе до 
несъответствие между правата и задълженията на двете страни; 

-да получи обезщетение в размер на едногодишно концесионно 
възнаграждение в случай на предсрочно прекратяване на договора 
едностранно от концесионера или по негова вина.  

7.1.2. Концедентът се задължава:  
-да не възпрепятства дейността на концесионера, когато тя се 

осъществява съгласно действащата нормативна уредба и клаузите на 
концесионния договор; 

-да съгласува своевременно предоставените от концесионера 
инвестиционни програми и работен проект;  

-да не предоставя на други лица концесии върху същия обект или за 
извършване на дейностите, съставляващи съдържанието на 
концесионното право на експлоатация;  

-да издава на концесионера необходимите разрешения за 
извършване на дейността, включена в съдържанието на концесионното 
право, в съответствие с нормативните актове за това.  

7.2. Права и задължения на концесионера:  
7.2.1.Концесионерът има право:  



-да ползва по време на договора предоставения му недвижим имот 
за дейностите, визирани в договора;  

-да получава доходите от извършваната от него концесионна 
дейност чрез експлоатация на обекта, предмет на концесията; 

-да ползва съществуващата към момента на приемане на 
недвижимия имот инженерна инфраструктура; 

-да иска изменение на договора за концесия, когато обстоятелствата, 
при които той е бил сключен, се променят трайно и съществено и това 
доведе до несъответствие между правата и задълженията на двете страни; 

-да се ограничи достъпа на лица за извършване на дейностите или 
услугите, които само той има право да извършва съгласно договора за 
концесия.  

7.2.2.Концесионерът се задължава:  
-да заплаща на концедента уговореното концесионно 

възнаграждение по начин и ред, определени в договора; 
-да осъществи инвестициите, предвидени в офертата, с която е 

спечелил концесионната процедура в предвидените срокове; 
-да застрахова за своя сметка недвижимия имот; 
-да не предоставя права върху имота на трети лица; 
-да не извършва или да не допуска извършването на незаконно 

строителство или други действия, които могат да доведат до увреждане на 
околната среда или на имота; 

-да изпълнява инвестиционната програма, предоставена от него при 
участие в търга, която е неразделна част от концесионния договор; 

-да поддържа имота в добро техническо състояние и да не извършва 
или да не допуска извършването на действия, които биха застрашили 
сигурността на имота и изградените в него съоръжения; 

-да извършва концесионните дейности при спазване на съответните 
технологични изисквания; 

-да изпълнява предписанията на концедента и на оторизираните 
лица; 

-да изпълнява стриктно изискванията, свързани с опазването на 
околната среда, защитените със закон територии и обекти на 
националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред; 

-да не изгражда сгради и трайни съоръжения върху предоставената 
му земя, които не са предвидени в инвестиционната програма; 

-да не допуска действия от трети лица и да не предявява претенции 
за обезщетение по време на форсмажорни обстоятелства; 

-да предоставя на общината информация и документи, свързани с 
изпълнението на договора за концесия; 

-да предостави недвижимия имот, обект на концесията, след 
изтичането на срока на договора в състояние, годно за експлоатацията му 
и при условия и ред, описани в договора; 



-да предоставя обекта на концесията за възмездно или безвъзмездно 
ползване на други физически или юридически лица за извършване на 
тренировъчна или състезателна дейност; 

-да съдейства на общината при организирането на спортни 
състезания; 

-да не променя предназначението на обекта на концесията; 
-да изгради съоръжения, улесняващи достъпа до спортното 

съоръжение на лица с увреждания. 
8.Условия за възлагане изграждането на обекта на концесията от 

подизпълнители 
Концедентът не поставя ограничения, част от строителството в 

обекта на концесията да се извършва от подизпълнител. Концесионерът 
определя подизпълнителите (ако има такива) по реда на чл.54 от Закона за 
концесиите. 

9.Забранява се отдаването на обекта на концесията под наем на 
трети лица от концесионера. Концесионерът може да предоставя дейности 
по експлоатацията и поддържането на обекта на концесия на 
подизпълнители, след писмено съгласуване с кмета на общината. 

10.Вид и размер на гаранцията за изпълнение на задълженията на 
концесионния договор: 

Концесионерът е длъжен да представи банкова гаранция или да 
преведе по сметка на Община Варна сума в размер на 350 000 лв. преди 
подписване на концесионния договор, с което да гарантира изпълнението 
на договора. Сумата се възстановява, съответно банковата гаранция се 
освобождава след представяне на Акт 15. 

При прекратяване на договора от страна на концедента без вина на 
концесионера, гаранцията се възстановяване на концесионера. 

11.Гратисен период 2,5 години 
6 месеца – проектиране 
2 години - строителство  
Размерът на годишното концесионно плащане през първите пет 

години е 4 % от брутните приходи от експлоатация на построения обект, 
но не по – малко от 16 000 лв., а през останалите години от периода на 
концесия 8 % от брутните приходи от експлоатация на построения обект, 
но не по-малко от 32 000 лева/годишно. 

Вид и условия за извършване на концесионното плащане: 
През времето на гратисния период – не се дължи /период за изграждане на 
обекта/. За следващите години от договора - в размер на не по-малко от 30 
200 лева, дължимо както следва:  

първа вноска  -    до 31.05. на текущата година 
втора вноска  -     до 30.11. на текущата година 
Годишното концесионно плащане се  актуализира всяка година с 

инфлационния индекс за предходната година.  



При забава на плащането концесионерът дължи лихва в размер на 
законовата лихва, изчислена върху годишното концесионно 
възнаграждение или неплатеният остатък. 

Ред за извършване на концесионното плащане - по банков път или в 
касата на общината срещу фактура. 

12.Концесионерът е длъжен при изграждането на обектите и 
съоръженията в обекта на концесията и при управлението и поддържането 
им да спазва действащата нормативна уредба, свързана с опазването на 
околната среда, на човешкото здраве, на защитените територии, зони и 
обекти и на обществения ред, включително действащите наредби, приети 
от Общински съвет и заповеди на Кмета на общината. 

13.Компенсации по чл.6 от Закона за концесиите не се предвиждат. 
14.Концесионерът е длъжен да застрахова за срока на концесията за 

своя сметка и в полза на концедента обекта на концесията. 
15.Други изисквания, свързани с характера на концесията, които не 

са нормативно определени - не се предвиждат.  
16.Процедура за предоставяне на концесия - концесионерът да бъде 

определен чрез открита процедура. 
17.Критерии за комплексна оценка на офертите и тяхната 

относителна стойност:  
 17.1. Критериите за оценка на офертите и относителната им тежест 
са: 

Формула за оценка 
К=К1+К2+К3  
Където: 
К1 – Размер на инвестициите – 35 точки 

 Оценяването по този показател се извършва по следния начин: 
на предложението с най-висок размер на инвестициите се поставят 35 
точки, а другите предложения получават точки, пропорционални на 
предлагания размер, отнесени към това в офертата с най-висока стойност. 
изчисляването се извършва по формулата 
 К1 = (РИУ/РИ) Х 35 
 където: 
РИУ – размер на инвестициите на оценяваното предложение 
РИ –  най-високия предложен размер 
С получения процент се пресмятат точките, които получава оценяваното 
предложение. 

К2 – Размер на концесионното плащане – 55 точки 
 Оценяването по този показател се извършва по следния начин: 
на предложението с най-висок размер на плащането се поставят 55 точки, 
а другите предложения получават точки, пропорционални на 
предлаганото плащане, отнесени към това в офертата с най-висока 
стойност. 



изчисляването се извършва по формулата 
К2 = (РКПУ/РКП) Х 55 

    където: 
РКПУ – размер на концесионното плащане на оценяваното предложение 
РКП   – най-високото предложено плащане 
 С получения процент се пресмятат точките, които получава 
оценяваното предложение. 

К3 – Линеен график за проектиране и изграждане на концесионния 
обект – 10 точки 

членовете на комисията ще разгледат отделните оферти и ще 
присъдят на всяко предложение определен брой точки по следната скала: 
 

отлично 10 точки 
много добро 7 точки 
добро 5 точки 
задоволително 3 точки 
не отговаря на този критерий 0 точки 

 
Начинът за оценяване на отделните критерии се определя с 

методиката за оценяване, която е неразделна част от документацията за 
участие в процедурата.   
  18.Размер и начин на плащане на депозит за участие в процедурата за 
предоставяне на концесия в размер на 50 000 лева, платима по сметка на 
Община Варна.   
  19.Определя цена на конкурсните книжа в размер на 1 000 лева, с 
включен ДДС.   
  20.Настоящото решение може да бъде изменяно или допълвано в 
случаите, предвидени в Закона за концесиите.   
  21.Възлага на Кмета на Община Варна в 7-дневен срок от влизането в 
сила на настоящото решение със заповед да одобри обявление за 
провеждане на процедурата, документация за участие в открита 
процедура и проект на концесионен договор и изпрати обявлението за 
обнародване в "Държавен вестник" и за вписване в Националния 
концесионен регистър. 

22.След провеждане на процедурата Кметът на Община Варна да 
представи пред Общински съвет - Варна, придружен с протокола на 
комисията по провеждане на откритата процедура и проект за решение за 
определяне на концесионер в срок, определен със заповедта за 
назначаване на комисията, който не може да бъде по-дълъг от три месеца. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-43, против-0, въздържали се-0, отсъстват-8/ 
 
 



159-18. На основание чл. 21, ал.1, т. 8 и във връзка с чл.9, ал.2 от 
ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх.№ РД 11-
9302/170/02.08.2011г., Общински съвет определя имотите - общинска 
собственост, които подлежат на задължително застраховане съгласно 
приложение към настоящото решение. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-39, против-0, въздържали се-0, отсъстват-12/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

160-18. 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 вх. № ОБС11 – 2600/1/27.07.2011г., Общински съвет-Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена от независим експерт оценител, във връзка с 
учредяване право на строеж за изграждане на нов трафопост тип  БКТП 
със застроена площ 17,36 (седемнадесет цяло тридесет и шест стотни) 
кв.м. и прилежащата сервитутна зона върху площ 27,74 (двадесет и седем 
цяло седемдесет и четири стотни) кв.м. за обслужване на БКТП върху 
имот - частна общинска собственост, съставляващ поземлен имот с 
идентификатор 10135.5504.4690, по кадастрална карта на гр.Варна, ул. 
„Чонгора” , в размер на 14 904 (четиринадесет хиляди деветстотин и 
четири) лева без включен ДДС, от която оценка 10 260 (десет хиляди 
двеста и шестдесет) лева е размера на отстъпеното право на строеж  и 
4 644 (четири хиляди шестстотин четиридесет и четири) лева е размера на 
прилежащата сервитутна зона за обслужване на БКТП. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-38, против-0, въздържали се-0, отсъстват-13/ 
 
 
 
 
 
 
160-18-1. На основание чл. 21,  ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 4, т. 

4 от ЗОС, във връзка с чл. 62, ал. 2 от Закона за енергетиката и чл. 38, ал. 
1, т. 4 от НРПУРОИ и в изпълнение на Годишната програма за управление 
и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2011 г., Общински 



съвет - Варна решава Кметът на Община Варна да учреди право на строеж 
на „Е.ОН България Мрежи” АД  гр. Варна за изграждане на нов трафопост 
тип  БКТП със застроена площ 17,36 (седемнадесет цяло тридесет и шест 
стотни) кв.м. и прилежащата сервитутна зона върху площ 27,74 (двадесет 
и седем цяло седемдесет и четири стотни) кв.м. за обслужване на БКТП 
върху имот - частна общинска собственост, съставляващ поземлен имот с 
идентификатор 10135.5504.4690, по кадастрална карта на гр.Варна, 
идентичен с УПИ ХІІІ-486„за трафопост”, кв.121, по плана на 28 м.р. на 
гр.Варна, ул. „Чонгора” , целият с площ 118,00 (сто и осемнадесет) кв.м., 
при съседи:ПИ 10135.5504.486, по одобрената по пазарна цена. 
         Описаният имот е частна общинска собственост на основание АОС 
№ 6436/ 26.05.2011 г.  
         Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на разпоредителната сделка.  

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-38, против-0, въздържали се-0, отсъстват-13/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
161-18. 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 вх. № РД9 – 2600/1162/29.07.2011г., Общински съвет-Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена от независим експерт оценител, във връзка с 
учредяване право на строеж за изграждане на нов трафопост тип БКТП 
със застроена площ 13,02 (тринадесет цяло и две стотни) кв.м. и 
прилежащата сервитутна зона върху площ 19,88 кв.м. (деветнадесет цяло 
осемдесет и осем стотни) кв.м. за обслужване на БКТП върху имот - 
частна общинска собственост, съставляващ УПИ ІV-„ трафопост” , кв.42, 
по плана на с. Каменар, в  размер на общо 2 934 (две хиляди деветстотин 
тридесет и четири) лева без включен ДДС, от която оценка 1 500 (хиляда 
и петстотин) лева е размера на отстъпеното право на строеж и 1 434 
(хиляда четиристотин тридесет и четири) лева е размера на прилежащата 
сервитутна зона за обслужване на БКТП. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-38, против-0, въздържали се-0, отсъстват-13/ 

 



161-18-1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.4, т.4 от 
ЗОС, във връзка с чл.62, ал. 2 от Закона за енергетиката и чл.38, ал.1, т. 4 
от НРПУРОИ и в изпълнение на Годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти-общинска собственост за 2011 г., Общински съвет - 
Варна реши Кметът на Община Варна да учреди право на строеж на 
„Е.ОН България Мрежи” АД  гр. Варна за изграждане на нов трафопост 
тип  БКТП със застроена площ 13,02 (тринадесет цяло и две стотни) кв.м. 
и прилежащата сервитутна зона върху площ 19,88 кв.м. (деветнадесет 
цяло осемдесет и осем стотни) кв.м. за обслужване на БКТП върху имот - 
частна общинска собственост, съставляващ УПИ ІV-„ трафопост”, кв.42, 
по плана на с. Каменар, целият с площ 32,90 (тридесет и две цяло 
деветдесет стотни) кв.м., при съседи:УПИ ІІІ-„за здравна служба”, улица, 
по одобрената пазарна цена. 
         Описаният имот е частна общинска собственост на основание АОС 
№6447/16.06.2011 г. 
         Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на разпоредителната сделка.  

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-38, против-0, въздържали се-0, отсъстват-13/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
162-18. 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 вх. № № РД 11-
9100/466/22.08.2011г., РД-11-9100/466/27.07.2011 г., Общински съвет – 
Варна взема решение за приемане за безвъзмездно управление на 
недвижим имот - публична държавна собственост – предмет на АДС № 
2189/06.01.1999 г., представляващ сграда – „ Защитно съоръжение”  със 
застроена площ 166 кв.м 
Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да проведе 

съответните процедури в съответствие с разпоредбите на ЗДС и ППЗДС, 
както и сключването на договор с Областен управител на Варненска 
област за безвъзмездно управление на имота, след решение на 
Министерски съвет на Република България. 
След приемане на недвижимия имот с АДС № 2189/06.01.1999 г. за 

безвъзмездно управление от страна на Община Варна, същият да бъде 
предоставен за реализация на целите си на Сдружение с обществено 



полезна дейност „Народно читалище Стара Варна 2010” с Председател 
Ламбрин Димчев Сотиров, ЕИК 175960150, вписано в регистъра на 
народните читалища под № 3486/27.09.2010 г., в съответствие с 
разпоредбите на ЗОС и НРПУРОИ. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-38, против-0, въздържали се-0, отсъстват-13/ 

 
 
 
 
 
 
 

163-18. 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 вх.№ РД 11-9302/168/01.08.2011г., Общински съвет – Варна 
одобрява пазарната оценка, изготвена от независим експерт оценител на 
имоти, във връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за 
учредяване право на строеж за  предвиденото мероприятие, върху имот – 
частна общинска собственост, представляващ ПИ 10135.3511.618 (десет 
хиляди сто тридесет и пет. три хиляди петстотин и единадесет. 
шестстотин и осемнадесет), по КК на район „Младост”, гр.Варна, 
идентичен с УПИ ІІІ-„за многофункционална спортна зала”, кв.6, по плана 
на ж.к. „Възраждане” ІІ-ри м.р., в размер на 1 045 000,00 (един милион 
четиридесет и пет хиляди) лева, без включен ДДС. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-37, против-0, въздържали се-0, отсъстват-14/ 

 
 
 
 
 
 
 
 

163-18-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 
1 от ЗОС  във връзка с чл. 39  от НРПУРОИ и в изпълнение на Годишната 
програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 
2011 г., Общински съвет - Варна решава да се проведе публичен търг с 
явно наддаване за учредяване право на строеж за предвиденото 
мепроприятие, върху имот – частна общинска собственост, представляващ 
ПИ 10135.3511.618 (десет хиляди сто тридесет и пет. три хиляди 
петстотин и единадесет. шестстотин и осемнадесет), по КК на район 



„Младост”, гр.Варна, идентичен с УПИ ІІІ-„за многофункционална 
спортна зала”, кв. 6, по плана на ж.к. „Възраждане” ІІ-ри м.р, целият с 
площ 6350,00 (шест хиляди триста и петдесет) кв.м, при граници: ПИ 
10135.3511.228. 

 За имота е съставен акт за частна общинска собственост № 
4946/14.04.2008 г. 

 Учредяването на отстъпено право на строеж да се извърши след 
провеждане на публичен търг с явно наддаване при начална тръжна цена  
1 045 000,00 (един милион четиридесет и пет хиляди) лева, без включен 
ДДС.   

 Общински съвет – Варна утвърждава стъпка за наддаване – 10 % от 
началната тръжна цена  в размер на  104 500,00 (сто и четири хиляди и 
петстотин) лева, при 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 са необходими следните документи: 
         2.1. заявление за участие по образец, представен към комплекта 
тръжни документи; 
         2.2. удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по 
вписвания за вписване на едноличните търговци и юридическите лица 
/оригинал/, а за фирмите, които не са пререгистрирани в Търговския 
регистър – актуално удостоверение за съдебна регистрация /оригинал/ или 
заверено от участника – физическо лице, копие от лична карта; 
         2.3. съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в 
производство за обявяване в несъстоятелност или се намира в ликвидация 
– за еднолични търговци и юридически лица /оригинал/; 
         2.4. служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при 
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 
физически лица и лицата, управляващи и представляващи едноличните 
търговци и юридическите лица, както и за самите еднолични търговци и 
юридически лица /оригинал/; 
        2.5. свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, 
управляващи и представляващи едноличните търговци и юридическите 
лица – оригинал; 
       2.6. удостоверение за липса на задължения по данъчно–
осигурителната сметка от съответното подразделение на  Националната 
агенция за приходите – оригинал;  
        2.7. удостоверение за липса на задължения за публични вземания към 
Община Варна от дирекция “Местни данъци” – оригинал; 



        2.8. служебна бележка за недължими общински вземания към 
Община Варна–оригинал; 
        2.9. удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ от Агенция по 
вписванията за фирмите, които нямат регистрация в Търговския регистър 
/оригинал/;  
       2.10. декларация за липса на просрочени парични задължения към 
работниците и служителите, на които кандидатът е работодател – за 
еднолични търговци и юридически лица; 
        2.11. декларация, приложена към комплекта тръжни документи, за 
получаване и запознаване с тръжните условия; 
        2.12. декларация за неразгласа на информацията, предоставена във 
връзка с участието в търга, приложена към комплекта тръжни документи; 
       2.13. декларация, приложена към комплекта тръжни документи, за 
извършен оглед на имота; 
       2.14. платежен документ за внесен депозит в размер на 104 500,00(сто 
и четири хиляди и петстотин) лева, платими по IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при «Централна 
кооперативна банка» АД – клон Варна; 
       2.15. платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу 
сумата от  500,00лв., 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. 
          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 издаде заповед и сключи договор със спечелилия 
участник. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-37, против-0, въздържали се-0, отсъстват-14/ 

 
 
 
 
 
 
 

164-18.  На основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от ЗМСМА и чл. 42, ал. 2 и 
чл. 47, ал. 1, т. 3 от ЗОС във връзка с чл.32, т.1, чл.33, ал.1 и чл.35, ал.1 от 
НУРУЖГНПОЖ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД 



11 – 9302/141/02.09.2011г., Общински  съвет – Варна променя 
предназначението на жилища от фонд ”Настаняване под наем на 
граждани с установени жилищни нужди “ във фонд  ”Жилища за 
продажба”,  и взема решение за продажба на общински жилища на 
лицата, съгласно приложение към настоящото решение. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-37, против-0, въздържали се-0, отсъстват-14/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
        165-18. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, 
пред. 2  във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на Кмета на 
Община Варна с вх. № ЗАО 21656/13.06.2011 г., Общински съвет – Варна 
одобрява пазарна оценка, изготвена от независим експерт оценител на 
имоти, във връзка с реализиране на разпоредителна сделка на основание 
чл. 35, ал. 3 от ЗОС, с която е определена пазарна стойност на поземлен 
имот с идентификатор № 10135.3515.1843 (десет хиляди сто тридесет и 
пет. три хиляди петстотин и петнадесет.хиляда осемстотин четиридесет и 
три) с площ 80 (осемдесет) кв.м., с административен адрес гр. Варна, ул. 
„Тихомир”,  кв. 20, при граници на имота: ПИ № 10135.3515.328 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и петнадесет.триста 
двадесет и осем) в размер на 27 680 (двадесет и седем хиляди шестстотин 
и осемдесет) лева, без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) 
кв.м. - 346 (триста четиридесет и шест) лева, а именно продажба на 
гореописания имот – частна общинска собственост на ДЗЗД „РУМАР-НГ” 
със съдружници Недялка Русева Маринова и Георги Димитров Маринов. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-38, против-0, въздържали се-0, отсъстват-13/ 

 
 
 
 
 
 
     166-18. 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 вх. № ЗАО 10626/02.06.2011 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 31.00  (тридесет и един) кв.м. идеални части от ПИ 
с идентификатор № 10135.3513.439(десет  хиляди  сто тридесет и пет.три 
хиляди петстотин и тринадесет.четиристотин тридесет и девет), целият с 
площ 271.00 (двеста седемдесет и един) кв.м., с административен адрес, 
гр. Варна, ул. „Фантазия” № 31, в размер на  8 700 (осем хиляди и 
седемстотин) лева, без включен ДДС, при пазарна стойност без ДДС на 
1(един) кв.м. -  280,65 (двеста и осемдесет лева и шестдесет и пет 
стотинки) лева. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-36, против-0, въздържали се-0, отсъстват-15/ 
 
 

 
 
 
 
    166-18-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, 
т. 2 от ЗОС, чл. 33, предл. 2 и по реда на чл. 34 от НРПУРОИ и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО 10626/02.06.2011 г., 
Общински съвет - Варна  решава да прекрати съсобствеността между 
Община Варна, от една страна, и от друга страна Величка Димитрова 
Захариева и Дончо Димитров Тенев и Генка Димова Тенева, чрез 
продажба  на имот-частна общинска собственост, с административен 
адрес: гр. Варна,  ул. „Фантазия” № 31, представляващ  31.00  (тридесет 
и един) кв.м. идеални части от ПИ с идентификатор № 10135.3513.439 
(десет  хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 
тринадесет.четиристотин тридесет и девет), целият с площ  271.00 (двеста 
седемдесет и един) кв.м., при граници на имота: ул. „Н.Г Чернишевски”, 
ул. „Фантазия” (ПИ № 392), ПИ № 447 (четиристотин четиридесет и 
седем), ПИ № 438 (четиристотин тридесет и осем)  на съсобствениците 
Величка Димитрова Захариева, Дончо Димитров Тенев и Генка Димова 
Тенева,  при следните квоти: 

Величка Димитрова Захариева – 18.08 кв.м. ид. части на стойност  5 
074,06 (пет хиляди седемдесет и четири лева и шест стотинки) лева, без 
вкл. ДДС; 
  Дончо Димитров Тенев и Генка Димова Тенева – 12.92 кв.м. ид. части 
на стойност  3 625,94 (три хиляди шестстотин двадесет и пет лева и 
деветдесет и четири стотинки) лева, без вкл. ДДС; 
За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска собственост 
№ 5434/09.12.08  г. 
    Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, за 
сумата от 8 700 (осем хиляди и седемстотин) лева, без включен ДДС 



     Общински съвет възлага на Кмета на Община Варна осъществяването 
на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно 
извършване на разпоредителната сделка. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-36, против-0, въздържали се-0, отсъстват-15/ 
 
 
 
 
 
 

        167-18.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал.7 и 
§ 78, ал. 2 от ЗОС  във връзка чл. 21 от НРПУРОИ и по предложение на 
Кмета на Община Варна с вх. № Д 6 – 9200/1216/28.06.2011 г., Общински 
съвет – Варна дава съгласие за подписване на анекс към Договор за наем 
№ Д-6-9200/1216/13.10.2006г., сключен между Община Варна и „Делта 
Есен”ООД за ползване на част от имот – публична общинска собственост, 
находящ се в гр.Варна, ж.к. „Младост”, бул. “Република” № 124а, ПИ с 
идентификатор 10135.3512.158, СОУ “Гео Милев” – предмет на АОС № 
1881/13.09.2000г., представляваща бюфет  с площ 36,00 кв.м., разположен 
на І-ви етаж от учебен корпус с идентификатор 10135.3512.158, за 
удължаване срока на договора на 10 (десет) години, считано от датата на 
сключване на Договор за наем № Д-6-9200/1216/13.10.2006г. 

Възлага на Кмета на Община Варна изготвянето на анекс към 
договора и осъществяването на всички действия, необходими за 
правилното и законосъобразно изпълнение на решението. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-34, против-0, въздържали се-1, отсъстват-16/ 
 
 
 
 
 

         168-18. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал.7 и 
§ 78, ал. 2 от ЗОС във връзка чл. 21 от НРПУРОИ и по предложение на 
Кмета на Община Варна с вх. № Д 6 – 9200/958/29.06.2011 г., Общински 
съвет – Варна дава съгласие за подписване на анекс към Договор за наем 
№ Д-6-9200/958/08.08.2006г., сключен между Община Варна и ЕТ „Тони 
Инвест-Надежда Тодорова” (правоприемник  по наследство от ЕТ „Тони 
Инвест-Еленка Недялкова”) за ползване на част от имот – публична 
общинска собственост, находящ се в гр.Варна, ул. “Тодор Влайков” № 18, 
12-ти п.р., кв. 202а, УПИ ІV- „ за училище”, СОУ „Елин Пелин”  – 
предмет на АОС № 1941/29.11.2000г., представляваща бюфет с площ 



20,00 кв.м., разположен на І-ви етаж от четириетажно тяло от учебната 
сграда, за удължаване срока на Договор за наем № Д-6-
9200/958/08.08.2006г. на 10 (десет) години, считано от датата на 
сключване на договора. 

Възлага на Кмета на Община Варна изготвянето на анекс към 
договора и осъществяването на всички действия, необходими за 
правилното и законосъобразно изпълнение на решението.  

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-36, против-0, въздържали се-0, отсъстват-15/ 
 
 
 
 

 
 169-18. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, съгласно чл. 14, ал. 
7 от ЗОС, във връзка с глава V, раздел ІІ от НРПУРОИ и по предложение 
на Кмета на Община Варна с вх. № РД 11 – 9302/136/29.06.2011 г., 
Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да проведе 
публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от имоти-
публична общинска собственост, представляващи зъболекарски 
кабинети за срок от 5 (пет) години при стартови месечни наемни цени, 
определени съгласно чл. 3 от “Методика за определяне на стартови 
базисни  цени при обявяване на публичен търг или публично оповестен 
конкурс за отдаване под наем на нежилищни имоти и вещи – общинска 
собственост”,  както следва:  

№ Общински имот адрес АОС Стартов

а 
месечна 
наемна 
цена 
без ДДС 
(лв.) 

Стартова 
месечна 
наемна 
цена 
с ДДС 
(лв.) 

1. Зъболекарски кабинет с обща  
площ 20.00 кв.м., Първо ОУ,  
ж.к. “Вл. Варненчик” IV район 

620/1998г. 52.80лв. 63.36лв. 

2. Зъболекарски кабинет с обща площ 16.60 
кв.м., СОУ “П.К.Яворов,  
ж.к. “Вл. Варненчик” III м.р. 

2414/2002г. 43.82лв. 52.58лв. 

3. Зъболекарски кабинет с обща площ 26,93 
кв.м., Второ основно училище 
(ОУ „Никола Вапцаров”),  
ж.к. „Възраждане”, ІІ-ри м.р., гр. Варна 

2292/2002г. 68.67лв. 82.40лв. 



 За всеки от обектите се кандидатства с отделен комплект 
конкурсна документация. 

Конкурсни условия: 
1. Право на участие в конкурса имат участници, които отговарят на 

следните критерии: 
1.1. нямат задължения по данъчно-осигурителната сметка в 

Националната агенция по приходите; 
1.2. нямат задължения за публични вземания към Община Варна - 

Дирекция “Местни данъци”;  
1.3. нямат задължения към Община Варна; 
1.4. да  обслужват само ученици и служители на съответното 

училище; 
1.5. оборудването на кабинета за извънболнична дентална помощ 

(ИДП) е за сметка на наемателя-лекар по дентална медицина; 
1.6. лекарят по дентална медицина има сключен договор с РЗОК; 
1.7. да извършва втори безплатен профилактичен преглед в рамките 

на учебната година; 
1.8. извършваните дейности да бъдат в рамките на пакета за ИДП, 

посочен в действащия Национален рамков договор за 2011 година; 
1.9. отдадените под наем помещения-общинска собственост не 

могат да се ползват за регистриране на първична извънболнична дентална 
помощ (ПИДП) или специализирана извънболнична дентална помощ 
(СИДП); 

1.10 да  води актуална здравна просвета сред учениците и 
родителите, не по-малко от два часа месечно, съгласувана с училищното 
ръководство; 

1.11. два пъти в годината (след приключване на учебния срок) 
лекарят по дентална медицина  представя в дирекция „Здравно развитие” 
на Община Варна информация за резултатите от извършената 
профилактика, лечебна и здравно-просветна дейност в съответния 
кабинет. 

2. За участие в конкурса са необходими следните документи: 
2.1. заявление за участие по образец, представен към комплекта 

конкурсни документи. 
2.2. актуално удостоверение за съдебна регистрация (оригинал); 
2.3. съдебно удостоверение, че кандидата не е обявен в 

несъстоятелност или в производство за обявяване в несъстоятелност или 
се намира в ликвидация –  за еднолични търговци и юридически лица 
(оригинал); 

2.4. служебна бележка от Съдебно-изпълнителната служба при 
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 
физически лица и лицата, управляващи и представляващи едноличните 



търговци и юридическите лица, както и за самите еднолични търговци и 
юридически лица, участващи в конкурса (оригинал);  

2.5. свидетелство за съдимост за лицата, управляващи и 
представляващи едноличните търговци и юридическите лица /оригинал/; 

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

2.7. удостоверение за липса на задължения за публични вземания 
към Община Варна от Дирекция “Местни данъци”/оригинал/;  

2.8. служебна бележка за недължими общински вземания към 
Община Варна /оригинал/; 

2.9. удостоверение   за регистрация по БУЛСТАТ от Агенция по 
вписванията за еднолични търговци и юридически лица /оригинал/; 

2.10.  диплом за завършено висше образование по дентална 
медицина, както и други документи за придобита специализация и 
квалификация (копие, заверено от участника); 

2.11. Договор, сключен с РЗОК (копие, заверено от участника); 
2.12. Документ за регистрация на ПИДП в РЦЗ (копие, заверено от 

участника); 
2.13. декларация, приложена в конкурсните документи за 

получаване и запознаване с конкурсните условия; 
2.14. декларация за неразгласа на информацията, предоставена във 

връзка с участието в конкурса, приложена към комплекта конкурсни 
документи; 

2.15. декларация за извършен оглед на обекта, предоставена във 
връзка с участието в конкурса, приложена към комплекта конкурсни 
документи; 

2.16. декларация, приложена към комплекта конкурсни документи 
за обслужване само на ученици и служители на съответното училище; 

2.17. декларация, приложена към комплекта конкурсни документи 
за оборудване на кабинета за  ИДП е за сметка на наемателя - лекар по 
дентална медицина; 

2.18. декларация, приложена към комплекта конкурсни документи 
за извършване на втори безплатен профилактичен преглед в рамките на 
учебната година; 

2.19. декларация, приложена към комплекта конкурсни документи 
за извършване на дейности  в рамките на пакета за ИДП, посочен в 
действащия Национален рамков договор за 2011 година; 

2.20. декларация, приложена към комплекта конкурсни документи, 
че отдадените под наем помещения-общинска собственост няма да се 
ползват за регистриране на първична извънболнична дентална помощ 
(ПИДП) или специализирана извънболнична дентална помощ (СИДП); 



2.21. декларация, приложена към комплекта конкурсни документи 
за  водене на  актуална здравна просвета сред учениците и родителите, не 
по-малко от два часа месечно, съгласувана с училищното ръководство; 

2.22. декларация, приложена към комплекта конкурсни документи, 
че два пъти в годината (след приключване на учебния срок) лекарят по 
дентална медицина  представя в дирекция „Здравно развитие” на Община 
Варна информация за резултатите от извършената профилактика, лечебна 
и здравно-просветна дейност в съответния кабинет;   

2.23. платежен документ за внесен депозит, платим по IBAN BG36 
CECB 9790 3362 1500 00, при «Централна кооперативна банка»АД, клон 
Варна, BIC CECBBGSF на Община Варна; 

2.24. платежен документ за закупена конкурсна документация, в 
размер на 50.00лв. /петдесет/ лева, платими по IBAN BG49 CECB 9790 
8462 1500 00, код за вид плащане 447 000, при «Централна кооперативна 
банка»АД, клон Варна, BIC CECBBGSF на Община Варна. 
           Документите за участие в публично оповестения конкурс да са 
издадени в срока от публикуване на обявата за провеждане на 
конкурса до датата за подаване на конкурсните  документи.  

Компоненти на оценката на предложенията: 
К1 – месечна наемна цена – 80 /осемдесет/ %, но не по-ниска от 
първоначална конкурсна цена . 
К2– срок за въвеждане в експлоатация на обекта, не по-дълъг от 30 дни – 
20 /двадесет/ %   

Формула за оценка на предложенията 
 К = К1 + К2,  където:  
       К1 = (Ц  участник/ Ц мах)х 80% 
                   Ц  участника – офертна цена в лева;   
                   Ц мах – най-висока предложена цена. 
 К2 =   (СВЕ min /СВЕ участник )х 20% 
          СВЕ min–минимален срок за въвеждане в експлоатация на 

обекта  
СВЕ участник – срок за  въвеждане в експлоатация на обекта  
3.Утвърждава конкурсна документация, съдържаща следните 

документи:  
3.1. Заявление за участие; 
3.2. Заповед за подготовка, организация и провеждане на конкурса; 
3.3.Декларация за неразгласа на информация; 
3.4.Проекто-договор за наем; 
3.5.Декларация за получаване и запознаване с конкурсните условия; 
3.6.Декларация за извършен оглед на обекта; 
3.7. декларация за обслужване само на ученици и служители на 

съответното училище; 



3.8. декларация за оборудване на кабинета за  ИДП е за сметка на 
наемателя - лекар по дентална медицина; 

3.9. декларация за извършване на втори безплатен профилактичен 
преглед в рамките на учебната година; 

3.10. декларация за извършване на дейности  в рамките на пакета за 
ИДП, посочен в действащия Национален рамков договор за 2011 година; 

3.11. декларация, че отдадените под наем помещения-общинска 
собственост няма да се ползват за регистриране на първична 
извънболнична дентална помощ (ПИДП) или специализирана 
извънболнична дентална помощ (СИДП); 

3.12. декларация  за  водене на  актуална здравна просвета сред 
учениците и родителите, не по-малко от два часа месечно, съгласувана с 
училищното ръководство; 

3.13. декларация, че два пъти в годината (след приключване на 
учебния срок) лекарят по дентална медицина  представя в дирекция 
„Здравно развитие” на Община Варна информация за резултатите от 
извършената профилактика, лечебна и здравно-просветна дейност в 
съответния кабинет;   

3.14. Офертен лист; 
3.15. Копие от акт за общинска собственост на имота; 
3.16. Скица на имота; 
3.17. Голям и малък плик. 

         В конкурсната комисия да бъдат включени представители на 
съответното училище. 

Възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на всички 
действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 
решението.  

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-37, против-0, въздържали се-0, отсъстват-14/ 

 
 
 
 
 
 
     170-18. 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 вх. № ЗАО 36214;36215/28.06.2011 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, представляващ 238,52 (двеста тридесет и осем цяло и петдесет и 
две стотни) кв.м идеални части от  ПИ с идентификатор № 10135.5506.142 
(десет  хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и шест.сто 



четиридесет и две), целият с площ 369 (триста шестдесет и девет) кв.м., с 
административен адрес, гр. Варна, ул. „Константин Арабаджиев” № 10, 
в размер на  56 360 (петдесет и шест хиляди триста и шестдесет) лева, без 
включен ДДС, при пазарна стойност без ДДС на 1 кв.м. –   236,29 (двеста 
тридесет и шест лева и двадесет и девет стотинки) лева. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-37, против-0, въздържали се-0, отсъстват-14/ 
 
 
 
 
 
 

170-18-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 
2 от ЗОС, чл. 33, предл. 2 и по реда на чл. 34 от НРПУРОИ и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО 
36214;36215/28.06.2011 г., Общински съвет – Варна решава да прекрати 
съсобствеността между Община Варна, от една страна, и от друга страна 
Милен Митев Манолов, Марин Василев Георгиев, Светослав Василев 
Георгиев, Стоян Великов Грудев и Йорданка Добрева Грудева, чрез 
продажба  на имот-частна общинска собственост, с административен 
адрес гр. Варна, ул. „Константин Арабаджиев” № 10 представляващ 
238,52 (двеста тридесет и осем цяло и петдесет и две стотни) кв.м. 
идеални части от ПИ с идентификатор № 10135.5506.142 (десет  хиляди  
сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и шест.сто четиридесет и две), 
целият с площ 369 (триста шестдесет и девет) кв.м., при граници на имота: 
ПИ № 10135.5506.143 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди 
петстотин и шест.сто четиридесет и три), ПИ № 10135.5506.229 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и шест.двеста двадесет и 
девет), ПИ № 10135.5506.120 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди 
петстотин и шест.сто и двадесет), ПИ № 10135.5506.141 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.пет хиляди петстотин и шест.сто четиридесет и едно) на 
съсобствениците Милен Митев Манолов, Марин Василев Георгиев, 
Светослав Василев Георгиев, Стоян Великов Грудев и Йорданка Добрева 
Грудева, при следните квоти квоти: 

1. Милен Митев Манолов – 149,08 кв.м. ид. части на стойност 35 228 
(тридесет и пет хиляди двеста двадесет и осем) лева, без. вкл. ДДС; 
    2.Марин Василев Георгиев – 37,28 м2 ид. части на стойност  8 808,45 
(осем хиляди осемстотин и осем лева и четиридесет и пет стотинки) лева, 
без. вкл. ДДС 
    3. Светослав Василев Георгиев - 37,28 кв.м. ид. части на стойност  
8 808,45 (осем хиляди осемстотин и осем лева и четиридесет и пет 
стотинки) лева, без. вкл. ДДС 



    4. Стоян Великов Грудев – 7,44 кв.м. ид. части на стойност 1 757,55 
(хиляда седемстотин петдесет и седем лева и петдесет и пет стотинки ) 
лева, без. вкл. ДДС 
    5. Йорданка Добрева Грудева – 7,44 кв.м. ид. части на стойност 1 757,55 
(хиляда седемстотин петдесет и седем лева и петдесет и пет стотинки ) 
лева, без. вкл. ДДС 
   За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска собственост 
№ 6426/09.05.2011 г. 
   Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, за 
общата сума от  56 360 (петдесет и шест хиляди триста и шестдесет) лева 
    Общински съвет възлага на кмета на Община Варна осъществяването 
на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно 
извършване на разпоредителната сделка. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-37, против-0, въздържали се-0, отсъстват-14/ 

 
 
 
 
 
 

171-18. 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 вх. № ЗАО 49400/20.06.2011 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, на 189 (сто осемдесет и девет) кв.м. идеални части от ПИ с 
идентификатор № 10135.2554.148 (десет хиляди сто тридесет и пет.две 
хиляди петстотин петдесет и четири. сто четиридесет и осем), целият с 
площ 639 (шестстотин тридесет и девет) кв.м., с административен адрес, 
гр. Варна, ул. „Петър Райчев” № 15, в размер на  69 120 (шестдесет и 
девет хиляди сто и двадесет) лева, без включен ДДС, при пазарна 
стойност без ДДС на 1 кв.м. –  365,71 (триста шестдесет и пет лева и 
седемдесет и една стотинки) лева. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-32, против-0, въздържали се-0, отсъстват-19/ 

 
 
 
 
 
     171-18-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, 
т. 2 от ЗОС, чл. 33, предл. 2 и по реда на чл. 34 от НРПУРОИ и по 



предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО 49400/20.06.2011 г., 
Общински съвет - Варна  решава да прекрати съсобствеността между 
Община Варна, от една страна, и от друга страна Кремена Крумова 
Тренчева, Милка Владимирова Ангелова и Паруш Благоев Драгнев, чрез 
продажба на имот-частна общинска собственост, с административен адрес 
гр. Варна, ул. „Петър Райчев” № 15,  представляващ  189  (сто осемдесет 
и девет) кв.м. идеални части от  ПИ с идентификатор № 10135.2554.148 
(десет  хиляди  сто тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и 
четири. сто четиридесет и осем), целият с площ 639 (шестстотин тридесет 
и девет) кв.м., при граници на имота: ПИ № 10135.2554.147 (десет хиляди 
сто тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и четири.сто 
четиридесет и седем), ПИ № 10135.2554.149 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.две хиляди петстотин петдесет и четири.сто четиридесет и девет), ПИ 
№ 10135.2554.153 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин 
петдесет и четири.сто петдесет и три), ПИ № 10135.2554.146 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и четири.сто 
четиридесет и шест), ПИ № 10135.2554.527 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.две хиляди петстотин петдесет и четири.петстотин двадесет и седем) 
на съсобствениците Кремена Крумова Тренчева, Милка Владимирова 
Ангелова, Паруш Благоев Драгнев, при следните квоти:  

Кремена Крумова Тренчева – 47,25 кв.м. ид. части на стойност 17 
280 (седемнадесет хиляди двеста и осемдесет) лева, без вкл. ДДС; 

Милка Владимирова Ангелова – 47,25 кв.м. ид. части на стойност 17 
280 (седемнадесет хиляди двеста и осемдесет) лева, без. вкл. ДДС; 

Паруш Благоев Драгнев – 94,50  кв.м. ид. части на стойност 34 560 
(тридесет и четири хиляди петстотин и шестдесет) лева, без. вкл. ДДС; 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 6155/19.10.2010  г. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, 
за общата сума от 69 120 (шестдесет и девет хиляди сто и двадесет) лева, 
без включен ДДС. 

Общински съвет възлага на кмета на Община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно извършване на разпоредителната сделка. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-32, против-0, въздържали се-0, отсъстват-19/ 

 
 
 
 
 

  172-18. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, 
пред. 2 във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС, и по предложение на Кмета на 



Община Варна с вх. № ЗАО 9264/20.06.2011 г., Общински съвет – Варна, 
одобрява пазарна оценка, изготвена от независим експерт оценител на 
имоти, във връзка с реализиране на разпоредителна сделка на основание 
чл. 35, ал. 3 от ЗОС, с която е определена пазарната стойност на земя, 
представляваща ПИ № 10135.52.181 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.петдесет и две.сто осемдесет и едно) с площ 123 (сто двадесет и три) 
кв.м., съгласно АОС № 5316/04.12.2008 г., находящ се в гр. Варна, ул. 
„Пробуда” № 67 Б в размер на  8 000 (осем хиляди) лева, без включен 
ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) кв.м.  - 65,04 (шестдесет и пет лева 
и четири стотинки) лева, без ДДС на Петър Ганчев Ников. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно извършване на разпоредителната сделка. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-36, против-0, въздържали се-0, отсъстват-15/ 

 
 
 
 
 
 

173-18. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във 
връзка с чл. 35, ал. 3 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна 
с вх.№ ЗАО 34768/12.07.2011г. Общински съвет – Варна одобрява пазарна 
оценка, изготвена във връзка с продажба на недвижим имот – общинска 
собственост, находящ се в кв. “Аспарухово”, ул. “Мара Гидик”№ 47, 
представляващ ПИ №10135.5505.197, подрайон: 28, кв.105, с площ 213.00 
(двеста и тринадесет) кв.м., при граници на имота: ПИ:10135.5505.198;    
ПИ:10135.5505.203; ПИ:10135.5505.204; ПИ:10135.5505.196; 
ПИ:10135.5505.96, в размер на 42 120,00 (четиридесет и две хиляди сто и 
двадесет) лева без включен ДДС, при пазарна стойност на 1,00 (един) кв. 
м. – 197.75 (сто деветдесет и седем лева и седемдесет и пет стотинки) без 
включен ДДС. 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 4947/16.05.2008г. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени – 
за сумата от 42 120,00 (четиридесет и две хиляди сто и двадесет) лева без 
включен ДДС, на Станимир Илиянов Недков. 

 Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на разпоредителната сделка. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-37, против-0, въздържали се-0, отсъстват-14/ 



      174-18. 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 вх. № ОС 11-9302/139/22.07.2011г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена от независим експерт оценител на имоти, във 
връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на 
имот – частна общинска собственост, представляващ Урегулиран 
поземлен имот VІІІ - 193 (осем – сто деветдесет и три) с площ 687 
(шестстотин осемдесет и седем) кв.м.,  находящ се в гр. Варна, с.о 
„Кочмар” , в размер на  44 300 (четиридесет и четири хиляди и триста) 
лева, без ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) кв.м. – 64,48 (шестдесет и 
четири лева и четиридесет и осем стотинки) лева, без ДДС.  

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-37, против-0, въздържали се-0, отсъстват-14/ 

 
 
 
 
 
 

174-18-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1, т. 
2 от ЗОС, във връзка с чл. 28 от НРПУРОИ и в изпълнение на „Годишната 
програма  за управление и разпореждане с общинска собственост 2011”, 
Общински съвет - Варна  решава да се проведе публичен търг с явно 
наддаване за продажба на имот частна общинска собственост, находящ се 
в гр. Варна, с.о „Кочмар”, представляващ Урегулиран поземлен имот VІІІ 
- 193 (осем – сто деветдесет и три) с площ 687 (шестстотин осемдесет и 
седем) кв.м.,  при граници:  път, път, УПИ ІХ – 192 (девет – сто деветдесет 
и две), УПИ ХІ - 197 (единадесет – сто деветдесет и седем). 

За имота е съставен акт за частна общинска собственост №  
6512/20.06.2011 г. 
         Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена  на 44 300 (четиридесет и четири 
хиляди и триста) лева, без  включен ДДС. Стъпка на наддаване – 10 % от 
началната тръжна цена  в размер на 4 430 (четири хиляди четиристотин и 
тридесет) 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 са необходими следните документи: 



2.1. заявление за участие по образец, представен към комплекта тръжни 
документи; 
2.2. удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по вписвания 
за вписване на едноличните търговци и юридическите лица /оригинал/, а 
за фирмите, които не са пререгистрирани в Търговския регистър – 
актуално удостоверение за съдебна регистрация /оригинал/ или заверено 
от участника – физическо лице, копие от лична карта; 
2.3. съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в 
производство за обявяване в несъстоятелност или се намира в ликвидация 
– за еднолични търговци и юридически лица /оригинал/; 
2.4. служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при съответния 
районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу физически 
лица и лицата, управляващи и представляващи едноличните търговци и 
юридическите лица, както и за самите еднолични търговци и юридически 
лица /оригинал/; 
2.5. свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, управляващи 
и представляващи едноличните търговци и юридическите лица – 
оригинал; 
2.6. удостоверение за липса на задължения по данъчно–осигурителната 
сметка от съответното подразделение на  Националната агенция за 
приходите – оригинал;  
2.7. удостоверение за липса на задължения за публични вземания към 
Община Варна от дирекция “Местни данъци” – оригинал; 
2.8. служебна бележка за недължими общински вземания към Община 
Варна–оригинал; 
2.9. удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ от Агенция по 
вписванията за фирмите, които нямат регистрация в Търговския регистър 
/оригинал/;  
2.10. декларация за липса на просрочени парични задължения към 
работниците и служителите, на които кандидатът е работодател – за 
еднолични търговци и юридически лица; 
2.11. декларация, приложена към комплекта тръжни документи, за 
получаване и запознаване с тръжните условия; 
2.12. декларация за неразгласа на информацията, предоставена във връзка 
с участието в търга, приложена към комплекта тръжни документи; 
2.13. декларация, приложена към комплекта тръжни документи, за 
извършен оглед на имота; 
 2.14. платежен документ за внесен депозит в размер на 4 430 (четири 
хиляди четиристотин и триста) лева, платими по IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при «Централна 
кооперативна банка» АД – клон Варна; 
2.15. платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу 



сумата от  150 (сто и пет десет) 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. 
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 издаде заповед и сключи договор със спечелилия 
участник. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-37, против-0, въздържали се-0, отсъстват-14/ 
 
 
 
 

175-18. 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 вх. № ОС11-9302/140/22.07.2011г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена от независим експерт оценител на имоти, във 
връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на 
имот – частна общинска собственост, представляващ Урегулиран 
поземлен имот ІХ – 192 (девет-сто деветдесет и две) с площ 702 
(седемстотин и два) кв.м.,  находящ се в гр. Варна, с.о „Кочмар” , кв. 19, в 
размер на  47 500 (четиридесет и седем хиляди и петстотин) лева, без  
включен ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) кв.м. – 67,66 (шестдесет и 
седем лева и шестдесет и шест стотинки) лева.  

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-37, против-0, въздържали се-0, отсъстват-14/ 

 
 
 
 
 
 
 

175-18-1.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от 
ЗОС, във връзка с чл. 28 от НРПУРОИ и в изпълнение на „Годишната 
програма  за управление и разпореждане с общинска собственост 2011”, 
Общински съвет - Варна  реши да се проведе публичен търг с явно 
наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, находящ 
се в гр. Варна, с.о „Кочмар”, кв. 19 представляващ Урегулиран поземлен 



имот ІХ - 192 (девет-сто деветдесет и две) с площ 702 (седемстотин и два) 
кв.м.,  при граници:  път, път, УПИ ІХ – 192 (девет – сто деветдесет и две), 
УПИ ХІ – 197 (единадесет – сто деветдесет и седем). 

За имота е съставен акт за частна общинска собственост №  
6511/20.06.2011 г. 
         Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена  на 47 500 (четиридесет и седем 
хиляди и петстотин) лева, без  включен ДДС. Стъпка на наддаване – 10 % 
от началната тръжна цена  в размер на 4 750 (четири хиляди седемстотин 
и петдесет) 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 са необходими следните документи: 
2.1. заявление за участие по образец, представен към комплекта тръжни 
документи; 
2.2. удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по вписвания 
за вписване на едноличните търговци и юридическите лица /оригинал/, а 
за фирмите, които не са пререгистрирани в Търговския регистър – 
актуално удостоверение за съдебна регистрация /оригинал/ или заверено 
от участника – физическо лице, копие от лична карта; 
2.3. съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в 
производство за обявяване в несъстоятелност или се намира в ликвидация 
– за еднолични търговци и юридически лица /оригинал/; 
2.4. служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при съответния 
районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу физически 
лица и лицата, управляващи и представляващи едноличните търговци и 
юридическите лица, както и за самите еднолични търговци и юридически 
лица /оригинал/; 
2.5. свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, управляващи 
и представляващи едноличните търговци и юридическите лица – 
оригинал; 
2.6. удостоверение за липса на задължения по данъчно–осигурителната 
сметка от съответното подразделение на  Националната агенция за 
приходите – оригинал;  
2.7. удостоверение за липса на задължения за публични вземания към 
Община Варна от дирекция “Местни данъци” – оригинал; 
2.8. служебна бележка за недължими общински вземания към Община 
Варна–оригинал; 



2.9. удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ от Агенция по 
вписванията за фирмите, които нямат регистрация в Търговския регистър 
/оригинал/;  
2.10. декларация за липса на просрочени парични задължения към 
работниците и служителите, на които кандидатът е работодател – за 
еднолични търговци и юридически лица; 
2.11. декларация, приложена към комплекта тръжни документи, за 
получаване и запознаване с тръжните условия; 
2.12. декларация за неразгласа на информацията, предоставена във връзка 
с участието в търга, приложена към комплекта тръжни документи; 
2.13. декларация, приложена към комплекта тръжни документи, за 
извършен оглед на имота; 
 2.14. платежен документ за внесен депозит в размер на 4 750 (четири 
хиляди седемстотин и петдесет)  лева, платими по IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при «Централна 
кооперативна банка» АД – клон Варна; 
2.15. платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу 
сумата от  150 (сто и петдесет) 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. 
 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 издаде заповед и сключи договор със спечелилия 
участник. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-37, против-0, въздържали се-0, отсъстват-14/ 
 
 
 
 
 
 
176-18. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, съгласно чл. 39, 

ал.3 от ЗОС, във връзка с чл. 48,  ал. 1, т.2 от НРПУРОИ и по предложение 
на Кмета на Община Варна с вх.№ Д 2-9200/801/01.08.2011г., Общински 
съвет – Варна дава съгласие да бъде учредено безвъзмездно право на 
ползване на Дирекция „Социално подпомагане - Варна”  върху 
недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, 



ж.к. „Владислав Варненчик”, І-ви м.р. и представляващ сграда с 
идентификатор №10135.4504.531.1. 

Имотът е актуван като частна общинска собственост с АОС 
№2031/30.03.2001г. 

Безвъзмездното право на ползване се учредява на Дирекция 
„Социално подпомагане - Варна” за срок от 10 (десет) години за социални 
дейности. 

За срока на ползването Дирекция „Социално подпомагане - Варна” се 
задължава да не променя предназначението на предоставения й имот. 

Възлага на Кмета на Община Варна издаването на заповед и 
сключване на договор за безвъзмездно право на ползване на Дирекция 
„Социално подпомагане - Варна”, както и осъществяването на всички 
действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 
решението. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-41, против-0, въздържали се-0, отсъстват-10/ 
 
 
 
 
 
 

177-18. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл.14, ал. 6 от 
ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх.№ ОБС 11-
1000/183/26.07.2011г., Общински съвет - Варна дава съгласие Кметът на 
Община Варна да сключи договор за отдаване под наем на част от имот-
частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, кв. Галата, ул. 
“Капитан I-ви ранг Георги Купов”  № 37 - предмет на АОС № 
681/25.06.1998г., а именно помещение с площ 12 кв.м. и коридор с площ 
3,96 кв.м. в западната част на масивна едноетажна постройка с 
идентификатор 10135.5510.363 (т.2 от АОС № 681/25.06.1998г. - 
пълномощничество), с наемател "Стопанска и спомагателна дейност" 
ЕАД-Варна, за срок от 5 (пет) години.  

Месечната наемна цена се определя на 21,83 (двадесет и един лева 
осемдесет и три стотинки) лева с ДДС, определена съгласно чл. 10, ал. 2 
от "Методика за определяне на стартови базисни цени при обявяване на 
публичен търг или публично оповестен конкурс за отдаване под наем на 
общински нежилищни имоти". 

Възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на всички 
действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 
решението.  

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-41, против-0, въздържали се-0, отсъстват-10/ 



178-18. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, съгласно чл. 12, 
ал.3 от ЗОС, във връзка с чл. 15, ал. 3 от НРПУРОИ и по предложение на 
Кмета на Община Варна с вх.№ ОБС 11-9903/1/22.07.2011г., Общински 
съвет - Варна дава съгласие да бъде предоставен за безвъзмездно 
управление на "Районен център по трансфузионна хематология-Варна", 
БУЛСТАТ 103083792, имот-частна общинска собственост, находящ се гр. 
Варна, бул. "Цар Освободител" № 100, сграда "Център по 
трансфузионна хематология" с идентификатор № 10135.2557.97.15 със 
застроена площ 1465 кв.м. и сутерен със застроена площ 414 кв.м. 

Имотът е актуван като частна общинска собственост с АОС № 
6396/09.05.2011г.  

Безвъзмездното управление се учредява за срок от 5 (пет) години.  
  Възлага на Кмета на Община Варна издаването на заповед и 

сключването на договор за безвъзмездно управление на "Районен център 
по трансфузионна хематология-Варна". 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-41, против-0, въздържали се-0, отсъстват-10/ 
 
 
 
 
 
 
 
179-18. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 62 от АПК и 

по предложение на Кмета на Община Варна с вх.№ РД 10-
6700/769/02.08.2011г., Общински съвет – Варна допуска поправка на 
решение № 3338-4 по протокол № 35 от заседание, проведено на 22,23 и 
29.06.2011 г., като добавя: „едноетажна сграда със застроена площ 370 
кв.м.” и решението придобива следния вид:  
 „Дава съгласие да бъде предоставен за безвъзмездно управление на 
VIII СОУПЧЕ “Александър С.Пушкин” , имот-публична общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, бул. “Генерал Колев” № 43, ЦДГ № 
13 “Звездичка” , район: I , кв. 457, парц. : II, представляващ поземлен 
имот с площ 2173 кв.м., представляваща парц.: II-ри съгласно Зап.№ Р-
224/30.VI.1997г. на Кмета на Община Варна и сгради:  

- едноетажна сграда със застроена площ 450 кв.м. 
- едноетажна пристройка към сградата-склад със застроена площ 

35.60 кв.м. 
- едноетажна сграда със застроена площ 370 кв.м. 
Имотът е актуван като публична общинска собственост с АОС № 

674/18.06.1998г.   



Безвъзмездното управление се учредява на VIII СОУПЧЕ 
“Ал.С.Пушкин” за срок от 10 (десет) години за образователни нужди”. 

Възлага на Кмета на Община Варна издаването на заповед   и 
сключване на договор за безвъзмездно управление на VIII СОУПЧЕ 
“Ал.С.Пушкин”, както и осъществяването на всички действия, 
необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-40, против-0, въздържали се-0, отсъстват-11/ 
 
 
 
 
 
 
 

180-18. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с 
чл.39, ал. 4 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № 
РД 11-9302/103/18.05.2011г., Общински съвет – Варна решава да бъде 
предоставено за безвъзмездно ползване на МБАЛ “Света Анна – Варна” 
АД, следните закупени от Бюджет 2010 на Община Варна, функция 
“Здравеопазване” активи – собственост на Община Варна – медицинска 
апаратура, медицинско оборудване и инструментариум на обща стойност 
– 402 791, 42 лв., както следва: 

• Неврохирургичен инструментариум за обща  и микрохирургия 
и ръчен трепан  на обща стойност 83 957, 90 лв. 

• Оборудване и аксесоари за ортопедия на обща стойност 40 141, 
98 лв. 

• Стандартни и финни костни щипци по Керисон на обща 
стойност  46 492, 74 лв. 

• Електрокоагулационен апарат (електронаж) на стойност 18 000 
лв. 

• Апарат за очистване на плазма от токсични вещества на 
стойност 79 198, 80 лв. 

• Мобилна електрохидравлична екстензионна 8-секционна 
операционна маса за ортопедия на стойност 135 000 лв. 

Разходите по поддръжка и техническо обслужване на същите да 
бъдат за сметка на МБАЛ “Света Анна – Варна” АД. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-40, против-0, въздържали се-0, отсъстват-11/ 
 
 
 



181-18. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 266 от ТЗ 
във връзка с чл. 8 и чл. 11 от Устава на „Амбулатория за групова практика 
за специализирана медицинска помощ по очни болести” ЕООД – Варна и 
по предложение на д-р Руслан Тошев – управител на Специализирана 
болница по очни болести за активно лечение – Варна ЕООД с вх. № ОС 11 
– 9903/41/03.09.2011г., Общински съвет - Варна решава да прекрати 
дружеството „Амбулатория за групова практика за специализирана 
медицинска помощ по очни болести” ЕООД – Варна чрез ликвидация, 
като:  

1.  Назначава за ликвидатор - Емилиян Недков Зафиров 
2.  Определя период на ликвидация – 6 /шест/ месеца. 
3. Възлага на Управителя на СБОБАЛ - Варна ЕООД да вземе 

необходимите решения и да извърши правните действия, необходими за 
приключване на ликвидационното производство и заличаване на 
дружеството. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-37, против-0, въздържали се-0, отсъстват-14/ 
 
 
 
 
 
 

 

182-18. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА във 
връзка с чл. 102 от ЗЛЗ, и по писмо от д–р Ивелина Василева – управител 
на „Диагностично – консултативен център III – Варна” ЕООД с вх. № ОС11 
- 9903/49/29.11.2011 г., Общински съвет – Варна възлага на управителите 
на лечебните заведения – общински търговски дружества, да сключат 
анекси за удължаване срока на договорите за наем на кабинети в 
лечебните заведения с общо практикуващите лекари и стоматолози при 
досегашните условия.    

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-38, против-0, въздържали се-0, отсъстват-13/ 
 
 
 

 
 

 

183-18. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8  и т. 23 във връзка с чл. 17, 
ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, чл. 5/1/ и чл. 6/1/ от Наредбата за реда за 



упражняване на правата на собственост върху частта на Община Варна от 
капитала на търговските дружества /НРУПСЧОВКТД/ и по писмо от 
Маргарита Георгиева – председател на УС на Фондация „Владиславово” с 
вх. № ОС11 - 9909/5/09.12.2011 г., Общински съвет – Варна дава съгласие 
да бъде сключен договор за наем между ДКЦ „Чайка” ЕООД 
представляван от управителя Александра Манушева и Фондация с 
обществено полезна дейност „Владиславово”  представлявана от 
Маргарита Георгиева – председател на УС, за срок от 5 /пет/ години – до 
01.09.2016 г. при условията, одобрени с решение 4695 – 14 по протокол № 
50/24.01.2007 г. на Общински съвет – Варна. 

   /Резултати от поименно явно гласуване 
за-34, против-0, въздържали се-2, отсъстват-15/ 
 
 
 
 

 
 

184-18. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 5 от 
ЗОС и чл. 25, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество и по предложение на Кмета на 
Община Варна с вх. № РД 11-9302/224/12.12.2011г., Общински съвет – 
Варна дарява на „Градски транспорт” ЕАД Варна следните вещи – частна 
общинска собственост: 

•••• Дизелов електроагрегат модел АД 100 kw. номер 90457, година 
на производство 1986 г., стойност по доставни цени към 1998 г. – 24 200, 
00 лв. 

•••• Дизелов електроагрегат модел АД 100 kw. Номер 202089, 
година на производство 1986 г., стойност по доставни цени към 1998 г. – 
24 200, 00 лв. 

Възлага на Кмета да подпише договор за дарение.   
/Резултати от поименно явно гласуване 
за-36, против-0, въздържали се-0, отсъстват-15/ 

 

 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                          В А Р Н А  
 
ЮП/ЮП    _________________/Н. АПОСТОЛОВ/ 



 
Препис-извлечение! 

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

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 3 

от заседание, проведено на 14.12.2011 г. и 15.12.2011 г. 
по точка  деветнадесета от дневния ред 

 
 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
“Европейски въпроси и международно сътрудничество” относно: 

(1)–даване на съгласие да бъде открито официално 
представителство на Община Варна в гр. Харков, Украйна като 
подразделение на Общинско предприятие „Център за развитие на 
международното сътрудничество” към Община Харков.  

 
Докл.: Николай Георгиев – Председател на ПК “ЕВМС” 

          
Общ брой присъстващи общински съветници -34 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

185-19. На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА и по предложение 
на Кмета на Община – Варна с вх. № РД 11 – 9906/92/03.06.2011г., Общински 
съвет – Варна дава съгласие да бъде открито официално представителство на 
Община Варна в гр. Харков, Украйна като подразделение на Общинско 
предприятие „Център за развитие на международното сътрудничество” към 
Община Харков.  

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-34, против-0, въздържали се-0, отсъстват-17/ 

 

 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

                          В А Р Н А  
 
ЮП/ЮП    _________________/Н. АПОСТОЛОВ/ 

  



Препис-извлечение! 

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

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 3 

от заседание, проведено на 14.12.2011 г. и 15.12.2011 г. 
по точка  двадесета от дневния ред 

 
 
 

ОТНОСНО: Промени в съставите на ПК и ВрК  към Общински 
съвет-Варна. 

Докл.: Н. Апостолов – Председател на ОбС 
          

Общ брой присъстващи общински съветници -38 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

186-20. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2, от 
„Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, 
Общински съвет – Варна решава общинският съветник  Благомира Здравкова 
Александрова да бъде член на ПК „Култура и духовно развитие”. 

/за – 38, против – 0, въздържали се –0/ 
 
 
 
 
187-20. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2, от 

„Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, 
Общински съвет – Варна решава общинският съветник  Благомира Здравкова 
Александрова да бъде член на ПК „Туризъм, търговия и рекламна дейност”. 

/за – 38, против – 0, въздържали се –0/ 
 
 
 
 
188-20. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2, от 

„Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, 



Общински съвет – Варна решава общинският съветник  Благомира Здравкова 
Александрова да бъде член на ВрК „Структури и общинска администрация”. 

/за – 38, против – 0, въздържали се –0/ 
 
 
 
 
189-20. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 20, ал. 1, т.1 от 

„Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, 
Общински съвет – Варна освобождава от състава на ПК „Финанси и бюджет” 
общинският съветник  Николай Недков Недков. 

/за – 35, против – 1, въздържали се – 0/ 
 
 
 
 
 
 
190-20. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2, от 

„Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, 
Общински съвет – Варна решава общинският съветник  Николай Недков 
Недков да бъде член на ПК „Правна комисия”. 

/за – 35, против – 1, въздържали се – 0/ 
 
 

 

 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

                          В А Р Н А  
 
ЮП/ЮП    _________________/Н. АПОСТОЛОВ/ 

  


