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П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 34 

от заседание, проведено на 21.07.2014 г. 
по точка  първа от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Питания и отговори на питания. 
 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Георгиев, г-н Джагаров и г-н Митковски. И Марина Карапетян, 

извинявайте. 
 
Пламен ГЕОРГИЕВ 
Само един въпрос към кмета на община Варна. Какви действия са 

предприети до настоящия момент за изпълнение на решение на общинския 
съвет с № 1532-6 от 12.06.2014 г. за възлагане поръчка за хранене на 
децата в детските градини и по-конкретно – на лице ли е в момента 
действащ договор съгласно точка втора от това решение; какъв е предмета 
на договора, срока на неговото действие, обхвата и параметрите на 
договорените права и задължения на страните. Респективно, ако нещо от 
това не е свършено до момента в какъв реален период с оглед спецификата 
на ситуацията това нещо ще бъде извършено. 

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря Ви. Г-н Джагаров. 
 
Николай ДЖАГАРОВ 
Г-н кмет, г-н председател, колеги. Днеска станахме свидетели на 

поредния опит за затваряне устата на общинските съветници. Многократно 
г-н Балабанов, председател на постоянна комисия „Финанси и бюджет“ и 
г-н Луков не искат да дадат думата на общинския съветник Николай 
Джагаров. 

 
Иван ЛУКОВ 
В момента как говорите, като не съм Ви дал думата? 
 
Николай ДЖАГАРОВ 
Същността, същността на работата на общинския съвет и на 

общинските съветници е обсъждане на проблемите на града и на 



гражданите. Може да не ви харесва моята позиция, но вие сте длъжни, Вие 
сте спийкър, първи сред равните, да ми дадете думата да си кажа мнението. 
И това е основно конституционно право, не само по правилника на 
общинския съвет. И ще Ви моля в бъдеще, включително и г-н Балабанов 
ме е отстранявал от работа на постоянна комисия. Вие можете ли да си 
представите каква власт може да има председател на постоянна комисия – 
отстранява общински съветник от заседание на комисия. Помислете малко. 

 
Иван ЛУКОВ 
Какъв Ви беше въпросът, г-н Джагаров? … Или нямахте въпрос. .. 

Думата Ви дадохме, неправилно обвинявате, че не сме Ви дали думата, 
преди малко говорихте.  

 
Николай ДЖАГАРОВ 
Ако не сте разбрали какво казах, има запис – прочете го внимателно. 
 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря Ви много. Ще се възползвам от Вашия съвет. Г-н 

Митковски, заповядайте. 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Уважаеми г-н кмете, със заповед № Г-31/11.03.2014 г. заместник – 

кмета на община Варна, г-н Пейчо Пейчев е одобрил изменение на 
подробен устройствен план и плана за регулации и застрояване за УПИ – 
XI – 91 за обществено обслужване. Посочения имот по настоящем е 
залесен с трайно многогодишни дървесни видове. Сред живущите в 
квартала назрява недоволство свързано с неконтролираното унищожаване 
на съществуващи зелени площи и извършването на безразборно 
презастрояване в квартала. В квартала не е налична адекватна 
инфраструктура, а именно озеленяване, паркоместа и други. Във връзка с 
гореизложеното и по изричното настояване на живеещите в квартала 
граждани, отправям следните питания: 

1. кое непреодолимо обстоятелство налага промяна на устройствения 
план за обществено обслужване в този район и какви точно обществени 
нужди целите да задоволите; 

2. смятате ли, че заповедта издадена от зам.-кмета г-н Пейчев е 
законосъобразна; 

3. смятате ли, че заповедта е в интерес на живущите в района 
граждани; 

4. смятате ли, че тази заповед представлява едно градоустройствено 
решение, което ще подобри градската среда в квартала, защото логиката на 
една промяна е да има по-добър резултат за хората; 



5. смятате ли, че подобни промени на парче са предпоставка за 
корупционни практики; 

6. кой според Вас трябва да поеме отговорността за изсичането на 
съществуващите там дървесни видове; 

и 7., но не на последно място: смятате ли, че е нормално да се 
реализира строителство на границата на отводнителен канал, какъвто там в 
момента съществува. 

Благодаря. 
 
Иван ЛУКОВ 
И аз благодаря. Г-жо Карапетян. 
 
Марина КАРАПЕТЯН 
Уважаеми г-н Луков, уважаеми г-н Портних, уважаеми заместник – 

кметове, уважаеми колеги. Аз първо искам да обърна внимание на това, че 
на последната редовна общинска сесия, която се проведе на 12.06., това е 
повече от месец, зададох въпрос относно бройката на деца, които не са 
приети в детски градини и не само тази година, ами и предната. Поисках 
копие от разрешението, с което на община Варна е разрешено групите да 
се увеличат от 25 на 30 деца. Искам да кажа, днес също проверих, аз 
отговор към момента на този въпрос нямам. Не знам какви са причините, 
най-вероятно има някакви, но държа още веднъж да подчертая, че по 
правилник за работата на общинския съвет, кметът е длъжен до 
следващата сесия или в рамките на един месец да отговори на въпроси на 
общинските съветници. Значи дори да ми отговорят, както ми отговарят 
винаги на моите въпроси, както казват руснаците мима да окала, нали 
нещо там да ми отговорят. В тази връзка на предходна сесия, на 28, 29.04. 
кметът също тогава отсъстваше, може би не е запознат, поставих въпрос 
относно компетенциите на г-жа Биляна Якова, ръководител на най-големия 
инфраструктурен проект за град Варна, а именно проекта за интегриран 
градски транспорт. Беше ми отговорено, значи въпросът ми беше, има го и 
в протокола … 

 
Иван ЛУКОВ 
Само ще Ви помоля по-кратко. 
 
Марина КАРАПЕТЯН 
Да, много кратко. Много кратко, просто това са неща, които аз не 

мога да ги спестя. Въпросът ми беше къде и как тази жена е натрупала 
необходимия опит за ръководство на проект от такава величина. Отговорът 
беше: изпратихме автобиография и трудова книжка на тази госпожа в 
София и управляващия орган я одобри. След като аз разбрах, че повече 
тука няма какво да питам, защото ще ми отговарят нали пак така някъде 



там около, зададох въпрос до управляващия орган. На който получих 
много обстоен отговор, за разлика от отговорите, които получавам от 
общинската администрация и в този отговор бяха включени и шест писма 
от 2013 г., отговора между другото е с копие до Иван Портних, така че 
предполагам, че той го има. Включително шест писма, с които 
управляващия орган периодично изразява безпокойствието си за това, че 
този проект се бави. Писмата са тука, ако някои от медиите се интересува, 
едва ли някой ще се заинтересува разбира се, но ако някой се интересува – 
мога да ги представя. Последното писмо от 10.05. в което пише, съвсем 
кратко ще цитирам: „изразяваме нашето притеснение, че оставащото време 
е недостатъчно, би могло да се окаже крайно недостатъчно, в същото 
време би могло да откаже някои фирми да кандидатстват за все още 
необявените процедури“, между другото вече има такива обявени най-
после. „Препоръчваме ангажирането във възможно най-кратки срокове на 
външни консултанти с необходимата експертиза за подпомагане 
успешното изпълнение на проекта“. На комисия по „Транспорт“ 
ръководителката, така компетентната, която последната й месторабота е 
младши експерт, няма да казвам къде, но тя е много компетентна – 
обяснява, че няма нужда от външни експерти. Хората са им го казали, едва 
ли не нали айде вземете някой там да ви го направи тоя проект. Пълно 
мълчание. Така че това искам да кажа. Точно в точката „Питания  и 
отговори на питания“, тъй като ние тука си питаме, кервана си върви и 
нищо не се променя. Аз не питам, защото така ми харесва. Питам, защото 
това е най-големия проект за Варна и би било престъпление да се загубят 
тези средства само и единствено, защото се управлява от некомпетентни 
хора. Ако вие сте на друго мнение колеги и Вие г-н Луков, също. … Не, аз 
нямам въпрос, няма вече да питам по този проект, защото на мен не ми се 
отговаря на въпросите. Благодаря. 

 
Иван ЛУКОВ 
Разбрахме много добре. Благодаря Ви и аз. Г-н Аврам Тодоров. 
 
Аврам ТОДОРОВ 
Сега, моето нито е питане, нито очаквам отговор. Във Варна вече 

има втора форсмажорна ситуация и нещата са много сложни, но се 
надявам, че на другата сесия, това не е намек, очакваме да аплодираме 
кмета, че е изпълнил предложението на общинския съвет да се разчистят 
палатките и камъните. Ще бъде много удачно, ако намерим ….. /н.р./ 

 
Иван ЛУКОВ 
Така, г-н Къчев беше проявил желание да се включи в точката. Ще 

ви помоля по-конкретно въпроси, ако има, да не се впускаме към 
говорения. Заповядайте.   



Огнян КЪЧЕВ 
Благодаря. Уважаеми г-н кмете, уважаеми г-н председател на 

общинския съвет, уважаеми общински съветници, дами и господа. 
Провокиран съм от въпросите на г-н Митковски, напълно се придържам 
към тях, към Ивайло Митковски, който в момента говори и не ме чува. 
Така. Затова ще мина направо към същността на въпросите, които искам да 
задам. Учудваме, директно ще говоря без нали скрупули, нищо лично към 
Вас г-н кмете, но ме учудва бездушието на администрацията за 
извършваните явни нарушения по спазването на строителните норми за 
каквито и да са обекти по строителство в града ни. Само на 200 м. по-
надолу в същия този микрорайон 23-ти, на пресечката на бул. „Васил 
Левски“ и ул. „Васил Петлешков“ се натъкнах на едно безобразие 
сътворено от поредната неадекватна заповед за строителство. Този път се 
строи направо върху тротоарната площ повече от 30 м., като строителните 
платна са до самото улично платно и на практика няма тротоар, не е 
обезопасен участъка за пешеходци, а на срещуположния тротоар върху 
зелените площи включително има паркирали постоянно автомобили. 
Разполагам със снимков материал как една майка се чуди как да пресече в 
продължение на пет минути, за да мине на отсрещната страна на подлеза. 
Като общински съветник най-остро възразявам върху подписването за 
напред на нецелесъобразни заповеди. Казвам нецелесъобразни, защото съм 
дълбоко обеден, че има и незаконосъобразни. Издаденото въпросно 
разрешение за строеж № 37 от 15.03.2014 г. относно изграждане на 
търговска сграда – магазини или офиси на адрес гр. Варна, УПИ – XVII, 
кв. 4б, 23-ти микрорайон, за въпросната пресечка „Васил Петлешков“ с 
бул. „Левски“. Настоявам към зам.-кмета на община Варна, г-н Тодор 
Иванов с ресор към дирекция „Управление на сигурността и контрол на 
обществения ред“ и подчинения му отдел „Строителен контрол“, да се 
извършат незабавни проверки и да се спрат дейностите строителните на 
цитирания обект до изясняване и отстраняване на нарушенията с оглед 
запазване живота и здравето на гражданите. Участвах лично на протеста на 
гражданите преди месец мисля че беше, на 24-ти или 25-ти миналия месец, 
на въпросния обект, който г-н Митковски цитираше.  

Втори въпрос – конкретно, направо. Защо общинското предприятие 
„Строителство и ремонт“ не е извършило основен ремонт на пенсионерски 
клуб в кв. „Галата“, на ул. „Капитан Купов“ 37, заложен за изпълнение още 
от втората половина на 2013 г. Изготвена е количествено – стойностна 
сметка от общинско предприятие „Инвестиционна политика“ на стойност 
43 189 лв. по договор с предмет изпълнение на строителни и монтажни 
работи на съществуващи сгради и съоръжения, и прилежащи към тях 
терени за нуждите на община Варна. Цитирам писмо от дирекция 
„Социални дейности и здравно развитие“ с изх. № СДЗР13000379ВН-
003ВН/21.02.2013 г. Питам Ви къде са тези пари, къде са финансовите 



средства и трябва ли да чакаме да се срути някое парче мазилка, или някоя 
стена да падне върху някой пенсионер и после да се втурнем да помагаме 
пак на бедстващите.  

Благодаря ви. Нищо лично нямам към Вас. Приветствам още един 
път от името на работната група по отстраняване на причините за 
бедствието сполетяло ни на 19-ти и изказвам благодарност за 
предприетите от Вас мерки и действия по издаването на заповеди за 
събарянето на незаконните постройки в града ни. Благодаря ви. 

 
Иван ЛУКОВ 
И аз благодаря. Други колеги към тази точка? Заповядайте. 
 
Татяна ИВАНОВА 
Татяна Иванова – гражданин. Първо искам да поздравя кмета на 

община Варна, кмета на район Аспарухово, кмета на район Младост и 
кмета на район Владиславово за предприетите действия за премахване на 
незаконното строителство, което най-после започна да се случва във Варна 
и за което аз лично настоявам от много години.  

И започвам вече с питанията. Първото ми питане е – ще бъдат ли 
предприети, колкото е възможно по-скоро действия за изграждане на 
подземната инфраструктура в селищните образования, които са по 
франгата, защото по франгата също има дерета и по време на големия 
порой на 19-ти юни там са се свличали и камъни заедно с пръстта. Слава 
Богу, че това е било само съвсем горе в ската, но няма никаква гаранция, че 
няма да тръгне при един следващ порой, дано да не се случва и надолу. 
Това ми е първото питане. 

Второто ми питане е къде е варианта на Наредбата за принудително 
премахване на незаконно строителство, вариантът, който ще бъде гласуван 
тук на тази сесия, тъй като имаше корекции по време на комисията по, 
съвместното заседание на комисията по „Архитектура“ и на Правната 
комисия, и аз не съм запозната с този вариант, не съм го видяла и 
протоколът от комисиите все още не беше качен в община Варна.  

И третото ми питане, кога ще бъде качен докладът на работната 
група, която се занимаваше с последствията от бедствието, тъй като … 

 
Иван ЛУКОВ 
Много Ви благодаря за всички въпроси, които зададохте. 
 
Татяна ИВАНОВА 
… ние искаме да го прочетем. Благодаря Ви г-н председател, че ми 

дадохте възможността да кажа всичко, каквото … 
 
 



Иван ЛУКОВ 
И аз Ви благодаря. 
 
Татяна ИВАНОВА 
… искам. 
 
Иван ЛУКОВ 
Много Ви благодаря за изказването. Да не кажете, че сме Ви взели 

думата. Заповядайте, съвсем накратко, ако обичате. 
 
Петя ХАРАЛАНОВА 
Добър ден, казвам се Петя Хараланова от Сдружения чиста съвест. 

Имам едно питане към многоуважаемия г-н кмет и кметската 
администрация, и в частност общинските съветници. Така. Въпросът ми е, 
тъй като 25 декара горски масив са обособени в частна собственост и след 
това са незаконно отсечени. По закона за горите чл. 29, до колкото си 
спомням мисля гласеше, че горите нямат право да се секат, когато са в 
противоречие с обществото. Тъй като там има дере, което също след 
наводненията, които се случиха в Аспарухово, там също се е свлекла земна 
маса. Искам да попитам, съседните парцели на тази гора собствениците се 
страхуват от съответно не дай си Боже, ако се случи такова нещо, като в 
Аспарухово. Въпросът е такъв – със съобщение с изх. № 
АУ201147ИР/17.07.2014 г. е изпратено на съседите на тези парцели, които 
са обособени от тази гора въпросната, която е в квадрант 204, 207 
извинете, няма да изброявам кои са по-точно парцелите, предполагам ще 
ги намерите в кв. Виница, „Горна Трака“ се води. Въпросът е такъв – в 
кадастъра на община Варна е проверено както от мен, така и от 
собствениците на съседните парцели, че тази гора не съществува. Как така 
не съществуват 25 декара? Бихте ли обяснили г-н кмете това нещо. 
Благодаря ви. 

 
Кънчо БОНЕВ 
Г-н Луков, може ли? 
 
Иван ЛУКОВ 
А бе по правилник не може, ама заповядайте. 
 
Кънчо БОНЕВ 
Благодаря. Казвам се Кънчо Бонев от Обединено гражданско 

сдружение и Отворен обществен съвет на протестиращи. Един въпрос към 
кмета и после един към Вас. 

 
 



Иван ЛУКОВ 
Слушаме Ви. 
 
Кънчо БОНЕВ 
Г-н кмете, запознат ли сте с плановете за управление на риска от 

наводнение по реда на Закона за водите и съобразен ли е общинския план с 
тези планове за управление на риска от наводнения? 

И второ, към Вас въпрос – какви средства сте планирали, тъй като 
Ваша е отговорността за защита на града при бедствия за настоящата 
година?  

Към Вас, г-н Луков – с решение на Върховния административен съд, 
няма да цитирам, знаете и по кое дело, общинския съвет е осъден да 
изпълни задълженията си, тъй като не ги е изпълнил по чл. 52 от Закона за 
пряко участие на гражданите в държавната власт и местното 
самоуправление. Въпросът е, знаете че става дума за подписката от 
миналата година за оставката на всички общински съветници. Въпросът ми 
– кога ще изпълните задълженията си по чл. 52, тъй като са минали два 
месеца от решението на Върховния административен съд. Ако не бъдат 
изпълнени ви грози глоба от 2 000 лв. Благодаря. 

 
Иван ЛУКОВ 
Колеги, така като виждам няма други въпроси. Да благодарим за 

това, че бяхме така, колегите бяхте кратки в задаването на въпросите да 
можем да спестим време. Чака ни дълга сесия. Г-н кмете, заповядайте за 
отговор на питанията. Давам думата на кмета на община Варна, г-н 
Портних. 

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

съветници, уважаеми съграждани. На първо място използвам 
възможността да благодаря на общинския съвет за реакцията след 
сполетялото ни бедствено и трагично събитие, и за отпускането на 
средствата за  хората, които пострадаха в Аспарухово. Вярвам, че подобни 
правилни решения ще бъдат взети на днешната сесия. 

Ще използвам случая да отговоря на няколко, по-скоро да направя 
няколко коментара към г-жа Карапетян – да я уверя, че съм изпратил 
писмени отговори на въпросите, които е задала, ще проверя къде са, така 
или иначе естествено ще отговоря и на следващите й въпроси. Това, което 
мога да кажа е, че въпреки всички опити за всяване на определен вид 
напрежение и така едни погрешни внушения, този проект ще се случи, 
този проект вече е напреднал в много висока степен. Знаете 70-те нови 
автобуса въпреки притесненията на много хора вече са по улиците на 
града, успяхме да разширим всъщност обхвата на дейностите по 



европейски проекти свързани с подобряването на услугата обществен 
градски транспорт и вече 22 нови тролейбуса са в услуга на варненци по 
улиците на града ни. Поетапно те ще станат 30. Така че пуснати са в ход 
всички процедури. Забавянето на този проект е факт, но искам да ви уверя, 
че от стъпването ми в мандат всъщност успяхме да направим големите 
крачки този проект да бъде финализиран. Няма да коментирам причините 
за забавянето назад във времето. Мисля, че г-жа Карапетян в известна 
степен е запозната с тях. Така или иначе молбата ми е да работим всички 
заедно за този проект и той да приключи успешно, защото сме длъжни да 
го направим за града и за хората, които са ни изпратили в тази зала. Това е 
по отношение на въпросът с градския транспорт. 

По отношение на въпросите с ПУП-те и разрешенията за строеж, на 
първо място искам само да напомня, че създадохме редица мерки, с които 
всъщност да бъде ограничена безконтролната сеч при реализацията на 
инвестиционни проекти, включително част от тези действия беше и 
стъпката да не се издават, да не се откриват строителни площадки преди да 
бъде реализирана компенсаторна програма във връзка с един или друг 
инвестиционен проект. В по-широк смисъл ми се струва, тъй като в 
момента бяха цитирани няколко ПУП-а с номера, но аз няма как, ще 
отговоря писмено естествено, като проверим всеки един конкретен случай, 
но ми се струва, че може би е редно да се обсъди всъщност и хипотезата 
общинския съвет да има свое представителство в експертния съвет по 
устройство на територията и още в хода на обсъжданията на всеки един 
такъв проект да може да бъде взимано отношение в една или друга насока. 
Това естествено ще е работа по съгласуване на една такава практика и с 
председателя на общинския съвет и респективно в съответните комисии. 

Така че благодаря още веднъж за конструктивното сътрудничество и 
ви пожелавам успешна работа в днешния ден. 

 
Иван ЛУКОВ 
Заповядайте, г-жо Карапетян. 
 
Марина КАРАПЕТЯН 
Уважаеми г-н Портних, радвам се, че сте ми отговорили на въпроса, 

който отправих предната сесия, сега остава да разбере и къде някъде по 
етажите се е запилял този отговор, защото аз днеска питах и секретариата 
на Общински съвет – няма такъв отговор, но както и да е. Надявам се в 
скоро време да ми отговорите. Колкото до това, че някой се опитва да 
всява смут – не г-н Портних, това са шест официални писма от 
управляващия орган, които са от периода в който Вие сте станали кмет. И 
аз казвам, че управляващия орган изразява безпокойство и те са ми 
отговорили писмено, аз не всявам смут. Много се извинявам. Аз съм 
човека, който поиска март месец …      



Иван ЛУКОВ 
Добре г-жо Карапетян, разбрахме … 
 
Марина КАРАПЕТЯН 
… отчет на този проект. 
 
Иван ЛУКОВ 
Г-жо Карапетян, разбрахме въпроса Ви, питането, репликата … 
 
Марина КАРАПЕТЯН 
Не, но идеята някой да е виновен, някой да всява смут, някой пък ние 

въпреки него нали толкова много да работим – аз не приемам тази 
позиция. Аз имам отговор от управляващия орган. Така че аз изразявам 
безпокойство, като общински съветник представител на гражданите в този 
Общински съвет. Не всявам смут и не съм виновна за това, че са бавили 
проекта. Благодаря. 

 
Иван ПОРТНИХ 
В никакъв случай не съм искал да кажа, че Вие сте виновна в нещо, 

г-жо Карапетян. Просто обръщам внимание, че би следвало да сте 
изключително добре запозната с предисторията и развитието на този 
проект, което е и факт. А молбата ми е пак казвам, да се хванеме всички 
заедно и без да се опитваме да създаваме определен вид спънки или 
затруднения, да реализираме този проект, защото той е изключително 
важен за града. Така или иначе той ще бъде реализиран и доведен до 
успешен край. Благодаря. 

 
Иван ЛУКОВ 
И аз благодаря, г-н кмете. .. Г-жо Карапетян, да Ви помоля за тишина 

в залата. 
Колеги, поради изчерпване на първата точка преминаваме към втора 

точка от дневния ред. 
 
 

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                          В А Р Н А  
 
ЮП/ЮП    _________________/ИВАН ЛУКОВ/ 

 



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 
№ 34 

от заседание, проведено на 21.07.2014 г. 
по точка  втора от дневния ред 

 
 

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

(1) – удостояване на граждани с почетни звания и отличия. 
 

Докл.: Иван Луков  – Председател на ОбС 
 

(2) – обявяване на 15 август 2014 г. за празничен и неприсъствен 
ден на територията на община Варна по случай празника на града. 

(3) – приемане на докладите за осъществените читалищни 
дейности и разходваните от бюджета средства за 2013 г. и Програма за 
читалищните дейности през 2014 г. 

(4) – отпускане на финансови средства за провеждане на празника 
на район „Одесос“ община Варна.  

(5) – отпускане на финансови средства на балет „Мелади“ за 
участието им в Европейско първенство в Нови Сад – Сърбия. 

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

    
    

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1556-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 22 от ЗМСМА и чл. 2, чл. 
6, чл. 10 от Статута за удостояване с почетни звания и отличия на община 
Варна и по предложение на кмета на община Варна с изх. № 
РД14017299ВН/16.07.2014 г., Общински съвет – Варна удостоява господин 
Григор Димитров Димитров със званието „Почетен гражданин на град 
Варна”. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 38, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 10/ 
 



1557-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 22 от ЗМСМА и чл. 2, чл. 
6, чл. 10 от Статута за удостояване с почетни звания и отличия на община 
Варна и по предложение на кмета на община Варна с изх. № 
РД14017298ВН/16.07.2014 г., Общински съвет – Варна удостоява маестро 
Емил Димитров Хаджииванов със званието „Почетен гражданин на 
град Варна” - посмъртно.  

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 39, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 9/ 
 
 
 
 
 
1558-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 22 от ЗМСМА и чл. 2, чл. 

6, чл. 10 от Статута за удостояване с почетни звания и отличия на община 
Варна, Общински съвет – Варна удостоява Божил Найденов Колев със 
званието „Почетен гражданин на град Варна”. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 40, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 8/ 
 
 
 
 
 
1559-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 22 от ЗМСМА и чл. 2, чл. 

6, чл. 10 от Статута за удостояване с почетни звания и отличия на община 
Варна и по предложение на кмета на община Варна с изх. № 
РД14017516ВН/18.07.2014 г., Общински съвет – Варна удостоява  
господин Георги Димитров Георгиев със званието „Почетен гражданин 
на град Варна”.  

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 38, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 9/ 
 
 
 
 
1560-2. На основание чл. 21, ал. 1,  т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 3, 

чл.7, чл. 10 от Статута за удостояване с почетни звания и отличия на 
община Варна и по предложение  на кмета на община Варна с изх. № 
РД14017516ВН/18.07.2014 г., Общински съвет – Варна удостоява господин 
Димитър Стойков Димитров с Почетен знак „За заслуги към Варна” – 
златен. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 38, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 10/ 



1561-2. На основание чл. 21, ал. 1,  т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 3, 
чл.7, чл. 10 от Статута за удостояване с почетни звания и отличия на 
община Варна и по предложение на кмета на община Варна с изх. № 
РД14017516ВН/18.07.2014 г., Общински съвет – Варна удостоява господин 
Левон Ованезов Минасян с Почетен знак „За заслуги към Варна” – 
златен. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 41, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 7/ 
 
 
 
1562-2. На основание чл. 21, ал. 1,  т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 3, чл. 

7, чл. 10 от Статута за удостояване с почетни звания и отличия на община 
Варна и по предложение  на кмета на община Варна с изх. № 
РД14017516ВН/18.07.2014 г., Общински съвет – Варна удостоява господин 
Ставри Димитров Христов с почетен знак „За заслуги към Варна” – 
сребърен.    

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 41, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 7/ 
 
 
 
 
 

1563-2. На основание чл. 21, ал. 1,  т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 3, чл. 
7, чл. 10 от Статута за удостояване с почетни звания и отличия на община 
Варна и по предложение на кмета на община Варна с изх. № 
РД14017516ВН/18.07.2014 г., Общински съвет – Варна удостоява господин 
Боян Петков Николов с Почетен знак „За заслуги към Варна” – 
сребърен. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 40, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 8/ 
 
 
 
 
1564-2. На основание чл. 21, ал. 1,  т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 3, чл. 

7, чл. 10 от Статута за удостояване с почетни звания и отличия на община 
Варна и по предложение на кмета на община Варна с изх. № 
РД14017516ВН/18.07.2014 г., Общински съвет – Варна удостоява господин  
Георги Крумов Смиленов с почетен знак „За заслуги към Варна” – 
сребърен.    

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 41, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 7/ 



1565-2. На основание чл. 21 ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и по 
предложение на кмета на община Варна с изх. № РД14016326ВН-
002ВН/11.07.2014 г., Общински съвет – Варна обявява 15 август за 
празничен и неприсъствен ден на територията на община Варна. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 40, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 8/ 
 
 
 
 
1566-2. На основание чл. 21 ал. 1, т. 6 и  ал. 2 от ЗМСМА и чл. 26А, 

ал.2 и ал. 5 от Закона за народните читалища и по предложение на кмета на 
община Варна с изх. № РД14013613ВН/06.06.2014 г., Общински съвет – 
Варна приема докладите на народните читалища на територията на 
община Варна по показатели за дейност, предоставената субсидия от 
държавния бюджет за 2013 година и програма за развитие на читалищната 
дейност на територията на община Варна през 2014 година.  

Приложение № 1. /Справка за предоставената субсидия на НЧ на 
територията на община Варна за 2013 г./ 

Приложение № 2. /Програма за развитие на читалищната дейност на 
територията на община Варна през 2014 г./ 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 39, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 9/ 
 
 
 
 
 
1567-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет 

– Варна дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер на 
5 000 лв. за провеждане на празника на район „Одесос“ при община 
Варна.  

Средствата да бъдат осигурени от приложение 24 – IV „Национални 
и градски празници и чествания“, “Международни и местни културни 
прояви“, дейност „Други дейности по културата“ от бюджета на община 
Варна за 2014 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 40, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 8/ 
 
 
 
 
 



1568-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет 
– Варна дава съгласие отпуснатите финансови средства в размер на 2 000 
лв. за участието на балет „Мелади“ в международен конкурс в Австрия – 
Виена гласувани по проект „Мобилност 3.1“ от Общински фонд „Култура“  
да бъдат пренасочени за участието им в Европейско първенство в Нови 
Сад – Сърбия през ноември 2014 г. 

Средствата да бъдат отпуснати на ДЗЗД „Мелади“, представлявано 
от Милена Петрова Попова, БУЛСТАТ 175778468, с адрес гр. Варна, ул. 
„Тодор Влайков“ № 14б, бл. 2, вх. 2, ап. 3. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 40, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 8/ 
 
   
  

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                          В А Р Н А  
 
ЮП/ЮП    _________________/ИВАН ЛУКОВ/ 



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 

№ 34 
от заседание, проведено на 21.07.2014 г. 

по точка  трета от дневния ред 
 

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

(1) – вземане на решение за удължаване срока за подаване на 
заявления за участие в конкурса за възлагане на управление на 
„Специализирана болница за активно лечение по пневмо-
фтизиатрични заболявания – Варна” ЕООД. 

(2) – отпускане на финансови средства за лечение на Живко 
Христов Господинов. 

  Докл.: Ивайло Митковски – общински съветник 
 
 

 Общински съвет – Варна прие следните  

Р Е Ш Е Н И Я: 

 
1569-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 63 от ЗЛЗ и 

чл. 9, 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 по предложение от Комисията за организиране и 
провеждане на конкурса за възлагане управлението на „Специализирана 
болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания – 
Варна“ ЕООД, избрана с решение № 1416-4/30/28, 29.04.2014 г., 
Общински съвет – Варна удължава срока за подаване на заявления за 
участие в конкурса за възлагане на управлението на „Специализирана 
болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания – 
Варна” ЕООД с 15 календарни дни, считано от публикацията на 
настоящото решение в един централен и един местен всекидневник. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 40, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 8/ 
 
 
 
 



1570-3. 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, с оглед тежкото финансово и 
здравословно състояние, Общински съвет – Варна отпуска финансови 
средства в размер на 5 000  /пет хиляди/ лв., за лечение на Живко 
Христов Господинов. 

Средствата да бъдат отпуснати от бюджета на община Варна за 2014 
г., функция „Здравеопазване“. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 40, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 8/ 
 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                          В А Р Н А  
 
ЮП/ЮП    _________________/ИВАН ЛУКОВ/ 
 



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 
№ 34 

от заседание, проведено на 21.07.2014 г. 
по точка  четвърта от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

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

за 2015 г. на община Варна. 
(2) – даване на съгласие за внасяне на предложение в Министерски 

съвет за отпускане на персонална пенсия на деца. 
 

  Докл.: Медиха Хамза – Председател на ПК „СДЖП“ 
 
        
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1571-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23, във връзка с чл. 17, 
ал. 1, т. 7 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от Закона за социално 
подпомагане, и по предложение на Иван Портних, кмет на община Варна с 
изх. № РД14013637ВН/09.06.2014 г., Общински съвет – Варна приема 
Годишен план за развитие на социалните услуги за 2015 г. на община 
Варна, съгласно приложение към настоящото решение. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 32, против – 1, въздържали се – 7, отсъстват – 8/ 
 
 
 
1572-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 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 изх. № 
РД14013598ВН-001ВН/14.07.2014 г., Общински съвет – Варна дава 
съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на 
персонална пенсия на детето Християна Мирославова Чекова от град 
Варна. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 35, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 13/ 



 
1573-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 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 изх. № 
РД14003945ВН-003ВН/14.07.2014 г., Общински съвет – Варна дава 
съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на 
персонална пенсия на детето Виктория Даниелова Георгиева от град 
Варна. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 35, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 13/ 
 
 
 
 
 
1574-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 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 изх. № 
РД14015773ВН-001ВН/14.07.2014 г., Общински съвет – Варна дава 
съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на 
персонална пенсия на детето Яшар Демиров Живков от град Варна. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 35, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 13/ 
 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                          В А Р Н А  
 
ЮП/ЮП    _________________/ИВАН ЛУКОВ/ 

               
 
 
 
 
 
 
 



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 
№ 34 

от заседание, проведено на 21.07.2014 г. 
по точка  пета от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Финанси и бюджет” относно: 
(1) – осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на 

екип за изпълнение на проект „Общностен център за деца и семейства – 
Варна“. 

(2) – допълнение на решение № 1349-3, VI от протокол № 
28/12.02.2014 г. /приложение 21/ на Общински съвет – Варна, относно 
списък на лицата имащи право на транспортни разходи през 2014 г. 

(3) – даване на съгласие за увеличаване на финансирането и 
капацитета с 200 места на социалната услуга „обществена трапезария“, 
предоставяна от фондация „Вяра Надежда Любов“. 

(4) – даване на съгласие за финансиране на разкритите нови групи в 
ОДЗ № 11 „Детски свят“ и ОДЗ № 24 „Иглика“. 

(5) – даване на съгласие за финансиране на временни целодневни 
летни групи, през месец август за неприети деца на работещи родители. 

(6) – определяне на дивидент за 2014 г. /дължим от печалбата за 
2013 г./ на търговските дружества със 100 % общинско участие в капитала. 

(7) – допълнение на решение № 1136-11/23/18.09.2013 г. на 
Общински съвет – Варна. 

(8) – опрощаване на държавни вземания. 
(9) – допълване на решение № 1349-3/28/12.02.2014 г. на Общински 

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

        
 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1575-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 
124 от Закона за публичните финанси и по предложение от кмета на 
община Варна с изх. № РД14011562ВН/15.05.2014 г., Общински съвет – 
Варна дава съгласие:  

1. Променя в т. 52 от Социалната програма на община Варна за 2014 
г., приета с решение № 1349-3/28/12.02.2014 г. на Общински съвет – Варна,   



приложение 16, функция V „Социално осигуряване, подпомагане и 
грижи”, д. 589, срока на действие на „Център за социална рехабилитация и 
интеграция” за възрастни с деменция от 01.06.2014 г. до 31.12.2014 г. на 
15.07.2014 г. до 31.12.2014 г. и средствата за издръжка от 44 818 лв. на 35 
218 лв.   

2. Осигурява средствата в размер на 9 600 лв. за изплащане на 
възнаграждения на екипа за изпълнение на Проект „Общностен център 
за деца и семейства - Варна” за периода от 01.05.2014 г. до 31.12.2014 г., 
за сметка на икономия в т. 52 от Социалната програма на община Варна за 
2014 г., функция V „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, д. 589, 
във връзка с промяна в срока на разкриване на „Център за социална 
рехабилитация и интеграция” за възрастни с деменция. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 34, против – 0, въздържали се – 4, отсъстват – 10/ 
 
 
 
1576-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 

50 от ПМС № 3/15.01.2014 г. за изпълнението на държавния бюджет на 
Република България за 2014 г. и по предложение от кмета на община Варна 
с изх. № РД14012703ВН/28.05.2014 г., Общински съвет – Варна  допълва 
свое решение № 1349-3/28/12.02.2014 г. - Приложение 21 и утвърждава 
списък на длъжностите в общински детски градини за 2014 г., които имат 
право на транспортни разноски, когато това произтича от характера на 
трудовата им дейност, съгласно приложение към настоящото решение. 

Транспортните разноски са в рамките на бюджета на всяка детска 
градина за 2014 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 37, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 11/ 
 
 
 
 
1577-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, във връзка с чл. 17, 

ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1 и ал. 2, т. 13 от Правилника за прилагане 
на Закона за социално подпомагане и чл. 18, ал. 1, т. 2 от Закона за 
социално подпомагане и по предложение от кмета на община Варна с изх. 
№ РД14014308ВН/13.06.2014 г., Общински съвет – Варна:   

1. Дава съгласие за увеличаване на капацитета с 200 места на 
социалната услуга „обществена трапезария“, предоставяна от Фондация 
„Вяра Надежда Любов“ за периода от 01.05.2014 г. до 30.09.2014 г. 



2. Дава съгласие за увеличаване на финансирането на социалната 
услуга „обществена трапезария“, предоставяна от Фондация „Вяра 
Надежда Любов“ в размер на 39 900 лв. – местна дейност.  

3. Дава съгласие средствата за финансиране в размер на 39 900 лв. да 
бъдат осигурени в рамките на  компенсирана промяна в Социална 
програма – 2014 г., приета с решение № 1349-3/28/12.02.2014 г. на 
Общински съвет – Варна, Приложение 16, функция V „Социално 
осигуряване, подпомагане и грижи“, дейност 589 – „Център за социална 
рехабилитация и интеграция за възрастни с деменция“ – 35 218 лв. и 
„Център за социална рехабилитация и интеграция за възрастни с психични 
разстройства“ – 4 682 лв.  

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 37, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 10/ 
 
 
 
 
 
1578-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 64, ал. 1 от  

ПМС № 3/15.01.2014 г. за изпълнението на държавния бюджет на 
Република България за 2014  г. и по предложение от кмета на община 
Варна с изх. № РД14014242ВН/13.06.2014 г., Общински съвет – Варна: 

1. Дава съгласие за финансиране на разкритите места в обект 
„Пристройка на два етажа за две градински групи с подземен етаж – 
плувен басейн и физкултурен салон” в ОДЗ № 11 „Детски свят” – Варна в 
размер на 26 680 лв., за сметка на местна дейност 898 „Други дейности по 
икономика”, §10-00.  

С посочената сума да се актуализира бюджетът на ОДЗ № 11 
„Детски свят” – Варна за 2014 г., както следва: дейност 311, 
дофинансиране – 26 680 лв. за 5 бройки педагогически персонал и 3,5 
бройки непедагогически персонал, съгласно приложение към настоящото 
решение. 

2. Дава съгласие за финансиране на разкритите места в обект 
„Изграждане, оборудване и обзавеждане на обект „Нов корпус към ОДЗ № 
24 „Иглика” – Варна в размер на 24 570 лв., за сметка на местна дейност 
898 „Други дейности по икономика”, §10-00.  

С посочената сума да се  актуализира бюджетът на ОДЗ № 24 
„Иглика” – Варна за 2014 г., както следва: дейност 311, дофинансиране – 
24 570 лв. за 4 бройки педагогически персонал  и 4,5 бройки 
непедагогически персонал, съгласно приложение към настоящото решение. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 36, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 12/ 



1579-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 15 от 
ППЗНП, чл. 64, ал. 1 от ПМС № 3/15.01.2014 г. за изпълнение на 
държавния бюджет на Република България и по предложение от кмета на 
община Варна с изх. № РД14017191ВН/15.07.2014 г., Общински съвет – 
Варна дава съгласие за финансиране на две летни, временни 
целодневни групи в ЦДГ № 13 „Звездичка“ – Варна  и ОДЗ № 4 „Чайка“ – 
Варна за месец август от 01.08.2014 г. до 31.08.2014 г. в размер на 12 800 
лв., в т.ч. дофинансиране бюджета за 2014 г. на ЦДГ № 13 „Звездичка“ – 
Варна с 6 400 лв. и бюджета за 2014 г. на ОДЗ № 4 „Чайка“ – Варна с 6 400 
лв. Корекцията е за сметка на д. 898 „Други дейности по икономика“, § 10-
00 от бюджета на община Варна за 2014 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 40, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 8/ 
 
 
 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 
 
1580-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8 и т. 9 от ЗМСМА, чл. 

137, ал. 1, т. 3, чл. 221, т. 7 от Търговския закон, и чл. 5 и чл. 6 от 
НРУПСЧОВКТД и по предложение на Пламен Начков – общински 
съветник, Общински съвет – Варна определя дивидент за 2014 г. (дължим 
от печалбите за 2013 г.) на „Пазари“ ЕАД в размер на 55% от печалбата. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 14, против – 7, въздържали се – 16, отсъстват – 11/ 
Решението не се приема. 
 
 
 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 
 
1581-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8 и т. 9 от ЗМСМА, чл. 

137, ал. 1, т. 3, чл. 221, т. 7 от Търговския закон, и чл. 5 и чл. 6 от 
НРУПСЧОВКТД и по предложение от кмета на община Варна с изх. № 
РД14016485ВН/07.07.2014 г., Общински съвет – Варна определя дивидент 
за 2014 г. (дължим от печалбите за 2013 г.) на търговското дружество със 
100 % общинско участие в капитала, както следва: 

 
№ ТД печалба 

/х.лв./ 
Дължим дивидент (преди 

облагане с данък) /лв./ 
1 „Пазари“ ЕАД 674 514 900 



Дивидентът да бъде преведен в срок до 31.10.2014 г. след приспадане 
на дължимия данък при източника. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 22, против – 7, въздържали се – 7, отсъстват – 12/ 
Решението не се приема. 
 
 
 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 
 
1582-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8 и т. 9 от ЗМСМА, чл. 

137, ал. 1, т. 3, чл. 221, т. 7 от Търговския закон, и чл. 5 и чл. 6 от 
НРУПСЧОВКТД и по предложение на Пламен Начков – общински 
съветник, Общински съвет – Варна определя дивидент за 2014 г. (дължим 
от печалбите за 2013 г.) на „Обреди“ ЕООД в размер на 55% от печалбата. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 12, против – 13, въздържали се – 13, отсъстват – 10/ 
Решението не се приема. 
 
 
 
 
 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 
 
1583-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8 и т. 9 от ЗМСМА, чл. 

137, ал. 1, т. 3, чл. 221, т. 7 от Търговския закон, и чл. 5 и чл. 6 от 
НРУПСЧОВКТД и по предложение от кмета на община Варна с изх. № 
РД14016485ВН/07.07.2014 г., Общински съвет – Варна определя дивидент 
за 2014 г. (дължим от печалбите за 2013 г.) на търговското дружество със 
100 % общинско участие в капитала, както следва: 

№  
 

ТД печалба 
 

Дължим дивидент 
                       

 
1 „Обреди“ ЕООД 

 

444 339 200 
Дивидентът да бъде преведен в срок до 31.10.2014 г. след приспадане 

на дължимия данък при източника. 
/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 24, против – 7, въздържали се – 6, отсъстват – 11/ 
Решението не се приема. 
 
 
 
 
 



ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 
 
1584-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8 и т. 9 от ЗМСМА, чл. 

137, ал. 1, т. 3, чл. 221, т. 7 от Търговския закон, и чл. 5 и чл. 6 от 
НРУПСЧОВКТД и по предложение на Пламен Начков – общински 
съветник, Общински съвет – Варна определя дивидент за 2014 г. (дължим 
от печалбите за 2013 г.) на „Ученическо и столово хранене“ ЕАД в размер 
на 55% от печалбата. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 14, против – 10, въздържали се – 16, отсъстват – 8/ 
Решението не се приема. 
 
 
 
1585-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8 и т. 9 от ЗМСМА, чл. 

137, ал. 1, т. 3, чл. 221, т. 7 от Търговския закон, и чл. 5 и чл. 6 от 
НРУПСЧОВКТД и по предложение от кмета на община Варна с изх. № 
РД14016485ВН/07.07.2014 г., Общински съвет – Варна определя дивидент 
за 2014 г. (дължим от печалбите за 2013 г.) на търговското дружество със 
100 % общинско участие в капитала, както следва: 

 
№ ТД печалба 

/х.лв./ 
Дължим дивидент 

(преди облагане с данък)                    
/лв./ 

1 „УСХ“ ЕАД 69 52 700 
Дивидентът да бъде преведен в срок до 31.10.2014 г. след приспадане 

на дължимия данък при източника. 
/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 27, против – 7, въздържали се – 6, отсъстват – 8/ 
 
 
 
 
 
 
 
1586-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, чл. 3, чл. 17, ал. 

1 и чл. 19а от ЗОД и по предложение от кмета на община Варна с изх. № 
РД14016493ВН/07.07.2014 г., Общински съвет – Варна допълва свое 
решение № 1136-11/23/18.09.2013 г. в частта на точка 1136-11-1, абзац 
първи в следния смисъл:  



Дава съгласие община Варна да поеме дългосрочен общински дълг 
от Европейската банка за възстановяване и развитие с цел осигуряване на 
средства за съфинансиране собственото участие на общината за покриване 
на допустимите разходи, недопустими разходи (включително 
невъзстановим ДДС), по следните проекти: 

• „Интегриран градски транспорт на Варна“, финансиран от 
Оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013 г.“, Приоритетна 
ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.5. „Система 
за устойчив градски транспорт” схема BG161PO001/1.5-03/2011 „Подкрепа 
за интегриран градски транспорт в петте големи града”;  

• проектно предложение № DIR-51315001-1-195 „Прилагане на 
мерки за подобряване качеството на живот в градовете Бургас, Варна, 
Стара Загора и Плевен”, подадено за финансиране от ОП „Околна среда 
2007 – 2013 г.“ по приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на 
инфраструктурата за питейни и отпадъчни води и подобряване на 
качеството на атмосферния въздух“, процедура за директно предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ с референтен № BG 
161PO005/13/1.50/01/35 „Мерки за подобряване качеството на 
атмосферния въздух чрез осигуряване на екологичен подвижен състав на 
градския транспорт”. 

Общински съвет – Варна възлага и делегира права на кмета на 
община Варна да подпише допълнително споразумение към договора за 
заем, в което да е отразена промяната на настоящото решение, както и да 
извърши всички останали необходими правни и фактически действия за 
изпълнение му. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 38, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 9/ 
 
 
 
 
 
1587-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с 

писмо № ОС12001649ВН/20.11.2012 г. от Администрацията на Президента 
на Република България, Общински съвет – Варна предлага на Президента 
на Република България да не се опрости задължението на „НИНА 89“ 
ЕООД представлявано от Веселин Янков Димов, гр. Варна, жк „Владислав 
Варненчик”, бл. 401, вх. 5, ет. 6, ап. 91. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 39, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 9/ 
 
 



1588-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с 
писмо № ОС13001326ВН/11.10.2013 г. от Администрацията на Президента 
на Република България, Общински съвет – Варна предлага на Президента 
на Република България да не се опрости задължението на Мирка 
Тодорова Добрева, гр. Варна, ул. „Люляк” № 15. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 39, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 9/ 
 
 
 
 
 
1589-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с 

писмо № ОС13001348ВН/21.10.2013 г. от Администрацията на Президента 
на Република България, Общински съвет – Варна предлага на Президента 
на Република България да не се опрости задължението на ЕТ „Момчо 
Момчев – Комерс“ представлявано от Момчо Стойчев Момчев, гр. Варна,  
жк „Владислав Варненчик”, бл. 227, вх. 1, ет. 6, ап. 22. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 39, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 9/ 
 
 
 
 
 
1590-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет 

– Варна допълва свое решение № 1349-3/28/12.02.2014 г., Приложение № 
20 „Списък на второстепенните разпоредители с бюджет“ с второстепенен 
разпоредител с бюджет ОП „Спорт – Варна“, считано от 01.06.2014 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 40, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 8/ 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                          В А Р Н А  
 
ЮП/ЮП    _________________/ИВАН ЛУКОВ/  



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 

№ 34 
от заседание, проведено на 21.07.2014 г. 

по точка  шеста от дневния ред 
 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
“Правна комисия” относно: 

(1) – изменение на Наредба за реда за поставяне на преместваеми 
обекти по смисъла на чл. 56, ал. 1 от ЗУТ. 

(2) – изменение и допълнение на Наредба за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията 
на община Варна и Приложение 1 към същата. 

(3) – приемане на Наредба за принудителното изпълнение на 
заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях на 
територията на община Варна. 

 
Докл.: Юлияна Боева – Председател на ПК „Правна комисия“ 

          
 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1591-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и 
по предложение на кмета на община Варна с изх. № ОСИСД14000405ОД-
007ВН/09.06.2014 г., Общински съвет – Варна отменя чл. 47, ал. 2, т. 4 от  
Наредба за реда за поставяне на преместваеми обекти по смисъла на 
чл. 56, ал. 1 от ЗУТ. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 35, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 13/ 

 
 
 
 
 

1592-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и т. 13, ал. 2 от ЗМСМА и по 
предложение на кмета на община Варна с изх. № 
РД14013691ВН/09.06.2014г., Общински съвет – Варна изменя и допълва 
Наредба за определянето и администрирането на местните такси и 



цени на услуги на територията на община Варна и Приложения 1 и 2 
към нея, съгласно приложение № 1, към настоящото решение. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 34, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 14/ 
 
 
 
 
1593-6. На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 7 от 

ЗМСМА и по предложение на Миглен Тодоров – общински съветник с 
№ ОС14000709ВН/02.06.2014 г., Общински съвет – Варна изменя и 
допълва Наредба за определянето и администрирането на местните 
такси и цени на услуги на територията на община Варна и Приложение 
1 към нея, съгласно приложение № 2, към настоящото решение. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 39, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 9/ 
 
 
 
 
1594-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 76, 

ал. 3 от АПК, и чл. 225а, ал. 3 от ЗУТ и по предложение на кмета на 
община Варна с изх. № РД14016373ВН/04.07.2014 г., Общински съвет – 
Варна приема Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за 
премахване на незаконни строежи или части от тях на територията 
на Община Варна, съгласно приложение № 3, към настоящото решение. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 34, против – 0, въздържали се – 3, отсъстват – 11/ 
 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                          В А Р Н А  
 
ЮП/ЮП    _________________/ИВАН ЛУКОВ/  



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 
№ 34 

от заседание, проведено на 21.07.2014 г. 
по точка  седма от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Собственост и стопанство” относно: 
(1) – допълване на „Годишна програма за 2014 г.“ и учредяване 

безвъзмездно право на ползване върху имот, находящ се в гр. Варна, ул. 
„Ст. Богориди“ № 3. 

(2) – допълване на „Годишна програма за 2014 г.“ и учредяване на 
безвъзмездно право на ползване върху имот, находящ се в гр. Варна, ул. 
„Габрово“ № 14. 

(3) – допълване на „Годишна програма за 2014 г.“ и учредяване 
безвъзмездно право на ползване върху временни обекти, находящи се в гр. 
Варна, ул. „Войнишка“ № 3. 

(4) – отмяна на решение № 528-12/9/04, 05.07.2012 г. и предоставяне 
безвъзмездно за управление на ОП „Общински паркинги и синя зона“ 
имоти - общинска собственост. 

(5) – предоставяне безвъзмездно за управление на ОП 
„Дезинфекция, дезинсекция, дератизация – Варна“ на автомобил – 
общинска собственост. 

(6) – допълване на „Годишна програма за 2014 г.“ и предоставяне 
безвъзмездно за управление обект „Многофункционална спортна зала“, 
находяща се в гр. Варна, ул. „Тодор Влайков“ № 18. 

(7) – одобряване на пазарна оценка и прекратяване на съсобственост 
върху недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. “Георги Василев 
Атанасов“ № 3-3А. 

(8) – одобряване на пазарна оценка и прекратяване на съсобственост 
върху недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Роза“ № 29. 

(9) – одобряване на пазарна оценка и прекратяване на съсобственост 
върху недвижим имот, находящ се гр. Варна, ул. „Лазур“. 

(10) – одобряване на пазарна оценка и прекратяване на съсобственост 
върху недвижим имот, находящ се в община Варна, с. Константиново. 

(11) – одобряване на пазарна оценка и прекратяване на съсобственост 
върху недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Люляк“ № 4 А. 

(12) – одобряване на пазарна оценка и прекратяване на съсобственост 
върху недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Чинар“ № 40. 



(13) – допълване на „Годишна програма за 2014 г.“, одобряване на 
пазарна оценка и прекратяване на съсобственост върху недвижим имот, 
находящ се в гр. Варна, со „Добрева чешма“. 

(14) –  допълване на „Годишна програма за 2014 г.“ и провеждане на 
търг за отдаване под наем на част от имот, находящ се в гр. Варна, парк 
„Приморски парк“. 

(15) – допълване на „Годишна програма за 2014 г.“ и провеждане на 
търг за отдаване под наем на имот, находящ се в гр. Варна, ул. 
„Хризантема“, магазин № 12. 

(16) – провеждане на публичен търг за отдаване под наем на 
недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Андрей Сахаров“ № 1. 

(17) – допълване на „Годишна програма за 2014 г.“, одобряване на 
пазарна оценка и провеждане на търг за продажба на недвижим имот, 
находящ се в община Варна, с. Звездица. 

(18) – одобряване на пазарна оценка и провеждане на търг за 
продажба на недвижим имот, находящ се в община Варна, с. Звездица. 

(19) – одобряване на пазарна и провеждане на търг за продажба на 
недвижим имот, находящ се в гр. Варна, со „Боровец - юг“. 

(20) – одобряване на пазарна оценка и провеждане на търг  за 
продажба на  недвижим имот, находящ се в община Варна, с. Каменар. 

(21) – одобряване на пазарна оценка за провеждане на търг за 
продажба на недвижим имот, находящ се в гр. Варна, со „Ракитника“. 

(22) – одобряване на пазарна оценка и провеждане на търг за 
продажба на недвижим имот, находящ се в гр. Варна, жк „Бриз“. 

(23) – отмяна на решение № 927-7/17/29.04.2013 г. и даване 
предварително съгласие за преминаване на трасе на линеен обект на 
техническата инфраструктура: ВЛ 110 kV п/ст „Варна север“ – п/ст 
„Каварна“. 

(24) – даване на предварително съгласие за преминаване на 
проектно трасе на обект: „Пътна връзка за крайпътен обект в ПИ 026003 
по КВС на землището на с. Тополи, ЕКАТТЕ 72709, община Варна, област 
Варна“. 

(25) – одобряване на пазарна оценка за реализиране на 
разпоредителна сделка за недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. 
„Петър Райчев“ № 17. 

(26) – одобряване на пазарна оценка за реализиране на 
разпоредителна сделка за недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. 
„Ростов“ № 17. 

(27) – одобряване на пазарна оценка за реализиране на 
разпоредителна сделка за недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Св. 
Св. Кирил и Методий“ № 139. 



(28) – одобряване на пазарна оценка за реализиране на 
разпоредителна сделка за недвижим имот, находящ се в с. Тополи, ул. 
„Николай Христов“ № 44. 

(29) – одобряване на пазарна оценка на недвижим имот, находящ се в 
гр. Варна, к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, ул. „28-ма“, № 28. 

(30) – одобряване на пазарна оценка във връзка с продажба на 
недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Никола Ракитин“ № 12.  

(31) – одобряване на пазарна оценка във връзка с продажба на 
недвижим имот, находящ се в община Варна, с. Тополи, ул. „Тракийска“ 
№ 22. 

(32) – одобряване на пазарна оценка във връзка с продажба на 
недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Охрид“ № 4. 

(33) – одобряване на пазарна оценка във връзка с продажба на 
недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Мусала“ № 7. 

(34) – промяна предназначението на общинско жилище, находящо се 
в гр. Варна, жк „Възраждане“. 

(35) – прекратяване на договор за наем между СНЦ „Федерация за 
приятелство с народите на Русия и ОНД“ и община Варна за недвижим 
имот, находящ се в гр. Варна, ул. “Ген. Скобелев“ № 56. 

(36) – безвъзмездно придобиване в собственост на община Варна на 
недвижим имот – частна държавна собственост, находящ се гр. Варна, ул. 
„Албатрос“. 

(37) – одобряване на пазарна оценка и учредяване възмездно право 
на ползване върху недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Тодор 
Влайков“. 

(38) – одобряване на пазарна оценка и учредяване на право на строеж 
върху част от недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. “Братя 
Бъкстон“. 

(39) – даване на съгласие за сключване на Анекс към Договор № Д-5-
9200/330/22.04.2005 г. 

(40) – обявяване за публична общинска собственост недвижим имот 
находящ се в гр. Варна, ул. „Радост“ № 3, бл. 3, ет. 1. 

(41) – приемане на годишни финансови отчети, баланс и отчет за 
приходи и разходи за 2013 г., освобождаване от отговорност на 
управители, членове на съвети на директори и контрольори и избиране на 
одитори за 2014 г. на: 

- „ПАЗАРИ“ ЕАД; 
- „УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ“ ЕАД; 
- „ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА И СПОРТА“ ЕАД; 
- „ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ“ ЕАД; 
- „ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР I ВАРНА“ ЕООД. 



(42) – възлагане на кмета на община Варна извършване на 
строително-ремонтни работи и реконструкция на Зала „Конгресна“ на 
„Дворец на културата и спорта“ ЕАД град Варна. 

(43) – предоставяне на информация за държавните имоти, преминали 
в собственост на община Варна по § 7 от ЗМСМА. 

 
 Докл.: Владимир Тонев  – общински съветник 

      
 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 
1595-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА и в 

изпълнение на чл. 8, ал. 9 от ЗОС и по предложение от кмета на община 
Варна с изх. № РД12015812ВН-012ВН/15.04.2014 г., Общински съвет – 
Варна приема следното изменение в „Годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти-общинска собственост за 2014 г.“: 

Общински съвет – Варна допълва т. 3 „Имоти общинска собственост, 
предвидени за учредяване на ограничени вещни права”, като създава т. 3.5 
„Учредяване на безвъзмездно право на ползване”, върху недвижим имот – 
частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Ст. Богориди” 
№ 3, представляващ три помещения със застроена площ 47 кв.м. 
разположени в партерния етаж на жилищна сграда с идентификатор 
10135.1507.515.1, предмет на АОС № 26/1996 г.  

1595-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 4 от 
ЗОС, чл. 48, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ и по предложение от кмета на община 
Варна с изх. № РД12015812ВН-012ВН/15.04.2014 г., Общински съвет – 
Варна учредява безвъзмездно право на ползване на Съюза на офицерите 
от резерва „Атлантик” - гр. Варна, представляван от Иван Георгиев 
Гоцев – Председател, върху имот-частна общинска собственост, находящ 
се в гр. Варна, ул. „Ст. Богориди” № 3, представляващ три помещения със 
застроена площ 47 кв.м. разположени в партерния етаж на жилищна сграда 
с идентификатор 10135.1507.515.1, предмет на АОС № 26/1996 г., за срок 
от 5 (пет) години. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 
издаването на заповед и сключването на договор за безвъзмездно право на 
ползване върху описаната част от имота. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 23, против – 3, въздържали се – 12, отсъстват – 10/ 
Решението не се приема. 



ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 
 
1596-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА и в 

изпълнение на чл. 8, ал. 9 от ЗОС, и по предложение от кмета на община 
Варна с изх. № Д-3-9200/567/28.03.2014 г., Общински съвет – Варна 
приема следното изменение в „Годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти-общинска собственост за 2014 г.“: 

Общински съвет – Варна допълва т. 3 „Имоти общинска собственост, 
предвидени за учредяване на ограничени вещни права” в т. 3.3 
„Учредяване на безвъзмездно право на ползване” върху част от недвижим 
имот-частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Габрово” 
№ 14, представляващ ІІ-ри етаж от двуетажна полумасивна сграда, 
състоящ се от 4-ри помещения с обща площ 216,50  кв.м., актуван с АОС 
№ 21/27.11.1999 г. 

1596-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 4 от 
ЗОС и във връзка с чл. 48, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ, и по предложение от 
кмета на община Варна с изх. № Д-3-9200/567/28.03.2014 г., Общински 
съвет – Варна учредява безвъзмездно право на ползване на СДРУЖЕНИЕ 
„НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „САБАХАТИН АЛИ”, вписано в регистъра 
за юридическите лица с нестопанска цел под № 36, том 19, стр. 168 по ф.д. 
№ 2441/1999 г. и в Регистъра на народните читалища в Министерството на 
културата под № 2755, БУЛСТАТ 103504533, с адрес на управление: гр. 
Варна, ул. „Габрово” № 14, представлявано от Рюстем Азис Мюмюн, чрез 
пълномощника си Неждет Мустафа Ахмед, съгласно пълномощно № 
8459/11.11.2002 г. издадено от нотариус Янчо Несторов – рег. № 011 в НК 
върху недвижим имот – общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. 
„Габрово” № 14, представляващ ІІ-ри етаж от двуетажна полумасивна 
сграда, състоящ се от 4-ри помещения с обща площ 216,50 кв.м.(съгласно 
приложена скица), актуван с АОС № 21/27.11.1999 г., за срок от 5 (пет) 
години. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 
издаването на заповед и сключването на договор за безвъзмездно право на 
ползване върху гореописания имот, както и осъществяването на всички 
действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 
решението. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 15, против – 3, въздържали се – 21, отсъстват – 9/ 
Решението не се приема. 
 
 
 
 



 
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

 
1597-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА и в 

изпълнение на чл. 8, ал. 9 от ЗОС и по предложение на кмета на община 
Варна с изх. № РД13027482ВН-004ВН/13.05.2014 г., Общински съвет – 
Варна приема следното изменение в „Годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти-общинска собственост за 2014 г.“: 

Общински съвет – Варна допълва т. 3 „Имоти общинска собственост, 
предвидени за учредяване на ограничени вещни права” като създава т. 3.5 
„Учредяване на безвъзмездно право на ползване” върху временни обекти 
№ 19 и № 20, разположени във Временен търговски модулен комплекс, 
находящ се в гр. Варна, ул. „Войнишка” № 3 с обща площ 14.84 кв.м. 

1597-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 4 от 
ЗОС, във връзка с чл. 48, ал. 1, т. 6 от НРПУРОИ и по предложение на 
кмета на община Варна с изх. № РД13027482ВН-004ВН/13.05.2014 г., 
Общински съвет – Варна учредява безвъзмездно право на ползване на 
„Клуб на ветераните – синдикални дейци – КНСБ – Варна”, 
представляван от Владимир Бучков – Председател на клубния съвет върху 
временни обекти № 19 и № 20, разположени във Временен търговски 
модулен комплекс, находящ се в гр. Варна, ул. „Войнишка” № 3 с обща 
площ 14.84 кв.м. за срок от 5 (пет) години. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 
издаването на заповед и сключването на договор за безвъзмездно право на 
ползване. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 7, против – 3, въздържали се – 27, отсъстват – 11/ 
Решението не се приема. 
 
 
 
 
 
 
 
1598-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 79 от 

АПК, и по предложение на кмета на община Варна с изх. № 
РД14012752ВН/28.05.2014 г., Общински съвет – Варна отменя свое 
решение № 528-12/9/04,05.07.2012 г. 

1598-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,  чл. 12, ал. 1 от 
ЗОС, във връзка чл. 8, ал. 1 от НРПУРОИ и по предложение на кмета на 
община Варна с изх. № РД14012752ВН/28.05.2014 г., Общински съвет – 



Варна предоставя безвъзмездно за управление на ОБЩИНСКО 
ПРЕДПРИЯТИЕ „ОБЩИНСКИ ПАРКИНГИ И СИНЯ ЗОНА”, 
представлявано от Младен Маринов Иванов - управител, следните 
недвижими имоти – общинска собственост с административен адрес: 

1. гр. Варна, ул. „Ал. Рачински” № 29, ъгъла с ул. „Г. Бенковски” 
№ 1- част от имот, представляващ част от подблоково пространство на 4-
етажен жилищен блок, състоящ се от „дял В” – обособени помещения с 
вход от ул. „Ал. Рачински” – кафе-клуб (44,49 кв.м.), склад (5,94 кв.м.) и 
тоалет с предверие (3,95 кв.м.) с обща площ 54,38 кв.м. – предмет на АОС 
№ 430/02.06.1997 г. Граници на имота: ул. „Ал. Рачински”, ул. „Г. 
Бенковски”, 5МЖБС; 

2. гр. Варна, жк „Владислав Варненчик” ІV-ти м.р поземлен имот, 
представляващ УПИ VІІ „за гаражи и паркинг”, кв. 21, до бл. 401, представляващ 
земя с площ 4 100 кв.м., предмет на АОС № 738/03.02.1998 г.; 

3. гр. Варна, ул. „Ал. Дякович”, УПИ І-306 „паркинг”, кв. 146, 7-ми 
п.р. по плана на гр. Варна, представляващ земя с площ 550 кв.м., предмет 
на АОС № 508/15.01.2009 г.; 

4. гр. Варна, ул. „Младежка”, кв. „Трошево”, УПИ-ІХ „за подземен 

гараж” до бл. 31, 16-ти п.р., представляващ земя с площ 2 700 кв.м., предмет 
на АОС № 7151/31.10.2012 г.; 

5. гр. Варна, ул. „Акад. Андрей Сахаров”, 26-ти м.р. по плана на 
гр. Варна, представляващ УПИ І „обществен гараж”,  с площ 1 767 кв.м., предмет 
на АОС № 5308/05.11.2008 г.; 

6. гр. Варна, жк „Младост” – ІІ м.р, представляващ поземлен имот 
с идентификатор 10135.3512.207, целия с площ 2 464 кв.м., по 
кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № 
РД18-64/16.05.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, предмет на 
АОС № 6354/18.03.2011 г.; 

7. гр. Варна, ул. „Роза”, кв. 8 на 25-ти подрайон, представляващ 
поземлен имот с идентификатор 10135.2553.74, идентични с УПИ І „обществен 

гараж” целия с площ 4 419 кв.м., по кадастралната карта и кадастралните 
регистри, одобрени със Заповед № РД18-92/14.10.2008 г. на 
Изпълнителния директор на АГКК и последно изменен със Заповед № КД-
14-03-67/25.01.2010 г. на Началника на СГКК-Варна, предмет на АОС № 
4899/02.09.2008 г.; 

8. гр. Варна, ул. „Славянска”, представляващ поземлен имот с 
идентификатор 10135.1507.227 с площ 1 121 кв.м., подрайон 3, при 
граници на имота: ПИ 10135.1508.263, ПИ 10135.1508.230, ПИ 
10135.1508.228, ПИ 10135.1508.223, ПИ 10135.1508.260, предмет на АОС 
№ 6566/28.07.2011 г., вписан в Служба вписвания на 01.06.2011 г., вх. 
Регистър № 16857, акт № 102, том XLVIII, дело 10264; 

9. гр. Варна, ул. „Мир” № 40, представляващ поземлен имот с 
идентификатор 10135.2554.419 с площ 1 220 кв.м., попадащ в терени за 



ново жилищно строителство по плана на 24-ти микрорайон, при граници: 
ПИ 10135.2554.420, ПИ 10135.2554.421, ПИ 10135.2554.417, предмет на 
АОС № 7467/24.06.2013 г., вписан в Служба вписвания на 25.06.2012 г., вх. 
регистър 13690, акт № 13, том ХХХVІІ, дело 7370; 

10. гр. Варна, ул. „Студентска”, представляващ поземлен имот, с 
идентификатор 10135.2554.155 с площ 8 879 кв.м., попадащ в УПИ І „за парк и 

спортен терен”, кв. 36, 24-ти подрайон, при граници на имота: ПИ 
10135.2554.538, ПИ 10135.2554.157, ПИ 10135.2554.497, ПИ 
10135.2554.409, ПИ 10135.2554.158, ПИ 10135.2554.161, ПИ 
10135.2554.156, ПИ 10135.2554.72, ПИ 10135.2554.154, ПИ 10135.2554.526, 
предмет на АОС № 7448/25.06.2013 г., вписан в Служба вписвания на 
27.06.2013 г., вх. рег. № 14213, акт № 171, том ХХХVІ, дело № 7537; 

11. гр. Варна, „Южна промишлена зона”, представляващ поземлен 
имот  с идентификатор 10135.5501.46 (стар ПИ № 68) с площ 14 000 кв.м., 
предмет на АОС № 1854/27.07.2000 г., при граници: имоти с пл. № № 27, 
69, 26, 37 и път. 

12. гр. Варна, пл. „Петко Р. Славейков”, представляващ поземлен 
имот с идентификатор 10135.1506.856, с площ 4 457 кв.м., при граници на 
имота: ПИ10135.1506.793, предмет на АОС № 7234/23.11.2012 г.; 

13. гр. Варна, ул. „Мусала”, кв. 41, представляващ УПИ ІІІ „за 

озеленяване, паркинг и туристически информационен център” с площ 2 570 кв.м., при граници на 
имота: ул. „Мусала”, ул. „Княз Ал. Батенберг”, ул. „Преслав”, УПИ ІІ – 
„клуб на архитекта”, УПИ І – „жил. строителство, магазини, инф. център”, предмет на АОС № 
3529/19.08.2005 г.; 

14. гр. Варна, ул. „Братя Миладинови”, представляващ УПИ ІІ „за 

подземен паркинг – гараж”, с площ 3 650 кв.м. находящ  в гр. Варна, ул. „Братя 
Миладинови”, при граници на имота: ул. „Братя Миладинови”, УПИ І „за 

административна сграда на община Варна”, ул. „Марин Дринов”,  предмет на АПОС № 
4981/14.05.2008 г., вписан в Служба вписвания на 23.05.2008 г., вх. 
регистър № 13838, том ХLІІІ, дело 10613; 

15. гр.Варна, кв. „Аспарухово”, ул. „Инж. Каракулаков”, 
представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.5502.141 с площ 
2 861 кв.м., попадащ в УПИ І „за културен дом, кметство, паркинг”, кв. 15, 27-ми 
подрайон, при граници: ПИ 10135.5504.67, ПИ 10135.5502.140, ПИ 
10135.5502.139, ПИ 10135.5502.142, ПИ 10135.5502.143, предмет на АОС 
№ 7522/23.08.2013 г., вписан в Служба вписвания на 26.08.2013 г., вх. 
регистър 19350, акт № 29, том LІ, дело № 10549. 

Безвъзмездното управление се учредява на ОБЩИНСКО 
ПРЕДПРИЯТИЕ „ОБЩИНСКИ ПАРКИНГИ И СИНЯ ЗОНА” за срок 
от 5 (пет) години. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 
издаването на заповед и сключването на договор за безвъзмездно 



управление за гореописаните недвижими имоти в полза на  ОП „Общински 
паркинги и синя зона”. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 30, против – 1, въздържали се – 10, отсъстват – 7/ 
 
 
 
 
 
 
1599-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 3 от 

ЗОС, чл. 8, ал. 1 от НРПУРОИ и по предложение на кмета на община 
Варна с изх. № РД14010158ВН/28.04.2014 г., Общински съвет – Варна 
предоставя безвъзмездно за управление на Общинско предприятие 
„Дезинфекция, дезинсекция, дератизация – Варна“ с управител 
Антоанета Иванова Тончева, създадено с решение № 422-
16/7/16,17.05.2012 г. на Общински съвет – Варна, на движима вещ, както 
следва: 

- лек автомобил марка ВАЗ 21053, с рег. номер В7390КК, двигател № 
5364535, рама № XTA210530X1786412, цвят Бял, дата на производство 
29.01.1999 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 30, против – 1, въздържали се – 10, отсъстват – 7/ 
 
 
 
 
 
 
 
1600-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА и в 

изпълнение на чл. 8, ал. 9 от ЗОС и по предложение на кмета на община 
Варна с изх. № ОСИСД14000285ВН-001ВН/28.04.2014 г., Общински съвет 
– Варна приема следното изменение в „Годишната програма за управление 
и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2014 г.“: 

Общински съвет – Варна създава към т. 3 „Имоти общинска 
собственост, предвидени за учредяване на ограничени вещни права”, т. 3.6 
„Учредяване на безвъзмездно право на управление” върху сграда с 
идентификатор 10135.51.105.4 със застроена площ 1 020 кв.м., предмет акт 
за публична общинска собственост № 7684/07.02.2014 г., находяща се в гр. 
Варна, ул. „Тодор Влайков” № 18. 



1600-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 1 от 
ЗОС, във връзка с чл. 6, ал. 4 от НРПУРОИ и по предложение на кмета на 
община Варна с изх. № ОСИСД14000285ВН-001ВН/28.04.2014 г., 
Общински съвет – Варна дава съгласие на СОУ „Елин Пелин” да бъде 
предоставена безвъзмездно за управление Многофункционалната 
спортна зала, находяща се в гр. Варна, ул. „Тодор Влайков” № 18, 
представляваща сграда с идентификатор 10135.51.105.4 със застроена 
площ 1 020 кв.м., предмет на АПОС № 7684/07.02.2014 г., за срок от 10 
(десет) години. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 
издаването на заповед и сключването на договор за безвъзмездно 
управление върху гореописания имот, както и осъществяването на всички 
действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 
решението. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 30, против – 1, въздържали се – 10, отсъстват – 7/ 
 
 
 
 
 
 
1601-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във 

връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на кмета на община Варна с 
изх. № АУ040964ВН-020ВН/15.04.2014 г., Общински съвет – Варна 
одобрява пазарна оценка, изготвена във връзка с прекратяване на 
съсобственост, чрез изкупуване частта на община Варна от недвижим 
имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Георги Василев Атанасов“ № 3-3А, 
представляващ земя с площ 24,50 (двадесет и четири цяло и петдесет 
стотни) кв.м. ид.част – частна общинска собственост по АОС № 
7446/03.06.2013 г. от ПИ № 10135.3516.62 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.три хиляди петстотин и шестнадесет.шестдесет и две) идентичен с ПИ 
пл. № 62, целия с площ 280,00 (двеста и осемдесет) кв.м., при граници на 
имота: ПИ 10135.3516.71,  ПИ 10135.3516.81, ПИ 10135.3516.56, ПИ 
10135.3516.61  в размер на 9 996,00 (девет хиляди деветстотин деветдесет и 
шест) лева, без включен ДДС, при пазарна стойност на 1,00 (един) кв.м. – 
408,00 (четиристотин и осем) лв., без включен ДДС.  

1601-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 
2 от ЗОС, по реда на чл. 27 от НРПУРОИ и по предложение на кмета на 
община Варна с изх. № АУ040964ВН-020ВН/15.04.2014 г., Общински 
съвет – Варна реши да прекрати съсобствеността между община Варна, от 
една страна, и от друга страна - Иван Радев Михайлов, Нели Костадинова 
Ангелова и Златко Радев Михайлов, чрез продажба на земя с площ 24,50 



(двадесет и четири цяло и петдесет стотни) кв.м. ид.част – частна 
общинска собственост по АОС № 7446/03.06.2013 г. по одобрената по горе 
пазарна оценка, при следните квоти: 

- 6,13 кв.м. ид.части на пазарна цена от 2 501,04 (две хиляди 
петстотин и един лева и четири стотинки) лева, без включен ДДС на Иван 
Радев Михайлов; 

- 6,13 кв.м. ид.части на пазарна цена от 2 501,04 (две хиляди 
петстотин и един лева и четири стотинки) лева, без включен ДДС на 
Златко Радев Михайлов; 

- 12,24 кв.м. ид.части на пазарна цена от 4 993,92 (четири хиляди 
деветстотин деветдесет и три лева и деветдесет и две стотинки) лева, без 
включен ДДС на Нели Костадинова Ангелова. 

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 – 40, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 8/ 
 
 
 
 
 
1602-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във 

връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на кмета на община Варна с 
изх. № АУ015760ВН-018ВН/15.04.2014 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 15 м2 идеални части от ПИ 10135.2553.405, 
целия с площ 925 м2 с административен адрес, гр. Варна, ул. „Роза” № 29, 
в размер на 14 600 лева, без включен ДДС, при пазарна стойност без ДДС 
на 1 м2, възлизаща на 973,33 лева без включен ДДС. 

1602-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 
2 от ЗОС, по реда на чл. 27 от НРПУРОИ на община Варна и по 
предложение на кмета на община Варна с изх. № АУ015760ВН-
018ВН/15.04.2014 г., Общински съвет - Варна  реши да прекрати 
съсобствеността между община Варна, от една страна и от друга страна 
„ЕКО ХЕЛИО ПРОДУКТ” ЕООД, Онник Торосов Торосов, Бохос Торосов 
Торосов, Хоропик Торосова Агопова, Арусяк Гарабед Саркисян, Торос 
Саркис Торосян и Анник Саркис Дахлиян, чрез продажба на имот - частна 
общинска собственост, с административен адрес гр. Варна, ул. „Роза” № 
29, представляващ 15 м2 идеални части от ПИ 10135.2553.405, целия с 
площ 925 м2, при граници на имота: ПИ 1035.2553.406, ПИ 10135.2553.73, 
ПИ 10135.2553.401 на съсобствениците, при следните квоти: 



„ЕКО ХЕЛИО ПРОДУКТ” ЕООД – 5 кв.м. идеални части от ПИ 
10135.2553.405 на стойност 4 866,65 лева, без включен ДДС; 

Онник Торосов Торосов – 2,50 кв.м. идеални части от ПИ 
10135.2553.405 на стойност 2 433,33 лева, без включен ДДС; 

Бохос Торосов Торосов – 2,50 кв.м. идеални части от ПИ 
10135.2553.405 на стойност 2 433,33 лева, без включен ДДС; 

Хоропик Торосова Агопова – 2,50 кв.м. идеални части от ПИ 
10135.2553.405 на стойност 2 433,33 лева, без включен ДДС; 

Арусяк Гарабед Саркисян – 0,34 кв.м. идеални части от ПИ 
10135.2553.405 на стойност 330,94 лева, без включен ДДС; 

Торос Саркис Торосян – 0,08 кв.м. идеални части от ПИ 
10135.2553.405 на стойност 77,88 лева, без включен ДДС; 

Анник Саркис Дахлиян – 2,08 кв.м. идеални части от ПИ 
10135.2553.405 на стойност 2 024,54 лева, без включен ДДС. 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 7118/12.10.2012 г., вписан в Служба по вписвания на 
15.10.2012 г., вх. рег. 21609, акт № 23. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, за 
сумата от 14 600 лева, без включен ДДС.  

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно извършване на разпоредителната сделка. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 40, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 8/ 
 
 
 
 
 
1603-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във 

връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на кмета на община Варна с 
изх. № ЗАО11839/28.04.2014 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 102 м2 идеални части от ПИ 10135.2575.1690 идентичен с 
УПИ VІІ-255, целия с площ 933 м2., с административен адрес гр. Варна, ул. 
„Лазур” , в размер на 7 750 лева, без включен ДДС, при пазарна стойност 
без ДДС на 1 м2 възлизаща на 75,98 лева. 

1603-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 
2 от ЗОС, по реда на чл. 27 от НРПУРОИ на община Варна и по 
предложение на кмета на община Варна с изх. № ЗАО11839/28.04.2014 г., 
Общински съвет - Варна реши да прекрати съсобствеността между община 
Варна, от една страна и от друга страна ДОБРИНКА АДАМОВА 



СТЕФАНОВА, чрез продажба на имот-частна общинска собственост, с 
административен адрес гр. Варна, ул. „Лазур”, представляващ 102 м2 
идеални части от ПИ 10135.2575.1690 идентичен с УПИ VІІ-255, целия с 
площ 933 м2 при граници на имота: ПИ 10135.2575.453, ПИ 
10135.2575.1830, 10135.2575.1828, ПИ 10135.2575.1827 на съсобственика 
Добринка Адамова Стефанова. 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 7566/22.10.2013 г., вписан в Служба по вписвания на 
28.10.2013 г., вх. рег. 24658, акт № 76, LХV, дело 13515. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, за 
сумата от 7 750 лева, без включен ДДС.  

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно извършване на разпоредителната сделка. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 40, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 8/ 
 
 
 
 
1604-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във 

връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на кмета на община Варна с 
изх. № АУ026139ВН-029ВН/20.05.2014 г., Общински съвет – Варна 
одобрява пазарната оценка изготвена от независим оценител във връзка с 
прекратяване на съсобственост чрез продажба на недвижим имот – частна 
общинска собственост, представляващ 134 кв.м. идеални части от УПИ № 
XIV–272, целия с площ 647 кв.м., находящ се в община Варна, село 
Константиново, кв. 51, в размер на 2 500 лева, без включен ДДС, при 
пазарна стойност без ДДС на 1 кв.м. възлизаща на 18,66 лева. 

1604-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 
2 от ЗОС, по реда на чл. 27 и чл. 28 от НРПУРОИ на община Варна и по 
предложение на кмета на община Варна с изх. № АУ026139ВН-
029ВН/20.05.2014 г., Общински съвет - Варна  реши да прекрати 
съсобствеността между община Варна, от една страна и от друга страна – 
Цветан Димитров Монджоловски и Диана Атанасова Монджоловска, в 
режим на съпружеска имуществена общност, и Силвия Димитрова 
Монджоловска, чрез продажба  на недвижим имот – частна общинска 
собственост, представляващ  134 кв.м. идеални части от УПИ № XIV–272, 
целия с площ 647 кв.м., находящ се в община Варна, село Константиново, 
кв. 51, при граници на имота: улица „Верила”, улица по регулация, УПИ № 
XV – 275 и УПИ № XIII–273.  



За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 7604/03.12.2013 г., вписан в Служба по вписвания на 
09.12.2013 г., вх. рег. 28429, акт № 103, том LXXV. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарна цена 
възлизаща на 2 500 лева, без включен ДДС, както следва: 

- Цветан Димитров Монджоловски и Диана Атанасова 
Монджоловска, в режим на съпружеска имуществена общност, купуват  от 
община Варна 67 кв.м. идеални части от УПИ № XIV–272, целия с площ 
647 кв.м., находящ се в село Константиново, кв. 51, при пазарна цена от 
1 250 лева, без включен ДДС; 

- Силвия Димитрова Монджоловска купува от община Варна 67 кв.м. 
идеални части от УПИ № XIV–272, целия с площ 647 кв.м., находящ се в 
село Константиново, кв. 51, при пазарна цена от 1 250 лева, без включен 
ДДС. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно извършване на разпоредителната сделка. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 40, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 8/ 
 
 
 
 
1605-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във 

връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на кмета на община Варна с 
изх. № ЗАО38216/20.05.2014 г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка изготвена от независим оценител във връзка с 
прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на община Варна, 
представляваща 42 кв.м. идеални части от ПИ № 10135.2553.568, 
идентичен с  УПИ № IV – 935,  целия с площ  486 кв.м.,  находящ се в гр. 
Варна, ул. „Люляк” № 4А, в размер на 5 983 лева, без включен ДДС, при 
пазарна стойност без ДДС на 1 кв.м. възлизаща на 142,45 лева. 

1605-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 
2 от ЗОС, по реда на чл. 27 и чл. 28 от НРПУРОИ на община Варна и по 
предложение на кмета на община Варна с изх. № ЗАО38216/20.05.2014 г., 
Общински съвет – Варна реши да прекрати съсобствеността, между 
община Варна, от една страна и от друга страна – Миглена Атанасова 
Кръстева, Звезделина Атанасова Христова, Атанас Николов Атанасов, 
Стефка Михнева Атанасова, Недялка Иванова Атанасова, Валентин 
Иванов Колев и Станислав Иванов Колев, чрез продажба  на недвижим 
имот – частна общинска собственост, представляващ  42 кв.м. идеални 
части от ПИ № 10135.2553.568, идентичен с  УПИ № IV – 935,  целия с 
площ  486 кв.м.,  находящ се в гр. Варна, ул. „Люляк” № 4А, при граници 



на имота: ПИ № 10135.2553.567, ПИ № 10135.2553.750, ПИ № 
10135.2553.300 и ПИ № 10135.2553.564. 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 7504/13.08.2013 г., вписан в Служба по вписвания на 
14.08.2013 г., вх. рег. 18392, акт № 84, том XLVIII, дело 9972. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарна цена на 
1 кв.м. възлизаща на 142,45 лева, без включен ДДС, както следва: 

- Миглена Атанасова Кръстева, Звезделина Атанасова Христова, 
Атанас Николов Атанасов и Стефка Михнева Атанасова купуват от 
община Варна по 5,25 кв.м. идеални части от ПИ № 10135.2553.568, 
находящ се в гр. Варна, ул. „Люляк” № 4А, при пазарна цена от 747,90 
лева, без включен ДДС, за всеки дял от 5,25 кв.м. идеални части от имота; 

- Недялка Иванова Атанасова купува от община Варна 8,75 кв.м. 
идеални части от ПИ № 10135.2553.568, находящ се в гр. Варна, ул. 
„Люляк” № 4А, при пазарна цена от 1 246,40 лева, без включен ДДС; 

- Валентин Иванов Колев и Станислав Иванов Колев купуват от 
община Варна по 6,125 кв.м. идеални части от ПИ № 10135.2553.568, 
находящ се в гр. Варна, ул. „Люляк” № 4А, при пазарна цена от 872,50 
лева, без включен ДДС, за всеки дял от 6,125 кв.м. идеални части от имота. 

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 – 40, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 8/ 
 
 
 
 
 
1606-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във 

връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на кмета на община Варна с 
изх. № АУ028488ВН-023ВН/20.05.2014 г., Общински съвет – Варна 
одобрява пазарна оценка изготвена от независим оценител на имоти, във 
връзка с прекратяване на съсобственост чрез изкупуване частта на община 
Варна от недвижим имот, находящ се в гр. Варна, район „Младост”, ул. 
„Чинар” № 40, кв. 1085 „а”, представляващ земя с площ 214 кв.м. идеални 
части от поземлен имот с идентификатор 10135.3513.400, целия с площ 369 
кв.м., в размер на 94 588 лева, без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 
кв.м. възлизаща на 442 лева, без включен ДДС.  

1606-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 36, ал. 1, 
т. 2 от ЗОС и по предложение на кмета на община Варна с изх. № 
АУ028488ВН-023ВН/20.05.2014 г., Общински съвет – Варна реши да се 
прекрати съсобствеността между община Варна, от една страна и от друга 



страна съсобствениците Никола Атанасов Василев, Атанас Василев 
Атанасов и Николай  Василев Атанасов и „ИВА 95” ЕООД - 
представлявано от Иван Димитров Иванов, чрез продажба на имот – частна 
общинска собственост находящ се в гр. Варна, район „Младост”, ул. 
„Чинар” № 40, кв. 1085 „а”, представляващ земя с площ 214 кв.м. идеални 
части от поземлен имот с идентификатор 10135.3513.400, целия с площ 369 
кв.м., при граници на целия имот: ПИ 10135.3513.333, ПИ 10135.3513.399, 
ПИ 10135.3513.401 и ПИ 10135.3513.402, при следните квоти за продажба: 

- Никола Атанасов Василев - 55,92 кв.м. идеални части от поземлен 
имот с идентификатор 10135.3513.400, на стойност 24 716,64 лева, без 
включен ДДС; 

- Атанас Василев Атанасов - 53,50 кв.м. идеални части от поземлен 
имот с идентификатор 10135.3513.400, на стойност 23 647 лева, без 
включен ДДС; 

- Николай  Василев Атанасов - 53,50 кв.м. идеални части от поземлен 
имот с идентификатор 10135.3513.400, на стойност 23 647 лева, без 
включен ДДС; 

- „ИВА 95” ЕООД представлявано от Иван Димитров Иванов - 51,08 
кв.м. идеални части от поземлен имот с идентификатор 10135.3513.400, на 
стойност 22 577,36 лева, без включен ДДС. 

За гореописаният имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 7606/05.12.2013 г. 

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 – 40, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 8/ 
 
 
 
 
 
 
1607-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9, т. 2 

от ЗОС и по предложение на кмета на община Варна с изх. № 
АУ070023ВН-021ВН/23.05.2014 г., Общински съвет – Варна допълва 
„Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост за 2014 г.”, приета с решение № 1317-7/27/13.01.2014 г. на 
Общински съвет - Варна, както следва: Към точка ІІ. 2.2 - ”Имоти – частна 
общинска собственост, предвидени за прекратяване на съсобственост, чрез 
продажба на частта на община Варна по чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС” се добавя 
следния текст: 

 



 Административен адрес АОС 
 гр. Варна, со „Добрева чешма”, ПИ 

10135.2510.875 
7544/10.10.2013 г. 

1607-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, 
във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на кмета на община 
Варна с изх. № АУ070023ВН-021ВН/23.05.2014 г., Общински съвет – 
Варна одобрява пазарна оценка изготвена от независим оценител на имоти, 
във връзка с прекратяване на съсобственост чрез изкупуване частта на 
община Варна от недвижим имот, находящ се в гр. Варна, район 
„Приморски”, со „Добрева чешма”, представляващ земя с площ 88 кв.м. 
идеални части от поземлен имот с идентификатор 10135.2510.875, целия с 
площ 566 кв.м., в размер на 3 580 лева без включен ДДС, при пазарна 
стойност на 1 кв.м. възлизаща на 40,68 лева без включен ДДС.  

1607-7-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 
2 от ЗОС, чл. 27 и чл. 28 от НРПУРОИ на община Варна и по предложение 
на кмета на община Варна с изх. № АУ070023ВН-021ВН/23.05.2014 г., 
Общински съвет – Варна реши да се прекрати съсобствеността между 
община Варна, от една страна и от друга страна съсобственика Александър 
Жечев Антонов, чрез продажба на имот – частна общинска собственост 
находящ се в гр. Варна, район „Приморски”, со „Добрева чешма”, 
представляващ земя с площ 88 кв.м. идеални части от поземлен имот с 
идентификатор 10135.2510.875, целия с площ 566 кв.м., при граници на 
целия имот: ПИ 10135.2510.877, ПИ 10135.2510.876 и ПИ 10135.2510.9086. 

За гореописаният имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 7544/10.10.2013 г. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени – 
за сумата от 3 580 лева, без включен ДДС при пазарна стойност на 1 кв.м. 
възлизаща на 40,68 лева, без включен ДДС, на съсобственика Александър 
Жечев Антонов. 

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 – 40, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 8/ 
 
 
 
 
 
1608-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА и в 

изпълнение на чл. 8, ал. 9 от ЗОС и по предложение на кмета на община 
Варна с изх. № РД14003136ВН-005ВН/30.04.2014 г., Общински съвет – 



Варна приема следното изменение в „Годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост за 2014 г.“: 

 Общински съвет – Варна допълва т. 1 – “Имоти – общинска 
собственост, предвидени за отдаване под наем” в т. 1.1 – „Нежилищни 
имоти – частна общинска собственост” на Годишната програма за 
управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2014 г.“ - 
имот–частна общинска собственост, представляващ част от сграда с 
идентификатор 10135.2561.2.2 и състоящ се от бюфет /30,00 кв.м./, 
преддверие /8,00 кв.м./ и тоалетни /24,00 кв.м./ с обща площ 62,00 кв.м., 
находящ се в гр. Варна, парк „Приморски парк“, вляво от входа на 
„Летен театър“, предмет на АОС № 6085/05.05.2010 г. 

1608-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1 и  
ал. 2 от ЗОС, по реда на чл. 50, ал.1 от НРПУРОИ и по предложение на 
кмета на община Варна с изх. № РД14003136ВН-005ВН/30.04.2014 г., 
Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна да проведе 
публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот – 
частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, парк „Приморски 
парк“, вляво от входа на „Летен театър“ и представляващ част от сграда с 
идентификатор 10135.2561.2.2 по кадастралната карта и кадастралните 
регистри, одобрени със заповед № РД18-92/14.10.2008 г. на Изпълнителния 
директор на АГКК, състоящ се от бюфет /30,00 кв.м./, преддверие /8,00 
кв.м./ и тоалетни /24,00 кв.м./ с обща площ 62,00кв.м., предмет на АОС № 
6085/05.05.2010 г. за срок от 5 /пет/ години при стартова месечна наемна 
цена, определена съгласно чл. 3, ал. 2 и чл. 6, ал. 1 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”, в размер на 463,98 лв., без включен ДДС. 

1608-7-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1 и 
ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 51 от НРПУРОИ и по предложение на кмета 
на община Варна с изх. № РД14003136ВН-005ВН/30.04.2014 г., Общински 
съвет – Варна утвърждава следните: 

ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ: 
1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични 

търговци и юридически лица, които: 
1.1. нямат задължения по данъчно–осигурителната сметка в 

Националната агенция за приходите; 
1.2. нямат задължения към община Варна. 
2. За участие в търга с явно наддаване участниците подават следните 

документи: 
2.1. заявление по образец за участие в търга; 
2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, 

регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията), 
съдебно удостоверение за актуалното правно състояние на заявителя (за 



юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда за ЗЮЛНЦ) или 
документ за самоличност за физически лица (копие, заверено от 
участника); 

2.3. за юридически лица и еднолични търговци – декларации от 
името на заявителя, че: 

а) не е обявен в несъстоятелност; 
б) не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност; 
в) не се намира в ликвидация. 
2.4. декларация по образец за получаване и запознаване с тръжните 

условия; 
2.5. декларация по образец за извършен оглед на обекта; 
2.6. декларация по образец за неразгласа на информацията, 

предоставена във връзка с участието в търга; 
2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 556,78 лева, 

платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при 
„Централна кооперативна банка“ АД – клон Варна; 

2.8. платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на община Варна, срещу 
сумата от 100 лева, платима по IBAN: BG49CECB97908462150000, BIC: 
CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при „Централна кооперативна 
банка“ АД – клон Варна, а ако документацията се закупува от друго лице 
се представя и нотариално заверено пълномощно. 

* Огледът се извършва до датата на провеждане на публичния търг с 
явно наддаване, след представяне на документ за закупена тръжна 
документация. 

* Документите за участие в търга да са издадени в срока от 
публикуване на обявата за провеждане на търга до датата за подаване на 
тръжните документи. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно провеждане на публичния търг с явно наддаване за 
отдаване под наем, като въз основа на резултатите от търга издаде заповед 
и сключи договор за наем със спечелилия участник. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 36, против – 1, въздържали се – 0, отсъстват – 11/ 
 
 
 
 
 
 
1609-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА и в 

изпълнение на чл. 8, ал. 9 от ЗОС и по предложение на кмета на община 



Варна с изх. № РД14006918ВН-003ВН/20.05.2014 г., Общински съвет – 
Варна приема следното изменение в „Годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти-общинска собственост за 2014 г.“ : допълва т. 1 
„Имоти общинска собственост, предвидени за отдаване под наем” в т. 1.1 
„Нежилищни имоти – частна общинска собственост” с имот – частна 
общинска собственост находящ се в гр. Варна, ул. „Хризантема”, 
магазин № 12, със застроена площ 18,84 кв.м. 

1609-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1 и 2 
от ЗОС, по реда на чл. 50 и чл. 51 от НРПУРОИ и по предложение на кмета 
на община Варна с изх. № РД14006918ВН-003ВН/20.05.2014 г., Общински 
съвет – Варна възлага на кмета на община Варна да проведе публичен търг 
с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна 
общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Хризантема”, 
магазин № 12, със застроена площ 18,84 кв.м. за срок от 5 /пет/ години 
при стартова месечна наемна цена 182,55 лева, без включен ДДС, 
определена съгласно чл. 3, ал. 1, т. 1 от „Методика за определяне на 
стартови базисни цени при обявяване на публичен търг или публично 
оповестен конкурс за отдаване под наем на нежилищни имоти-общинска 
собственост”. 

Стъпка на наддаване – 10 % от стартова месечна наемна цена  в 
размер на 18,26 лева. 

1609-7-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1 и 2 
от ЗОС, във връзка с чл. 51 от НРПУРОИ и по предложение на кмета на 
община Варна с изх. № РД14006918ВН-003ВН/20.05.2014 г., Общински 
съвет – Варна утвърждава 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. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, 

регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията), 
съдебно удостоверение за актуално правно състояние на заявителя (за 
юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда за ЗЮЛНЦ) или 
документ за самоличност за физически лица (копие, заверено от 
участника); 

2.3. за юридически лица и еднолични търговци – декларации от 
името на заявителя, че: 



а/ не е обявен в несъстоятелност; 
б/ не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност; 
в/ не се намира в ликвидация; 
2.4. Декларация по образец за получаване и запознаване с тръжните 

условия; 
2.5. Декларация по образец за извършен оглед на имота; 
2.6. Декларация по образец за неразгласа на информацията, 

предоставена във връзка с участието в търга; 
 2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 219,06 лева, 

платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при 
„Централна кооперативна банка“ АД – клон Варна; 

2.8. платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на община Варна, срещу 
сумата от 50,00 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 – 36, против – 1, въздържали се – 0, отсъстват – 11/ 
 
 
 
 
 
 
1610-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1 и 2 

от ЗОС, по реда на чл. 50 и чл. 51 от НРПУРОИ и по предложение на кмета 
на община Варна с изх. № РД14011992ВН/20.05.2014 г., Общински съвет – 
Варна възлага на кмета на община Варна да проведе публичен търг с явно 
наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска 
находящ се в гр. Варна,  ул. „Андрей Сахаров” № 1, 26-ти п.р., кв. 27, 
представляващ магазин № 1 със застроена площ 7,86 кв.м., състоящ се от 2 
/две/ самостоятелни помещения с отделни входове:  

- помещение вляво - застроена площ 4,17 кв.м.; 
- помещение вдясно – застроена площ 3,69 кв.м. за срок от 5 /пет/ 

години при стартова месечна наемна цена 76,16 лева, без включен ДДС, 



определена съгласно чл. 3, ал. 1, т. 1 от „Методика за определяне на 
стартови базисни цени при обявяване на публичен търг или публично 
оповестен конкурс за отдаване под наем на нежилищни имоти-общинска 
собственост”. 

Стъпка на наддаване – 10 % от стартова месечна наемна цена  в 
размер на 7,62 лева. 

1610-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1 и 2 
от ЗОС, във връзка с чл. 51 от НРПУРОИ и по предложение на кмета на 
община Варна с изх. № РД14011992ВН/20.05.2014 г., Общински съвет – 
Варна утвърждава 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. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, 

регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията), 
съдебно удостоверение за актуално правно състояние на заявителя (за 
юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда за ЗЮЛНЦ) или 
документ за самоличност за физически лица (копие, заверено от 
участника); 

2.3. за юридически лица и еднолични търговци – декларации от 
името на заявителя, че: 

а/ не е обявен в несъстоятелност; 
б/ не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност; 
в/ не се намира в ликвидация; 
2.4. Декларация по образец за получаване и запознаване с тръжните 

условия; 
2.5. Декларация по образец за извършен оглед на имота; 
2.6. Декларация по образец за неразгласа на информацията, 

предоставена във връзка с участието в търга; 
2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 91,39 лева, 

платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при 
„Централна кооперативна банка“ АД – клон Варна; 

2.8. платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на община Варна, срещу 
сумата от 50,00 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 – 36, против – 1, въздържали се – 0, отсъстват – 11/ 
 
 
 
 
 
 
1611-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9, т. 2 

от ЗОС и по предложение на кмета на община Варна с изх. № 
РД14011994ВН/20.05.2014 г., Общински съвет – Варна допълва „Годишна 
програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост 
за 2014 г.”, приета с решение № 1317-7/27/13.01.2014 г., на Общински 
съвет - Варна, както следва: Към т. 2.1. „Имоти – частна общинска 
собственост, предвидени за продажба, чрез публичен търг или публично 
оповестен конкурс, съгласно ЗОС се добавя следния текст: 

 
№ Административен адрес АОС № 
1 община Варна, с. Звездица, УПИ І – 462, кв. 

19, с площ 660 кв.м. 
2944 / 12.03.2004 г. 

1611-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, 
във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на кмета на община 
Варна с изх. № РД14011994ВН/20.05.2014 г., Общински съвет - Варна 
одобрява пазарната оценка изготвена от независим оценител на имоти, във 
връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на 
недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ І-
462, кв. 19, с площ 660 (шестстотин и шестдесет) кв.м., находящ се в 
община Варна, с. Звездица, в размер на 28 850 (двадесет и осем хиляди 
осемстотин и петдесет) лева, без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 
кв.м. – 43,71 (четиридесет и три лева седемдесет и една стотинки) лева, без 
включен ДДС. 



1611-7-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от 
ЗОС и чл. 31 от НРПУРОИ на община Варна и по предложение на кмета на 
община Варна с изх. № РД14011994ВН/20.05.2014 г., Общински съвет – 
Варна реши да се проведе търг с явно наддаване за продажба на  недвижим 
имот - частна общинска собственост,  представляващ УПИ І-462, кв. 19, с 
площ 660 (шестстотин шестдесет) кв.м., находящ се в община Варна, с. 
Звездица, при граници на имота: УПИ ХVII – 377, УПИ XVI – 461 и улици. 

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 
2944/12.03.2004 г.  

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена 28 850 (двадесет и осем хиляди 
осемстотин и петдесет) лева, без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 
кв.м. – 43,71 (четиридесет и един лева седемдесет и една стотинки) лева, 
без включен ДДС. 

Стъпка на наддаване - 10 % от началната тръжна цена, в размер на 2 
885 (две хиляди осемстотин осемдесет и пет) лева. 

Общински съвет – Варна утвърждава следните: 
ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ 

1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични 
търговци и юридически лица. 

2. За участие в търга са необходими следните документи: 
2.1. заявление по образец за участие в търга; 
2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, 

регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията), 
съдебно удостоверение за актуалното правно състояние на заявителя (за 
юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ) 
или документ за самоличност за физически лица (копие заверено за 
вярност от участника); 

2.3. за юридически лица и еднолични търговци – декларации от 
името на заявителя, че : 

а) съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност; 
б) не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност; 
в) не се намира в ликвидация. 
2.4. декларация по образец за получаване и запознаване  с тръжните 

условия; 
2.5. декларация по образец за извършен оглед на обекта; 
2.6. декларация по образец за неразгласа на информацията, 

предоставена във връзка с участието в търга; 
2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 2 885 (две 

хиляди осемстотин осемдесет и пет) лева, платими по IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна 
кооперативна банка” АД – клон Варна; 



2.8. платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на община Варна, срещу 
сумата от 200 (двеста) лева, платима по IBAN: BG49CECB97908462150000, 
BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при „Централна 
кооперативна банка” АД – клон Варна.  

* Огледът се извършва до датата на провеждане на публичен търг с 
явно наддаване, след представяне на документ за закупена тръжна 
документация. 

* Документите за участие в търга да са 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 – 39, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 9/ 
 
 
 
 
 
 
1612-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във 

връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на кмета на община Варна с 
изх. № РД14011991ВН/20.05.2014 г., Общински съвет - Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена от независим оценител на имоти, във връзка с 
провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим 
имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ VIІ-общ., кв. 24, 
с площ 595 кв.м. (петстотин деветдесет и пет) кв.м., находящ се в община 
Варна, с. Звездица, в размер на 26 666 (двадесет и шест хиляди 
шестстотин шестдесет и шест) лева, без включен ДДС, при пазарна 
стойност на 1 кв.м. – 44,82 (четиридесет и четири лева осемдесет и две 
стотинки) лева, без включен ДДС. 

1612-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от 
ЗОС и чл. 31 от НРПУРОИ на община Варна и по предложение на кмета на 
община Варна с изх. № РД14011991ВН/20.05.2014 г., Общински съвет – 
Варна реши да се проведе търг с явно наддаване за продажба на  недвижим 
имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ VIІ-общ., кв. 24, 
с площ 595 (петстотин деветдесет и пет) кв.м., находящ се в община Варна, 
с. Звездица, при граници на имота: УПИ VI – общ., УПИ V – 206,  УПИ 
VIІІ – общ. и улица. 



За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 
7203/22.11.2012 г.  

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена 26 666 (двадесет и шест хиляди 
шестстотин шестдесет и шест) лева, без включен ДДС, при пазарна 
стойност на 1 кв.м. – 44,82 (четиридесет и четири лева осемдесет и две 
стотинки) лева, без включен ДДС. 

Стъпка на наддаване - 10 % от началната тръжна цена, в размер на 2 
666,60 (две хиляди шестстотин шестдесет и шест лева и шестдесет 
стотинки) лева, без включен ДДС. 

Общински съвет – Варна утвърждава следните: 
ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ 

1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични 
търговци и юридически лица. 

2. За участие в търга са необходими следните документи: 
2.1. заявление по образец за участие в търга; 
2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, 

регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията), 
съдебно удостоверение за актуалното правно състояние на заявителя (за 
юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ) 
или документ за самоличност за физически  лица (копие заверено за 
вярност от участника); 

2.3. за юридически лица и еднолични търговци–декларации от името 
на заявителя, че: 

а) съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност; 
б) не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност; 
в) не се намира в ликвидация. 
2.4. декларация по образец за получаване  и запознаване  с тръжните 

условия; 
2.5. декларация по образец за извършен оглед на обекта; 
2.6. декларация по образец за неразгласа на информацията, 

предоставена във връзка с участието в търга; 
2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 2 666,60 (две 

хиляди шестстотин шестдесет и шест лева и шестдесет стотинки) лева, 
платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при 
„Централна кооперативна банка” АД – клон Варна; 

2.8.  платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на община Варна, срещу 
сумата от 200 (двеста) лева, платима по IBAN: BG49CECB97908462150000, 
BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при „Централна 
кооперативна банка” АД – клон Варна.  



* Огледът се извършва до датата на провеждане на публичен търг с 
явно наддаване, след представяне на документ за закупена тръжна 
документация. 

* Документите за участие в търга да са 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 – 39, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 9/ 
 
 
 
 
 
1613-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във 

връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на кмета на община Варна с 
изх. № РД14011988ВН/20.05.2014 г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка изготвена от независим оценител на имоти, във връзка с 
провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – 
частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, со “Боровец – юг”, 
съгласно АОС № 6934/09.04.2012 г., вписан в книгите по вписванията, 
представляващ Поземлен имот № 10135.5403.681, с площ 600 кв.м., в 
размер на 15 800,00 лева, без  включен ДДС, при пазарна стойност на 1 
м2 26,33 лева, без включен ДДС.  

1613-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от 
ЗОС, във връзка с чл. 31 от НРПУРОИ на община Варна и в изпълнение на 
„Годишната програма за управление и разпореждане с общинска 
собственост 2014 г.”  и по предложение на кмета на община Варна с изх. № 
РД14011988ВН/20.05.2014 г., Общински съвет – Варна реши да се проведе 
публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, со “Боровец – юг”, представляващ 
Поземлен имот № 10135.5403.681, с площ 600 кв.м., при граници: ПИ 
№10135.5403.9635, ПИ №10135.5403.680, ПИ №10135.5403.673, ПИ 
№10135.5403.672, ПИ №10135.5403.682. 

За имота е съставен акт за частна общинска собственост № 
6934/09.04.2012 г. 

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена в размер на 15 800,00 лева, без 



включен ДДС. Стъпка на наддаване – 10 % от началната тръжна цена в 
размер на 1 580,00 лева. 

Общински съвет – Варна утвърждава следните: 
ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ: 

1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични 
търговци и юридически лица, които: 

1.1. нямат задължения по данъчно–осигурителната сметка в 
Националната агенция за приходите; 

1.2. нямат задължения към община Варна; 
2. За участие в търга с явно наддаване участниците подават следните 

документи: 
2.1. заявление по образец за участие в търга; 
2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, 

регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията), 
съдебно удостоверение за актуалното правно състояние на заявителя (за 
юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда за ЗЮЛНЦ) или 
документ за самоличност за физически лица (копие, заверено от 
участника); 

2.3. за юридически лица и еднолични търговци – декларации от 
името на заявителя, че: 

а) не е обявен в несъстоятелност; 
б) не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност; 
в) не се намира в ликвидация. 
2.4. декларация по образец за получаване и запознаване с тръжните 

условия; 
2.5. декларация по образец за извършен оглед на обекта; 
2.6. декларация по образец за неразгласа на информацията, 

предоставена във връзка с участието в търга; 
2.7. декларация за липса на просрочени парични задължения към 

работниците и служителите, на които кандидатът е работодател – за 
еднолични търговци и юридически лица; 

2.8. платежен документ за внесен депозит в размер на 1 580,00 лева, 
платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при 
„Централна кооперативна банка“ АД – клон Варна; 

2.9. платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу 
сумата от  200,00 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 – 39, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 9/ 
 
 
 
 
 
 
1614-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 41, ал. 2, във 

връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на кмета на община Варна с 
изх. № РД14011990ВН/20.05.2014 г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена във връзка с провеждане на търг с явно 
наддаване за продажба на общински недвижим имот, представляващ УПИ 
№ І (едно) - общ. с площ 485,00 (четиристотин осемдесет и пет) кв.м., 
находящ се в община Варна, с. Каменар, кв. 28, при граници на имота: от 
две страни улици, УПИ № II (две) – общ. и УПИ № XVI – 424 
(шестнадесет – четиристотин двадесет и четири), в размер на 6 250 (шест 
хиляди двеста и петдесет) лева, без ДДС при пазарна стойност без ДДС на 
1 кв.м. възлизаща на 12,89 (дванадесет лева и осемдесет и девет стотинки) 
лева. 

1614-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от 
ЗОС, чл. 31 от НРПУРОИ и по предложение на кмета на община Варна с 
изх. № РД14011990ВН/20.05.2014 г., Общински съвет – Варна реши да се 
проведе търг с явно наддаване за продажба на  недвижим имот - частна 
общинска собственост, представляващ УПИ № І (едно) - общ. с площ 
485,00 (четиристотин осемдесет и пет) кв.м., находящ се в община Варна, 
с. Каменар, кв. 28, при граници на имота: от две страни улици, УПИ № II 
(две) – общ. и УПИ № XVI – 424 (шестнадесет – четиристотин двадесет и 
четири). 

За имота има съставен Акт за частна общинска собственост № 
5284/30.10.2008 г.  

Продажбата да се извърши след провеждане на търг с явно наддаване 
при начална тръжна цена 6 250 (шест хиляди двеста и петдесет) лева, без 
ДДС. Стъпка на наддаване - 10 % от стартовата тръжна цена, в размер на 
625 (шестстотин двадесет и пет) лева без ДДС. 

Общински съвет – Варна утвърждава следните  
ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ: 

За участие в търга са необходими следните документи: 



1. заявление по образец за участие в търга; 
2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, регистрирани 

в Търговския регистър към Агенция по вписванията) – съдебно 
удостоверение за актуалното правно състояние на заявителя(за 
юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ) 
или документ за самоличност на физически лица (копие, заверено от 
участника); 

3. за юридически лица и еднолични търговци – декларация от името 
на заявителя, че: 

а) не е обявен в несъстоятелност; 
б) не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност; 
в) не се намира в ликвидация. 
4. декларация по образец за получаване и запознаване с тръжните 

условия; 
5. декларация по образец за извършен оглед на имота; 
6. декларация по образец за неразгласа на информацията, 

предоставена във връзка с участието в търга; 
7. платежен документ за внесен депозит в размер на 625 (шестстотин 

двадесет и пет) лева, платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: 
CECBBGSF при „Централна кооперативна банка“ АД – клон Варна; 

8. платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на община Варна, срещу 
сумата от 200,00 (двеста) лева, платима по IBAN: 
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 
00, при „Централна кооперативна банка“ АД – клон Варна.  

* Огледът се извършва до датата на провеждането на публичния 
търг, след представяне на документ за закупена тръжна документация. 

* Документите за участие в търга да са издадени в срока от 
публикуване на обявата за провеждане на търга до датата за подаване на 
тръжните документи.  

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно провеждане на публичния търг, като въз основа на 
резултатите от търга да издаде заповед и сключи договор със спечелилия 
участник. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 39, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 9/ 
 
 
 
 
 
 



1615-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 41, ал. 2 от 
ЗОС и по предложение на кмета на община Варна с изх. 
РД14013414ВН/04.06.2014 г., Общински съвет – Варна одобрява пазарната 
оценка изготвена от независим оценител на имоти, във връзка с 
провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – 
частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, со “Ракитника”, 
представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.5426.2543 по КК и 
КР, одобрени със заповед № РД-18-73/23.06.2008 г. на ИД на АГКК, с 
площ 820 кв.м., предмет на акт за частна общинска собственост № 
7091/05.09.2012 г., в размер на 26 400,00 лева, без включен ДДС, при 
пазарна стойност на 1 м2 – 32,00 лева, без включен ДДС. 

1615-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от 
ЗОС, във връзка с чл. 31 от НРПУРОИ на община Варна и в изпълнение на 
„Годишната програма за управление и разпореждане с общинска 
собственост 2014 г.” и по предложение на кмета на община Варна с изх. 
РД14013414ВН/04.06.2014 г., Общински съвет - Варна  реши да се проведе 
публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, со “Ракитника”, представляващ 
поземлен имот с идентификатор 10135.5426.2543 по КК и КР, одобрени със 
заповед № РД-18 -73/23.06.2008 г. на ИД на АГКК, с площ 820 кв.м., при 
граници: ПИ № 10135.5426.9502, ПИ № 10135.5426.1061, ПИ № 
10135.5426.2544, ПИ № 10135.5426.1058, ПИ № 10135.5426.1057. За имота 
е съставен акт за частна общинска собственост  № 7091/05.09.2012 г. 

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена в размер на 26 400,00 лева, без 
включен ДДС. Стъпка на наддаване – 10 % от началната тръжна цена  в 
размер на 2 640,00 лева. 

Общински съвет – Варна утвърждава следните: 
ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ: 

1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични 
търговци и юридически лица.  

2. За участие в търга са необходими следните документи: 
2.1. заявление по образец за участие в търга; 
2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, 

регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията), 
съдебно удостоверение за актуалното правно състояние на заявителя (за 
юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда за ЗЮЛНЦ) или 
документ за самоличност за физически лица (копие, заверено от 
участника); 

2.3. за юридически лица и еднолични търговци – декларации от 
името на заявителя, че: 

а) не е обявен в несъстоятелност; 
б) не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност; 



в) не се намира в ликвидация. 
2.4. декларация по образец за получаване и запознаване с тръжните 

условия; 
2.5. декларация по образец за извършен оглед на обекта; 
2.6. декларация по образец за неразгласа на информацията, 

предоставена във връзка с участието в търга; 
2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 2 640,00 лева, 

платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при 
„Централна кооперативна банка“ АД – клон Варна; 

2.8. платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу 
сумата от  200 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 – 39, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 9/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
1616-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във 

връзка с чл. 41, ал. 3 от ЗОС и по предложение на кмета на община Варна с 
изх. РД14013415ВН/04.06.2014 г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка изготвена от независим  оценител на имоти, във връзка с 
провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – 
частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, жк „Бриз”, предмет 
на АОС № 6508/03.01.2013 г., вписан в книгите по вписванията, 
представляващ Поземлен имот 10135.2526.1505, с площ 600 кв.м., в размер 
62 000,00 лева, без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 м2 103,33 
лева, без включен ДДС.  



1616-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от 
ЗОС, във връзка с чл. 31 от НРПУРОИ на община Варна и в изпълнение на 
„Годишната програма за управление и разпореждане с общинска 
собственост 2014 г.”, и по предложение на кмета на община Варна с изх. 
РД14013415ВН/04.06.2014 г., Общински съвет – Варна  реши да се проведе 
публичен търг с явно наддаване за продажба на имот частна общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, жк „Бриз”, представляващ Поземлен 
имот 10135.2526.1505, с площ 600 кв.м., при граници: ПИ № 
10135.2526.1071, ПИ № 10135.2526.1070, ПИ № 10135.2526.9558. 

За имота е съставен акт за частна общинска собственост № 
6508/03.01.2013 г. 

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена в размер на 62 000,00 лева, без 
включен ДДС. Стъпка на наддаване – 10 % от началната тръжна цена  в 
размер на 6 200,00 лева. 

Общински съвет – Варна утвърждава следните 
ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ: 

1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични 
търговци и юридически лица, които: 

1.1. нямат задължения по данъчно–осигурителната сметка в 
Националната агенция за приходите; 

1.2. нямат задължения към община Варна; 
2. За участие в търга с явно наддаване участниците подават следните 

документи: 
2.1. заявление по образец за участие в търга; 
2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, 

регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията), 
съдебно удостоверение за актуалното правно състояние на заявителя (за 
юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда за ЗЮЛНЦ) или 
документ за самоличност за физически лица (копие, заверено от 
участника); 

2.3. за юридически лица и еднолични търговци – декларации от 
името на заявителя, че: 

а) не е обявен в несъстоятелност; 
б) не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност; 
в) не се намира в ликвидация. 
2.4. декларация по образец за получаване и запознаване с тръжните 

условия; 
2.5. декларация по образец за извършен оглед на обекта; 
2.6. декларация по образец за неразгласа на информацията, 

предоставена във връзка с участието в търга; 



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

2.8. платежен документ за внесен депозит в размер на 6 200,00 лева, 
платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при 
„Централна кооперативна банка“ АД – клон Варна; 

2.9. платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на община Варна, срещу 
сумата от 200 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 – 39, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 9/ 
 
 
 
 
 
 
1617-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 79 от 

АПК и по предложение на кмета на община Варна с изх. № АУ107775ВН-
008ВН/28.04.2014 г., Общински съвет – Варна отменя свое решение № 
927-7/17/29.04.2013 г. 

1617-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 30, ал. 3 от 
Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи, 
решение по т. 6 от протокол № 02/30.01.2014 г. от заседание на Експертен 
съвет за обекти на дирекция „Инженерна инфраструктура и 
благоустрояване”  на община Варна и по молба № АУ107775ВН/30.09.2013 
г. от „Национална Електрическа Компания” ЕАД, Предприятие  
„Трафоелектроинвест” и по предложение на кмета на община Варна с изх. 
№ АУ107775ВН-008ВН/28.04.2014 г., Общински съвет – Варна дава 
предварително съгласие за преминаване на трасе на линеен обект на 
техническата инфраструктура: ВЛ 110 кV п/ст „ВАРНА СЕВЕР” – п/ст 
„КАВАРНА”, представляващ въздушен електропровод по представен 
проект на етап: „Предварителен проект на подробен устройствен 



парцеларен план” през имоти - публична общинска собственост на 
основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, във връзка с § 7, ал. 1, т. 4 от ПЗР на 
ЗМСМА и чл. 8, ал. 3 от Закона за пътищата, находящи се на територията 
на община Варна, землището на с. Каменар, ЕКАТТЕ 35701, както следва: 

    

№ на 
имот 

 

Трайно 
предназначение 

Нов начин на трайно 
ползване 

Обща 
площ на 

имота /дка/ 

Площ с 
ограничение в 

ползването 
/дка/ 

0,2 Територия за 
транспорт За местен път 38,804 0.612 

0,3 Земеделска 
територия 

За селскостопански, 
горски, ведомствен път 6,556 0.093 

0,4 Земеделска 
територия 

За селскостопански, 
горски, ведомствен път 12,459 0.248 

0,6 Земеделска 
територия 

За селскостопански, 
горски, ведомствен път 10.708 0.248 

0,7 Територия за 
транспорт За местен път 64.920 0.860 

0,8 Земеделска 
територия 

За селскостопански, 
горски, ведомствен път 18.002 0.320 

0,26 Земеделска 
територия 

За селскостопански, 
горски, ведомствен път 10.854 0.082 

0,27 Земеделска 
територия 

За селскостопански, 
горски, ведомствен път 10.709 0.360 

0,29 Земеделска 
територия 

За селскостопански, 
горски, ведомствен път 11.038 0.135 

0,49 Земеделска 
територия 

За селскостопански, 
горски, ведомствен път 14.066 0.157 

0,51 Земеделска 
територия 

За селскостопански, 
горски, ведомствен път 2.350 0.083 

0,54 Територия за 
транспорт За местен път 107.349 0.404 

0,306 Земеделска 
територия 

За селскостопански, 
горски, ведомствен път 15.843 0.574 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 38, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 10/ 
 
 
 
 
 



1618-7. На основание чл. 21 ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 от 
ЗОС и чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ и по предложение на кмета на община 
Варна с изх. № РД14005277ВН-004ВН/20.05.2014 г., Общински съвет – 
Варна дава предварително съгласие за преминаване на проектното трасе 
на обект: „Пътна връзка за крайпътен обект в ПИ 026003 по КВС на 
землището на с. Тополи, ЕКАТТЕ 72709, община Варна, област Варна“, 
съгласно предложения проект на комуникационно- транспортен план за 
промяна на предназначението на засегнатите от трасето части от имот - 
общинска собственост, представляващ ПИ 105004 с площ 6 486 кв.м. и 
начин на трайно ползване „полски път“, при категория на земята при 
неполивни условия - четвърта. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 38, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 10/ 
 
 
 
 
 
1619-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, 

предл. 2 и във връзка с реализиране на разпоредителна сделка на 
основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС, а именно: продажба на недвижим имот 
частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с 
идентификатор 10135.2554.146, с площ 560 кв.м., с административен адрес 
гр. Варна, ул. „Петър Райчев” № 17, при граници на имота: ПИ 
10135.2554.148, ПИ 10135.2554.153, ПИ 10135.2554.528, ПИ 
10135.2554.527 на наследниците на Васил Накев Златков, а именно Мария 
Дамянова Златкова – съпруга, Стефка Василева Ганчева – дъщеря и Иван 
Василев Накев – син по квоти определени съгласно Закона за 
наследството, и по предложение на кмета на община Варна с изх. № 
АУ093053ВН-004ВН/15.04.2014 г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарна оценка изготвена от независим оценител на имоти, с която е 
определена пазарна стойност на гореописания имот в размер на 95 144  
лева, без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 м2  169,90 лева, без 
включен ДДС. 

За гореописания имот има съставен акт  за частна общинска 
собственост №  6075/16.09.2010 г. 

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 – 39, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 9/ 
 
 



1620-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, 
предл. 2 и във връзка с реализиране на разпоредителна сделка на 
основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС, а именно: продажба на недвижим имот 
частна - общинска собственост, представляващ 116,67 кв.м. идеални части 
поземлен имот с идентификатор 10135.5502.60, целия  с площ 360 кв.м., с 
административен адрес гр. Варна, кв. „Аспарухово“, ул. „Ростов” № 17, 
при граници на имота: ПИ 10135.5502.41, ПИ 10135.5502.59, ПИ 
10135.5502.550, ПИ 10135.5502.68 на наследниците на Христо Ламбов 
Георгиев и Росица Христова Георгиева, при равни квоти, и по 
предложение на кмета на община Варна с изх. № ЗАО6115/28.04.2014 г., 
Общински съвет – Варна одобрява пазарна оценка изготвена от независим 
оценител на имоти, с която е определена пазарна стойност на гореописания 
имот в размер на 12 400 лева, без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 
м2 106,28 лева, без включен ДДС. 

За гореописания имот има съставен акт  за частна общинска 
собственост № 7567/25.10.2013 г. 

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 – 39, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 9/ 
 
 
 
 
 
1621-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, 

предл. 2 и във връзка с реализиране на разпоредителна сделка на 
основание чл. 35, ал. 3 от 3ОС, а именно продажба на недвижим имот – 
частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с 
идентификатор 10135.5505.514, представляващ 223 кв.м. идеални части от 
ПИ 10135.5505.514 целия с площ 446 кв.м., с административен адрес гр. 
Варна, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 139, при граници на имота: ПИ 
10135.5505.283, ПИ 10135.5505.255; ПИ 10135.5505.248, ПИ 
10135.5505.252, на Кичка Стоянова Савова, и по предложение на кмета на 
община Варна с изх. № АУ068146ВН-007ВН/28.04.2014 г., Общински 
съвет – Варна одобрява пазарна оценка, изготвена от независим оценител 
на имоти, с която е определена пазарна стойност на гореописания имот в 
размер на 27 800 лева, без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 м2 
124,66 лева, без включен ДДС. 

За гореописания имот има съставен акт за частна общинска 
собственост № 7584/03.12.2013 г. 



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 – 39, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 9/ 
 
 
 
 
1622-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 41, ал. 2 

предл. 2 от ЗОС, пред. 2 и по предложение на кмета на община Варна с 
изх. № ЗАО41920/30.04.2014 г., Общински съвет – Варна одобрява пазарна 
оценка изготвена от независим оценител по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС, с 
която е определена пазарната стойност на земя с площ 470 кв.м. от УПИ 
XVIII-638, кв. 30, находяща се в община Варна, с. Тополи, ул. „Николай 
Христов” № 44, при граници на имота: УПИ ХІХ-639, УПИ ІХ-621, УПИ 
VІ-625, УПИ Х VІІ-637 и ул. „Николай Христов”,  в размер на 6 960 лева, 
без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 кв.м. възлизаща на 14,81 лева 
без включен ДДС, във връзка с реализиране на разпоредителна сделка на 
основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС, при квоти за продажба на:  

- Павел Филев Павлов - 352,50 кв.м. идеални части от УПИ XVIII-
638, кв. 30, находящ се в община Варна, с. Тополи, ул. „Николай Христов” 
№ 44, с продажна цена 5 220 лева,  без включен ДДС; 

- Жечка Филева Михова - 117,50 кв.м. идеални части от УПИ XVIII-
638, кв. 30, находящ се в община Варна, с. Тополи, ул. „Николай Христов” 
№ 44, с продажна цена 1 740 лева, без включен ДДС. 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 7192 / 09.11.2012 г. 

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 – 39, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 9/ 
 
 
 
 
 
1623-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във 

връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на кмета на община Варна с 
изх. № ЗК13001603ВН-006ВН/15.04.2014 г., Общински съвет – Варна 
одобрява пазарната оценка изготвена от независим оценител, във връзка с 



чл. 36, ал. 1, т. 3 на недвижим имот, находящ се в гр. Варна, к.к. „Св. Св. 
Константин и Елена”, ул. „28-ма”, № 28, представляващ 1/3 идеални 
части от сгради с идентификатори 10135.2564.1132.1 с площ 348 кв.м., 
10135.2564.1132.2 с площ 427 кв.м. и 10135.2564.1132.3 с площ 186 кв.м. и 
1/3 идеални части от поземлен имот с идентификатор 10135.2564.1132 с 
площ 4 969 кв.м., в размер на  339 577 лева, без включен ДДС.  

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 38, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 10/ 
 
 
 
 
 
 
1624-7. 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 
изх. № АУ055715ВН-022ВН/20.05.2014 г., Общински съвет – Варна 
одобрява пазарна оценка, изготвена във връзка с продажба на недвижим 
имот – общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Никола 
Ракитин” № 12, представляващ ПИ №10135.5510.488 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.пет хиляди петстотин и десет.четиристотин осемдесет и 
осем) с площ 586,00 (петстотин осемдесет и шест) кв.м. – частна общинска 
собственост по АОС № 7620/18.12.2013 г., при граници на имота: ПИ 
10135.5510.487; ПИ 10135.5510.559; ПИ 10135.5510.489, ПИ 
10135.5510.486 в размер на 23 500,00 (двадесет и три хиляди и 
петстотин)лева без включен ДДС при следните квоти: 

- 293 кв.м. ид. части на пазарна цена от 11 752,22 (единадесет хиляди 
седемстотин  петдесет и два лева и двадесет и две стотинки) лева на 
Николай Димитров Йорданов; 

- 146,50 кв.м. ид. части на пазарна цена от 5 873,89 (пет хиляди 
осемстотин  седемдесет и три лева и осемдесет и девет стотинки) лева на 
Стелиана Александрова Костадинова - Събева; 

- 146,50 кв.м. ид. части на пазарна цена от 5 873,89 (пет хиляди 
осемстотин  седемдесет и три лева и осемдесет и девет стотинки) лева на 
Стелиана Александрова Костадинова – Събева. 

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 – 39, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 9/ 
 
 
 



1625-7. 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 
изх. № АУ118051ВН-010ВН/23.05.2014 г., Общински съвет – Варна 
одобрява пазарна оценка, изготвена във връзка с продажба на недвижим 
имот – частна общинска собственост, находящ се в община Варна, с. 
Тополи, кв. 31, ул. „Тракийска” № 22, представляващ УПИ № X–610 
(десет римско – шестстотин и десет) с площ 400 (четиристотин) кв.м., при 
граници на имота: УПИ № XIII–613, УПИ № IX–609, улица, УПИ № XI–
611 и УПИ № XII–612, в размер на 7 570 (седем хиляди петстотин и 
седемдесет) лева без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 кв.м. 
възлизаща на 18,93 (осемнадесет лева и деветдесет и три стотинки) лева 
без включен ДДС, при следните квоти: 

- 216,67 (двеста и шестнадесет цяло и шестдесет и седем стотни) кв. 
м. идеални части от имота на пазарна цена от 4 101,56 (четири хиляди сто и 
един лева и петдесет и шест стотинки) лева за Тодор Владимиров Великов; 

- 183,33 (сто осемдесет и три цяло и тридесет и три стотни)  кв.м. 
идеални части от имота на пазарна цена от 3 468,44 (три хиляди 
четиристотин шестдесет и осем лева и четиридесет и четири стотинки) 
лева за Миглена Ангелова Великова. 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 7628/27.01.2014 г. 

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 – 39, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 9/ 
 
 
 
 
 
 
 
1626-7. 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 
изх. № РД14012432ВН/23.05.2014 г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарна оценка изготвена във връзка с продажба на недвижим имот – 
частна общинска собственост, находящ се в община Варна, ул. „Охрид” № 
4, представляващ ПИ 10135.1506.586 с площ 46.26 кв.м., при граници на 
имота: ПИ 10135.1506.580, ПИ 10135.1506.589, ПИ 10135.1506.587, ПИ 
10135.1506.585, ПИ 10135.1506.584 и ПИ 10135.1506.583, в размер на 18 
400 (осемнадесет хиляди и четиристотин) лева, без включен ДДС при 



пазарна стойност на 1 кв.м. възлизаща на 397,75 лв. (триста деветдесет и 
седем лева и седемдесет и пет стотинки), на Георги Ангелов Соколов. 

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 – 39, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 9/ 
 
 
 
 
 
1627-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, 

предл. 2 и във връзка с реализиране на разпоредителна сделка на 
основание чл. 35, ал. 3 от 3ОС, а именно продажба на недвижим имот – 
частна общинска собственост, представляващ 12 кв.м. идеални части от 
поземлен имот с идентификатор 10135.1507.583, целия с площ 660 кв.м., с 
административен адрес гр. Варна, ул. „Мусала“ № 7, при граници на 
имота: ПИ 10135.1507.586, ПИ 10135.1507.585, ПИ 10135.1507.584, ПИ 
10135.1507.526, на „Б- Плюс“ ЕООД, ЕИК 103778250, с управител Росен 
Иванов, и по предложение на кмета на община Варна с изх. № 
АУ148008ВН-022ВН/04.06.2014 г., Общински съвет - Варна одобрява 
пазарна оценка изготвена от независим оценител на имоти, с която е 
определена пазарна стойност на гореописания имот в размер на 9 766.68 
лева, без включен ДДС, при пазарна стойностна 1 м2 813.89 лева, без 
включен ДДС. 

За гореописания имот има съставен акт за частна общинска 
собственост № 121/24.04.1997 г. 

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 – 39, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 9/ 
 
 
 
 
 
 
1628-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 42, ал. 2 от 

ЗОС, чл. 27, ал. 6 от НУРУЖНГНПОЖ, във връзка с молба вх. № 
РД13007372ВН_002ВН/06.01.2014 г., и по предложение на кмета на 
община Варна с изх. РД13007372ВН-003ВН/09.06.2014 г., Общински съвет 



– Варна променя предназначението на жилище от фонд „Резервен” във 
фонд „Жилища за настаняване под наем на граждани с установени 
жилищни нужди“, както следва: 

- гр. Варна, жк „Възраждане” бл. 9, ет. 7, ап. 26 – АОС 2789/2003 г. 
/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 40, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 7/ 
 
 
 
 
 
 
1629-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и съгласно Раздел 

ІV, чл. 2 от договор № Д12000587ВН/12.06.2012 г., и по предложение на 
кмета на община Варна с изх. № Д9-9200/801/18.12.2013 г., Общински 
съвет-Варна прекратява договор № Д12000587ВН/12.06.2012 г., сключен 
между Сдружение с нестопанска цел „Федерация за приятелство с 
народите на Русия и ОНД”, вписано в Регистъра за юридическите лица с 
нестопанска цел при СГС под партиден номер № 540, том 11, стр. 120 по 
ф.д. № 5957/1991 г., БУЛСТАТ 000702879, представлявано от проф. д-р  
Захари Михайлов Захариев - Председател на УС, чрез Румяна Петрова 
Иванова, съгласно пълномощно № 1203/18.01.2006 г., подписано пред 
Камен Каменов, нотариус в РС – София с рег. № 201 в НК и община Варна 
за безвъзмездно право на ползване върху имот-частна общинска 
собственост, находящ се в гр. Врана, ул. „Ген. Скобелев” № 56, 
представляващ сграда с идентификатор 10135.2557.327.2 със застроена 
площ 64 кв.м., състояща се от два етажа и таван, разположени в поземлен 
имот 10135.2557.327, предмет на АОС № 3329/20.04.2005 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 33, против – 2, въздържали се – 5, отсъстват – 8/ 
 
 
 
 
 
1630-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с 

разпоредбата на чл. 54, ал. 1 от ЗДС и по предложение на кмета на община 
Варна с изх. № РД14011993ВН/20.05.2014 г., Общински съвет – Варна 
взема решение за безвъзмездно придобиване в собственост на община 
Варна на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ 
ПИ 10135.2575.433 с площ 6 126 кв.м. и административен адрес: гр. Варна, 
ул. „Албатрос”, НТП „За друг обществен обект, комплекс”, съгласно 



одобрени със Заповед № РД-18-92/14.10.2008 г. на ИД на АГКК 
кадастрална карта и кадастрален регистър на район „Приморски” в гр. 
Варна – предмет на АДС № 7521/15.03.2010 г., с цел изграждане на обект 
на спортната инфраструктура. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 
изготвяне на искане до Министъра на регионалното развитие, чрез 
Областен управител на област с административен център Варна, за 
безвъзмездно придобиване в собственост на гореописания недвижим имот 
и сключването на договор с Областен управител на област с 
административен център Варна, след решение на Министерски съвет на 
Република България. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 40, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 8/ 
 
 
 
 
 
 
1631-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, съгласно чл. 39 

от ЗОС, чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от НРПУРОИ и чл. 56 от ЗС и по предложение 
на кмета на община Варна с изх. № РД13003113ВН-011ВН/20.05.2014 г., 
Общински съвет – Варна реши: 

Одобрява пазарна оценка на възмездното право на ползване за срок 
от 5 (пет) години върху 42 кв.м. идеални части от недвижим имот - частна 
общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Тодор Влайков”, 
представляващ Поземлен имот с идентификатор № 10135.51.128, целия с 
площ 13 457 кв.м. - предмет на АОС № 5472/17.12.2008 г. в размер на 2 460 
лева, без включен ДДС. 

Учредява възмездно право на ползване на „РИМИ” ООД, ЕИК 
148068357 с адрес на управление: гр. Варна, район Младост, ул. „Свобода” 
№ 18, вх. 1, ап. 40  върху 42 кв.м. идеални части от недвижим имот - частна 
общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Тодор Влайков”, 
представляващ Поземлен имот с идентификатор № 10135.51.128, целия с 
площ 13 457 кв.м. - предмет на АОС № 5472/17.12.2008 г., на стойност  2 
460 лева, без ДДС. 

Възмездното право на ползване се учредява на „РИМИ” ООД, ЕИК 
148068357 за срок от 5 (пет) години, за обособяване на детска площадка 
към детската градина, разположена на първия етаж в жилищна сграда с 
идентификатор 10135.51.128.1. 

Възлага на кмета на община Варна издаването на Заповед и 
сключването на договор за възмездно право на  ползване върху  



гореописания имот, 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 – 8/ 
 
 
 
 
 
 
1632-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, изр. 

второ от ЗОС, във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на кмета 
на община Варна с изх. № РД12012564ВН-008ВН/28.04.2014 г., Общински 
съвет – Варна одобрява пазарната цена на допълнително право на строеж 
за 12,50 кв.м. върху недвижим имот – частна общинска собственост, 
представляващ ПИ 10135.2556.51 (десет хиляди сто тридесет и пет.две 
хиляди петстотин петдесет и шест.петдесет и едно), целият с площ 1 830 
кв.м., изготвена от оценител на имоти в размер на  4 400,00 лева, без 
включен ДДС, при пазарна стойност за 1 кв.м. 352 лева, без включен ДДС. 

1632-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 4, т. 
4 от ЗОС, във връзка с § 17, ал. 2, изр. второ от ПР на ЗУТ, по предложение 
на кмета на община Варна с изх. № РД12012564ВН-008ВН/28.04.2014 г. и 
в изпълнение на „Годишната програма за разпореждане и управление с 
имоти-общинска собственост за 2014 г.“, Общински съвет – Варна реши да 
бъде учредено на „РЕАНА” ООД допълнително право на строеж за 12,50 
кв.м. към придобитото вещно право на строеж за 165 кв.м. с договор № 
508/18.12.2002 г., сключен с  кмета на община Варна, върху недвижим 
имот – частна общинска собственост по АОС № 6535/24.08.2011 г., 
представляващ ПИ 10135.2556.51 (десет хиляди сто тридесет и пет. две 
хиляди петстотин петдесет и шест. петдесет и едно), при граници на имота: 
ПИ 10135.2556.50 (десет хиляди сто тридесет и пет. две хиляди петстотин 
петдесет и шест. петдесет), ПИ 10135.2556.356 (десет хиляди сто тридесет 
и пет. две хиляди петстотин петдесет и шест. триста петдесет и шест),  ПИ 
10135.2556.354 (десет хиляди сто тридесет и пет. две хиляди петстотин 
петдесет и шест. триста петдесет и четири), ПИ 10135.2556.355 (десет 
хиляди сто тридесет и пет. две хиляди петстотин петдесет и шест. триста 
петдесет и пет), ПИ 10135.2556.53 (десет хиляди сто тридесет и пет. две 
хиляди петстотин петдесет и шест. петдесет и три), ПИ 10135.2554.177 
(десет хиляди сто тридесет и пет. две хиляди петстотин петдесет и шест. 
сто седемдесет и седем), идентичен с  УПИ ХХVІІ-„жилищно строителство 
и обществено обслужване”, кв. 623, по плана на 5 м.р., одобрен със заповед 
№ Г-49/20.05.2011г. на зам.-кмета на община Варна, по одобрената по горе 
пазарна цена.     



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 – 39, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 9/ 
 
 
 
 
 
1633-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 1 от 

ЗОС, във връзка с чл. 6, ал. 4 и чл. 15, ал. 2 от НРПУРОИ и по предложение 
на кмета на община Варна с изх. № РД13003614ВН-003ВН/28.04.2014 г., 
Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде сключен Анекс към 
договор № Д-5-9200(330)/22.04.2005 г., с който се променя: 

- текстът „.... представлявано от Румен Колев Колев - директор, на 
основание трудов договор № ЛС-07-307/22.10.2002 г., сключен с 
Министъра на образованието и науката“ да се чете: „.... представлявано от 
Стоянка Иванова Велянова - директор, на основание споразумение № ЛС-
08-266/21.03.2005 г., сключено с Регионалния инспекторат по 
образованието“; 

- в раздел I „Предмет на договора“, текстът в т. 1: „Община Варна 
предоставя за образователни нужди на ОУ „Цар Симеон I“ безвъзмездно за 
управление имот - публична общинска собственост, находящ се в гр. 
Варна, ул. „Неофит Бозвели“ № 33, 9 п.р., кв. 326, представляващ земя с 
площ 4 200 кв.м. и училищна сграда със ЗП 1 258 кв.м., предмет на АОС № 
2021/19.03.2001 г.“ да се чете: „Община Варна предоставя за 
образователни нужди на ОУ „Цар Симеон I“ безвъзмездно за управление 
имот – публична общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. 
„Неофит Бозвели“ № 33, 9 п.р., кв. 326, представляващ поземлен имот с 
идентификатор 10135.1501.270 с площ 4 421 кв.м., сграда с идентификатор 
10135.1501.270.1 със ЗП 954 кв.м., сграда с идентификатор 
10135.1501.270.2 със ЗП 22 кв.м., сграда с идентификатор 10135.1501.270.3 
със ЗП 22 кв.м., сграда с идентификатор 10135.1501.270.4 със ЗП 16 кв.м., 
сграда с идентификатор 10135.1501.270.5 със ЗП 44 кв.м., сграда с 
идентификатор 10135.1501.270.6 със ЗП 11 кв.м., сграда с идентификатор 
10135.1501.270.7 със ЗП 460 кв.м., предмет на АОС № 7125/12.10.2012.“ 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 
изготвянето на анекс към договор Д-5-9200(330)/22.04.2005 г. 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 – 7/ 



1634-7. На  основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12  от ЗМСМА, чл. 3, ал. 
2, т. 2 и чл. 6, ал. 1, ал. 2 от ЗОС и по предложение на кмета на община 
Варна с изх. № РД14011989ВН/20.05.2014 г., Общински съвет – Варна 
обявява за публична  общинска собственост недвижим имот, находящ се в 
гр. Варна, ул. „Радост” № 3, бл. 3, ет. 1, представляващ детска занималня - 
СОС с идентификатор 10135.3515.464.4.74 със застроена площ 190,31 кв.м. 
и 3,441 % идеални части от общите части на сградата и от правото на 
строеж. Предмет на АОС № 7630/30.12.2013 г., вписан в Служба вписвания 
на 06.01.2014 г., вх. рег. 52, акт № 11, том І, дело 11.  

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 41, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 7/ 
 
 
 
 
 
 
1635-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 7 от ТЗ 

и чл. 40 от Закона за счетоводството, Общински съвет – Варна одобрява 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор, и годишен 
доклад за дейността на „Пазари” ЕАД, ЕИК 148089508, за 2013 г. 

1635-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 10 
от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност като член на 
Съвета на директорите на „Пазари” ЕАД Петър Димитров Димитров, за 
периода от 06.08.2013 г. до 31.12.2013 г. 

1635-7-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 10 
от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност като член на 
Съвета на директорите на „Пазари” ЕАД Николай Лалев Дочев, за 
периода от 01.01.2013 г. до 06.08.2013 г.  

1635-7-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 10 
от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност като членове 
на Съвета на директорите на „Пазари” ЕАД Миглена Стефанова 
Георгиева и Цветомир Красимиров Грънчаров, за периода от 01.01.2013 г. 
до 31.12.2013 г. 

1635-7-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 221, т. 6 
от ТЗ, Общински съвет – Варна избира Специализирано одиторско 
предприятие „Експерт – М – Одит” ООД, представлявано от Найден 
Божидаров Кеновски и Мончо Кирилов Миразчийски, за извършване на 
одиторски контрол на „Пазари” ЕАД за 2013 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 37, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 11/ 
 



1636-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 7 от 
ТЗ, Общински съвет – Варна одобрява годишния финансов отчет, заверен 
от регистриран одитор, и годишен доклад за дейността на „Ученическо и 
столово хранене” ЕАД, ЕИК 103552229 за 2013 г. 

1636-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 10 
от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност членовете на 
Съвета на директорите на „Ученическо и столово хранене” ЕАД в 
състав: Росица Петрова Ковачева, Румен Иванов Пишманов, Мария 
Иванова Ангелова – Дойчева за периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. 

1636-7-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 6 от 
ТЗ, Общински съвет – Варна избира Слав Минчев Танев – дипломиран 
експерт-счетоводител за извършване на одиторски контрол на 
„Ученическо и столово хранене” ЕАД за 2014 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 40, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 7/ 
 
 
 
 
1637-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 7 от 

ТЗ, Общински съвет – Варна одобрява годишния финансов отчет, заверен 
от регистриран одитор, и годишен доклад за дейността на „Дворец на 
културата и спорта” ЕАД, ЕИК 103156991, за 2013 г. 

1637-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 10 
от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност членовете на 
Съвета на директорите на „Дворец на културата и спорта” ЕАД в състав: 
Драгомир Демиров Дончев, Минко Нейков Христов, за периода от 
01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. 

1637-7-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 10 
от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност като член на 
Съвета на директорите на „Дворец на културата и спорта” ЕАД 
Светослав Димитров Трайков, за периода от 01.01.2013 г. до 06.08.2013 г.  

1637-7-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 10 
от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност като член на 
Съвета на директорите на „Дворец на културата и спорта” ЕАД Николай 
Стефанов Бинев – за периода от 06.08.2013 г. до 31.12.2013 г.  

1637-7-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 6 от 
ТЗ, Общински съвет – Варна избира проф. д-р Надя Енчева Костова – 
управител на „АКТИВ” ООД за извършване на одиторски контрол на 
„Дворец на културата и спорта” ЕАД за 2014 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 40, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 7/ 



1638-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 7 от 
ТЗ, Общински съвет – Варна одобрява годишния финансов отчет, заверен 
от регистриран одитор, и годишен доклад за дейността на „Градски 
транспорт” ЕАД, ЕИК 103003668, за 2013 г. 

1638-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 10 
от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност като член на 
Съвета на директорите на „Градски транспорт” ЕАД  Злати Петров 
Златев, за периода от 06.08.2013 г. до 31.12.2013 г. 

1638-7-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 6 от 
ТЗ, Общински съвет – Варна избира Фанка Георгиева Нонева – управител 
на „ФИНАНС ОДИТ КОНСУЛТ 2002 г.”, за извършване на одиторски 
контрол на „Градски транспорт” ЕАД за 2013 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 40, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 7/ 
 
 
 
 
 
 
 
1639-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 3 

във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна одобрява 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор, и годишен 
доклад за дейността на „Дентален център І Варна” ЕООД, ЕИК 
000090186, за 2013 г. 

1639-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, 
т. 5 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност д-р Слава 
Стефанова Даковска – управител на „Дентален център І Варна” ЕООД за 
периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. 

1639-7-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 144, ал. 1 
от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност контрольора 
на „Дентален център І Варна” ЕООД – Николай Иванов Петков за 
периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. 

1639-7-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 
от ТЗ, Общински съвет - Варна избира Илия Илиев – управител на 
„Приморска одиторска компания” ООД, за извършване на одиторски 
контрол на „Дентален център І Варна” ЕООД за 2014 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 40, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 7/ 
 
 



1640-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински 
съвет – Варна реши: 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 9 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с 
Протокол № 7 от 15.07.2014 г. на съвета на директорите на „Дворец на 
културата и спорта“ ЕАД, Общински съвет – Варна реши: 

1.1. Възлага на Съвета на директорите на „Дворец на културата и 
спорта“ ЕАД да вземе решение за прекратяване на откритата процедура № 
04661-2014-0001 на АОП с предмет: „Избор на изпълнител за извършване 
на реконструкция и основен ремонт на Зала „Конгресна“ – „Дворец на 
културата и спорта“ ЕАД“ по чл. 39, ал. 1, т. 5, предложение 2 от ЗОП, а 
именно поради липса на финансиране.  

1.2. Възлага на кмета на община Варна, като бенефициент на 
средствата по ПМС № 19/2014 г. в размер на 4 500 000 лв. да извърши 
строително-ремонтни работи и реконструкция на Зала „Конгресна“ на 
„Дворец на културата и спорта“ ЕАД град Варна. 

1.3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 192 и чл. 193 от 
Търговския закон, Общински съвет – Варна решава със стойността на 
извършения ремонт да се увеличи капитала на „Дворец на културата и 
спорта“ ЕАД чрез записване на нови акции, след провеждане на 
необходимите законови процедури. 

1.4. Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна да 
запознае обществеността на град Варна с проекта за извършване на  
реконструкция и основен ремонт на зала „Конгресна“ на „Дворец на 
културата и спорта“ ЕАД, чрез средствата за масово осведомяване, както и  
ежемесечно да публикува на официалния сайт на община Варна отчетите 
за извършените строително-монтажни работи.  

Решенията под № 1.1 и № 1.3 влизат в сила от датата на приемането 
им, тъй като същите не подлежат на контрол за законосъобразност по реда 
на чл. 32, ал. 2 от Закон за администрацията, във връзка с чл. 45 от 
ЗМСМА. 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 60, ал. 1 и ал. 2 от 
АПК, с оглед защита на особено важни държавни и обществени интереси, 
изразяващи се в необходимостта от спешно усвояване на отпуснатите 
финансови средства по ПМС № 19/2014 г., Общински съвет – Варна 
допуска предварително изпълнение на решение № 1.2. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 38, против –0, въздържали се – 3, отсъстват – 7/ 
 
 
 
 
 



1641-7. На  основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 23 и т. 24 от ЗМСМА и по 
предложение на Владимир Тонев – общински съветник, Общински съвет – 
Варна задължава кмета на община Варна, чрез директора на дирекция 
„Общинска собственост, икономика и стопански дейности“ да предостави 
на ПК „Собственост и стопанство“ ежемесечни отчети с конкретизирана 
информация относно имотите по Параграф 7 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, за които следва да бъдат 
съставени актове за общинска собственост, като с предимство се актуват 
като общински всички държавни поземлени имоти,  попадащи в 
Приморски парк съгласно Общия устройствен план на гр.Варна. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 40, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 8/ 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                          В А Р Н А  
 
ЮП/ЮП    _________________/ИВАН ЛУКОВ/     
 
 



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 
№ 34 

от заседание, проведено на 21.07.2014 г. 
по точка  осма от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Транспорт” относно: 
(1) – промени в Транспортната схема на община Варна. 
(2) – изменение на решение № 1414-14/15/20.05.2009 г. на 

Общински съвет - Варна, в частта от приложение № 1, т. 2 от Критерии за 
определяне на правоимащи лица, при издаване на карта със знак 
“Инвалид” за преференциално паркиране  в паркингите - общинска 
собственост, здравните и лечебни заведения на територията на община 
Варна. 

 
Докл.: Жельо Алексиев – Председател на ПК „Транспорт“ 

          
 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 
1642-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 8, 

ал. 4 от Наредба № 2/15.03.2002 г. на МТИТС, и по предложение на кмета 
на община Варна с № РД14016568ВН/08.07.2014 г., Общински съвет – 
Варна утвърждава: 

1. Маршрутни разписания на автобусни линии № № 12, 31А, 9, 109, 
148 и 31 от транспортната схема на община Варна съгласно Приложения 
№ № 1, 2, 3, 4, 5 и 6. 

2. Автобусна линия № 2 – „Петрол“ да обслужва часовете 6,55 ч. от 
кв. „Аспарухово“ и 16,45 ч. от „Петрол“.  

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 38, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 10/ 
 
 
 
 
1643-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с чл. 19, ал. 1, т. 2 и чл. 23 от Закона за пътищата и чл. 31 от 



Наредбата за организацията на движението на територията на община 
Варна, и по предложение на Станислав Георгиев Иванов – общински 
съветник  с № РД14015859ВН/01.07.2014 г., Общински съвет – Варна 
изменя свое решение № 1414-14/15/20.05.2009 г., в частта от приложение 
№ 1, т. 2 от Критерии за определяне на правоимащи лица, при 
издаване на карта със знак „Инвалид” за преференциално паркиране  
в паркингите-общинска собственост, здравните и лечебни заведения 
на територията на община Варна, като се добавя текста: „както и 
слухово увредените лица, за които има издадено решение на ТЕЛК 
удостоверяващо над 70 % намалена работоспособност“ и същата точка 
придобива следния вид: 

„Лица, които вследствие на увреждането не могат да се придвижват 
без използването на инвалидна количка, ортопедични апарати, външни 
протези, патерици или чужда помощ, т.е. лица, които не са в състояние да 
заемат изправено положение на тялото без използването на технически 
помощни средства и имат трайно оформен функционален дефицит на 
стоежа, придвижването и издръжливостта. Определеният процент на 
трайно намалена работоспособност на тези лица /респ. ограничена 
възможност за социална адаптация при децата/, следва да е над 50 % 
/петдесет процента/. 

Към горната група се приравняват и лицата с определен процент на 
трайно намалена работоспособност /респ. ограничена възможност за 
социална адаптация при децата/ от над 90 % /деветдесет процента/, поради 
сърдечни, белодробни и злокачествени заболявания. 

Лица с пълна двустранна слепота, а също и лица с определен процент 
на трайно намалена работоспособност /респ. ограничена възможност за 
социална адаптация при децата/ от над 90 %, поради зрителни заболявания 
/увреждания/, както и слухово увредените лица, за които има издадено 
решение на ТЕЛК удостоверяващо над 70 % намалена работоспособност. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 40, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 8/ 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                          В А Р Н А  
 
ЮП/ЮП    _________________/ИВАН ЛУКОВ/ 

  
 
     



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 
№ 34 

от заседание, проведено на 21.07.2014 г. 
по точка  девета от дневния ред 

 
 

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

(1) – приемане на „Отчет за изпълнението на Годишния план за 
приватизация за периода 01.01.2013 г. – 31.12.2013 г.”. 

(2) – приемане на „Годишен план за приватизация за 2014 г.”. 
(3) – приемане на метод и условия за провеждане на 

приватизационни процедури за обекти с открита процедура за 
приватизация по Годишния план за приватизация за 2014 г. 

(4) – откриване на процедури за приватизация на обекти по 
приходната част на Годишния план за приватизация за 2014 г. 

(5) – приемане на „Ред, условия и критерии за провеждане на 
конкурс по документи и събеседване за избор на независими 
оценители и правоспособни юристи за изготвяне на приватизационни 
оценки и анализи на правното състояние”. 

(6) – следприватизационен контрол на поетите с приватизационни 
договори задължения. 

Докл.: Петко Бойновски – председател на КПСК 
 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1644-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 12 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна, приема „Отчет за изпълнението на Годишния 
план за приватизация за периода 01.01.2013 г. – 31.12.2013 г.”, съгласно 
приложение. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 40, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 8/ 
 
 
 

 
 



1645-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА и чл. 6, ал. 
2 от ЗПСПК, Общински съвет – Варна, приема „Годишен план за 
приватизация за 2014 г.”, съгласно приложение. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 39, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 9/ 

 
 
 
 
 
 

1646-9. 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 № 
5927/16.11.2009 г., представляващ ателие № 1 със застроена площ 88,50 
кв.м., ведно с изба с полезна площ 11,47 кв.м., заедно с 0,019318% идеални 
части от общите части на сградата и от правото на строеж, 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., представляващ ателие №1 
със застроена площ 88,50кв. м., ведно с изба с полезна площ 11,47кв.м., 
заедно с 0,019318% идеални части от общите части на сградата и от 
правото на строеж, при начална тръжна цена 80 000лв. /осемдесет 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 3 000лв./три хиляди лева/. 
9.Депозит в размер на 8 000лв./осем 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 ХІІ-
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 тръжна документация следва да бъдат 
представени следните документи: документ за самоличност, актуално 
състояние на едноличен търговец или друго юридическо лице по 
Търговския закон, а ако документацията се закупува от друго лице се 
представя и нотариално заверено пълномощно. 

11.Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан 
непрозрачен плик, върху който се отбелязват името /фирмата/ на участника 
и цялостното наименование на обекта на приватизация в стая 1210 на ХІІ-я 
етаж в сградата на община Варна до 16,30 часа на 15-я работен ден от 
обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

12.Оглед на обекта се извършва в рамките на всеки работен ден, след 
представяне на документ за закупена тръжна документация до 15,30 часа 
на 15-я работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

13.Търгът да се проведе на 16-я работен ден от обнародването на 
решението в „Държавен вестник” от 9,30 часа в сградата на община Варна. 

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

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

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

14.3.платежен документ за внесен депозит в размер на 8 000лв./осем 
хиляди лева/, платими по сметка  IBAN:BG36CECB97903262150000 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.удостоверение за липса на публични вземания към община 
Варна от дирекция „Местни данъци” /оригинал/; 

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

14.7.декларация за извършен оглед на обекта; 



14.8.декларация за запознаване с тръжните условия; 
14.9.декларация за конфиденциалност; 
14.10.Декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната 

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

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

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

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

15.Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения: 
15.1.са подадени след 16,30 часа на 15-я работен ден от 

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

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

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

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

ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно 
наддаване в състав: председател – Петко Бойновски; членове – Димитър 
Кискинов, Стефка Петрова, Ивайло Митковски, Медиха Мехмед-Хамза, 
Петър Липчев, Таня Парушева; резервни членове: Пламен Начков и Тодор 
Мутафов, и възнаграждение съгласно чл. 8, ал. 3 от Наредбата за търговете 
и конкурсите, за дейността на всеки от членовете на комисията в размер на 
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 Общинския съвет – Варна, да 
подпише приложения към тръжната документация договор със спечелилия 
търга участник, след представяне на декларация за произхода на 
средствата и придружаващите я документи, и заплащане на достигнатата 
при търга цена. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 41, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 7/ 

 

 

 

1647-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2, 
чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК във връзка с чл. 2, ал. 1, 
т. 3, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и 
конкурсите, и свое решение № 3084-4/32/09, 10.03.2011 г. за откриване на 
процедура за приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в 
гр. Варна, бул. „Христо Ботев” № 18, вх. 9, ет. 13 по АОС № 
251/09.09.1997 г., представляващ ателие № 2, със застроена площ 58,91 кв. 
м., ведно с изба с полезна площ 6,75 кв.м., заедно с 0,1681% идеални части 
от общите части на сградата и от правото на строеж, 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., 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 61 000лв. /шестдесет и една 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 500лв./две хиляди и петстотин 
лева/. 

9.Депозит в размер на 6 100лв./шест хиляди и сто 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 ХІІ-
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 тръжна документация следва да бъдат 
представени следните документи: документ за самоличност, актуално 
състояние на едноличен търговец или друго юридическо лице по 
Търговския закон, а ако документацията се закупува от друго лице се 
представя и нотариално заверено пълномощно. 

11.Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан 
непрозрачен плик, върху който се отбелязват името /фирмата/ на участника 
и цялостното наименование на обекта на приватизация в стая 1210 на ХІІ-я 
етаж в сградата на община Варна до 16,30 часа на 15-я работен ден от 
обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

12.Оглед на обекта се извършва в рамките на всеки работен ден, след 
представяне на документ за закупена тръжна документация до 15,30 часа 
на 15-я работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

13.Търгът да се проведе на 16-я работен ден от обнародването на 
решението в „Държавен вестник” от 11,30 часа в сградата на община 
Варна. 

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

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

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

14.3.платежен документ за внесен депозит в размер на 6 100лв./шест 
хиляди и сто лева/, платими по сметка  IBAN:BG36CECB97903262150000 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.удостоверение за липса на публични вземания към община 
Варна от дирекция „Местни данъци” /оригинал/; 

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

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

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

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

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

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

15.Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения: 
15.1.са подадени след 16,30 часа на 15-я работен ден от 

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

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

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

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

ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно 
наддаване в състав: председател – Петко Бойновски; членове – Димитър 



Кискинов, Стефка Петрова, Христо Атанасов, Илия Кафалийски, Снежана 
Донева, Галина Крайчева-Иванова; резервни членове: Пламен Начков и 
Йорданка Юнакова, 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 Общинския съвет – Варна, да 
подпише приложения към тръжната документация договор със спечелилия 
търга участник, след представяне на декларация за произхода на 
средствата и придружаващите я документи, и заплащане на достигнатата 
при търга цена. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 41, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 7/ 

 

 

 

1648-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2, 
чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК във връзка с чл. 2, ал. 1, 
т. 3, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и 
конкурсите, и свое решение № 1873-5/19/09.12.2009 г. за откриване на 
процедура за приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в 
гр. Варна, ул. „Охрид” № 25, по АОС № 218/28.07.1997 г., представляващ 
магазин с идентификатор 10135.1506.744.1.5, намиращ се в партера на 
триетажна жилищна сграда със застроена площ 21,60 кв. м., заедно с 23% 
идеални части от общите части на сградата и от дворното място, 



представляващо поземлен имот с идентификатор 10135.1506.744, цялото с 
площ 244 кв.м., 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., представляващ магазин, с идентификатор 
10135.1506.744.1.5, намиращ се в партера на триетажна жилищна сграда 
със застроена площ 21,60кв. м., заедно с 23% идеални части от общите 
части на сградата и от дворното място, представляващо поземлен имот с 
идентификатор 10135.1506.744, цялото с площ 244 кв.м., при начална 
тръжна цена 29 000лв./двадесет и девет 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 1 500лв./хиляда и петстотин лева/. 
9.Депозит в размер на 2 900лв./две хиляди и деветстотин 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 ХІІ-
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 тръжна документация следва да бъдат 
представени следните документи: документ за самоличност, актуално 
състояние на едноличен търговец или друго юридическо лице по 
Търговския закон, а ако документацията се закупува от друго лице се 
представя и нотариално заверено пълномощно. 

11.Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан 
непрозрачен плик, върху който се отбелязват името /фирмата/ на участника 
и цялостното наименование на обекта на приватизация в стая 1210 на ХІІ-я 
етаж в сградата на община Варна до 16,30 часа на 15-я работен ден от 
обнародването на решението в „Държавен вестник”. 



12.Оглед на обекта се извършва в рамките на всеки работен ден, след 
представяне на документ за закупена тръжна документация до 15,30 часа 
на 15-я работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

13.Търгът да се проведе на 16-я работен ден от обнародването на 
решението в „Държавен вестник” от 14,00 часа в сградата на община 
Варна. 

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

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

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

14.3.платежен документ за внесен депозит в размер на 2 900лв./две 
хиляди и деветстотин лева/, платими по сметка  
IBAN:BG36CECB97903262150000 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.удостоверение за липса на публични вземания към община 
Варна от дирекция „Местни данъци” /оригинал/; 

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

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

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

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

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

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

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



15.1.са подадени след 16,30 часа на 15-я работен ден от 
обнародването на решението в „Държавен вестник”; 

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

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

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

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

ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно 
наддаване в състав: председател – Петко Бойновски; членове – Димитър 
Кискинов, Стефка Петрова, Станислав Иванов, Януарий Вичев, Станислав 
Темелков, Тодор Мутафов; резервни членове: Пламен Начков и Ивайло 
Митковски, 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 Общинския съвет – Варна, да 
подпише приложения към тръжната документация договор със спечелилия 
търга участник, след представяне на декларация за произхода на 
средствата и придружаващите я документи, и заплащане на достигнатата 
при търга цена. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 41, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 7/ 



1649-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2, 
чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК във връзка с чл. 2, ал. 1, 
т. 3, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и 
конкурсите, и свое решение № 1874-5/19/09.12.2009г. за откриване на 
процедура за приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в 
гр. Варна, ул. „Дрин” № 65, бл. 4, по АОС № 7296/21.01.2013 г., 
представляващ магазин, с идентификатор 10135.1503.645.1.33 и застроена 
площ 24,74 кв. м., заедно с 3,56 % идеални части от общите части на 
сградата и от правото на строеж, Общински съвет – Варна реши: 

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на 
общински нежилищен имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Дрин” №65, бл.4, 
по АОС №7296/21.01.2013г., представляващ магазин, с идентификатор 
10135.1503.645.1.33 и застроена площ 24,74кв. м., заедно с 3,56% идеални 
части от общите части на сградата и от правото на строеж, при начална 
тръжна цена 35 000лв./тридесет и пет 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 1 500лв./хиляда и петстотин лева/. 
9.Депозит в размер на 3 500лв./три хиляди и петстотин 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 ХІІ-
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 тръжна документация следва да бъдат 
представени следните документи: документ за самоличност, актуално 
състояние на едноличен търговец или друго юридическо лице по 
Търговския закон, а ако документацията се закупува от друго лице се 
представя и нотариално заверено пълномощно. 



11.Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан 
непрозрачен плик, върху който се отбелязват името /фирмата/ на участника 
и цялостното наименование на обекта на приватизация в стая 1210 на ХІІ-я 
етаж в сградата на община Варна до 16,30 часа на 15-я работен ден от 
обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

12.Оглед на обекта се извършва в рамките на всеки работен ден, след 
представяне на документ за закупена тръжна документация до 15,30 часа 
на 15-я работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

13.Търгът да се проведе на 16-я работен ден от обнародването на 
решението в „Държавен вестник” от 16,00 часа в сградата на община 
Варна. 

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

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

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

14.3.платежен документ за внесен депозит в размер на 3 500лв./три 
хиляди и петстотин лева/, платими по сметка  
IBAN:BG36CECB97903262150000 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.удостоверение за липса на публични вземания към община 
Варна от дирекция „Местни данъци” /оригинал/; 

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

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

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

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

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



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

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

15.Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения: 
15.1.са подадени след 16,30 часа на 15-я работен ден от 

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

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

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

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

ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно 
наддаване в състав: председател – Петко Бойновски; членове – Димитър 
Кискинов, Стефка Петрова, Йорданка Юнакова, Медиха Мехмед-Хамза, 
Таня Парушева, Христо Атанасов; резервни членове: Пламен Начков 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 Общинския съвет – Варна, да 
подпише приложения към тръжната документация договор със спечелилия 



търга участник, след представяне на декларация за произхода на 
средствата и придружаващите я документи, и заплащане на достигнатата 
при търга цена. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 41, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 7/ 

 

 

 

 

1650-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2, 
чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК във връзка с чл. 2, ал. 1, 
т. 3, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и 
конкурсите, и свое решение № 3081-4/32/09, 10.03.2011 г. за откриване на 
процедура за приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в 
гр. Варна, бул. „Цар Освободител” № 88, бл. 1, вх. А, ет. 6 по АОС № 
6113/20.07.2010 г., представляващ ателие № 1, с идентификатор 
10135.2556.1.4.20 и застроена площ 92,60 кв. м., заедно с 1,2826 % идеални 
части от общите части на сградата и от правото на строеж, 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., 
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 90 
000лв./деветдесет 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 3 000лв./три хиляди лева/. 



9.Депозит в размер на 9 000лв./девет 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 ХІІ-
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 тръжна документация следва да бъдат 
представени следните документи: документ за самоличност, актуално 
състояние на едноличен търговец или друго юридическо лице по 
Търговския закон, а ако документацията се закупува от друго лице се 
представя и нотариално заверено пълномощно. 

11.Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан 
непрозрачен плик, върху който се отбелязват името /фирмата/ на участника 
и цялостното наименование на обекта на приватизация в стая 1210 на ХІІ-я 
етаж в сградата на община Варна до 16,30 часа на 15-я работен ден от 
обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

12.Оглед на обекта се извършва в рамките на всеки работен ден, след 
представяне на документ за закупена тръжна документация до 15,30 часа 
на 15-я работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

13.Търгът да се проведе на 17-я работен ден от обнародването на 
решението в „Държавен вестник” от 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/, или документ 
за самоличност за физически лица /копие, заверено от участника/; 

14.3.платежен документ за внесен депозит в размер на 9 000лв./девет 
хиляди лева/, платими по сметка  IBAN:BG36CECB97903262150000 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.удостоверение за липса на публични вземания към община 
Варна от дирекция „Местни данъци” /оригинал/; 



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

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

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

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

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

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

15.Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения: 
15.1.са подадени след 16,30 часа на 15-я работен ден от 

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

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

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

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

ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно 
наддаване в състав: председател – Петко Бойновски; членове – Димитър 
Кискинов, Стефка Петрова, Илия Кафалийски, Галина Крайчева-Иванова, 
Станислав Иванов, Януарий Вичев; резервни членове: Пламен Начков и 
Снежана Донева, и възнаграждение съгласно чл. 8, ал. 3 от Наредбата за 
търговете и конкурсите, за дейността на всеки от членовете на комисията в 
размер на 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 Общинския съвет – Варна, да 
подпише приложения към тръжната документация договор със спечелилия 
търга участник, след представяне на декларация за произхода на 
средствата и придружаващите я документи, и заплащане на достигнатата 
при търга цена. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 41, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 7/ 
 
 
 
 

1651-9. 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 № 
6131/20.07.2010 г., представляващ ателие № 1, с идентификатор 
10135.2556.1.5.16 и застроена площ 135,60 кв. м., заедно с 1,8782 % 
идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, 
Общински съвет – Варна реши: 

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на 
общински нежилищен имот, находящ се в гр. Варна, бул. „Цар 
Освободител” № 88, бл. 2, вх. Б, ет. 6 по АОС № 6131/20.07.2010 г., 
представляващ ателие №1, с идентификатор 10135.2556.1.5.16 и застроена 
площ 135,60кв. м., заедно с 1,8782% идеални части от общите части на 
сградата и от правото на строеж, при начална тръжна цена 128 000лв./сто 
двадесет и осем 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 3 500лв./три хиляди и петстотин 
лева/. 

9.Депозит в размер на 12 800лв./дванадесет хиляди и осемстотин 
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 ХІІ-
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 тръжна документация следва да бъдат 
представени следните документи: документ за самоличност, актуално 
състояние на едноличен търговец или друго юридическо лице по 
Търговския закон, а ако документацията се закупува от друго лице се 
представя и нотариално заверено пълномощно. 

11.Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан 
непрозрачен плик, върху който се отбелязват името /фирмата/ на участника 
и цялостното наименование на обекта на приватизация в стая 1210 на ХІІ-я 
етаж в сградата на община Варна до 16,30 часа на 15-я работен ден от 
обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

12.Оглед на обекта се извършва в рамките на всеки работен ден, след 
представяне на документ за закупена тръжна документация до 15,30 часа 
на 15-я работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

13.Търгът да се проведе на 17-я работен ден от обнародването на 
решението в „Държавен вестник” от 14,00 часа в сградата на община 
Варна. 

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

14.1.заявление за участие; 



14.2.удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по 
вписванията за вписване на юридическите лица /оригинал/, или документ 
за самоличност за физически лица /копие, заверено от участника/; 

14.3.платежен документ за внесен депозит в размер на 12 
800лв./дванадесет хиляди и осемстотин лева/, платими по сметка  
IBAN:BG36CECB97903262150000 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.удостоверение за липса на публични вземания към община 
Варна от дирекция „Местни данъци” /оригинал/; 

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

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

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

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

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

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

15.Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения: 
15.1.са подадени след 16,30 часа на 15-я работен ден от 

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

сключването на договор за приватизация: 



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

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

ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно 
наддаване в състав: председател – Петко Бойновски; членове – Димитър 
Кискинов, Стефка Петрова, Станислав Темелков, Ивайло Митковски, 
Петър Липчев, Тодор Мутафов; резервни членове: Пламен Начков и 
Медиха Мехмед-Хамза, и възнаграждение съгласно чл. 8, ал. 3 от 
Наредбата за търговете и конкурсите, за дейността на всеки от членовете 
на комисията в размер на 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 Общинския съвет – Варна, да 
подпише приложения към тръжната документация договор със спечелилия 
търга участник, след представяне на декларация за произхода на 
средствата и придружаващите я документи, и заплащане на достигнатата 
при търга цена. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 41, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 7/ 

 

 

 

1652-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2, 
чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК във връзка с чл. 2, ал. 1, 
т. 3, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и 



конкурсите, и свое решение № 3083-4/32/09,10.03.2011 г. за откриване на 
процедура за приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в 
гр. Варна, бул. „Цар Освободител” № 88, бл. 3, вх. В, ет. 6 по АОС № 
6150/20.07.2010 г. и представляващ ателие №1, с идентификатор 
10135.2556.1.6.16 и застроена площ 156,00 кв. м., заедно с 2,1607 % 
идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, 
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 156,00 кв. м., заедно с 2,1607 % идеални части от общите части на 
сградата и от правото на строеж, при начална тръжна цена 131 000 лв./сто 
тридесет и една 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 3 500лв./три хиляди и петстотин 
лева/. 

9.Депозит в размер на 13 100лв./тринадесет хиляди и сто 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 ХІІ-
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 тръжна документация следва да бъдат 
представени следните документи: документ за самоличност, актуално 
състояние на едноличен търговец или друго юридическо лице по 
Търговския закон, а ако документацията се закупува от друго лице се 
представя и нотариално заверено пълномощно. 



11.Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан 
непрозрачен плик, върху който се отбелязват името /фирмата/ на участника 
и цялостното наименование на обекта на приватизация в стая 1210 на ХІІ-я 
етаж в сградата на община Варна до 16,30 часа на 15-я работен ден от 
обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

12.Оглед на обекта се извършва в рамките на всеки работен ден, след 
представяне на документ за закупена тръжна документация до 15,30 часа 
на 15-я работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

13.Търгът да се проведе на 17-я работен ден от обнародването на 
решението в „Държавен вестник” от 16,00 часа в сградата на община 
Варна. 

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

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

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

14.3.платежен документ за внесен депозит в размер на 13 
100лв./тринадесет хиляди и сто лева/, платими по сметка  
IBAN:BG36CECB97903262150000 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.удостоверение за липса на публични вземания към община 
Варна от дирекция „Местни данъци” /оригинал/; 

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

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

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

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

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



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

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

15.Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения: 
15.1.са подадени след 16,30 часа на 15-я работен ден от 

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

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

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

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

ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно 
наддаване в състав: председател – Петко Бойновски; членове – Димитър 
Кискинов, Стефка Петрова, Йорданка Юнакова, Станислав Иванов, Галина 
Крайчева-Иванова, Илия Кафалийски; резервни членове: Пламен Начков и 
Христо Атанасов, и възнаграждение съгласно чл. 8, ал. 3 от Наредбата за 
търговете и конкурсите, за дейността на всеки от членовете на комисията в 
размер на 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 Общинския съвет – Варна, да 
подпише приложения към тръжната документация договор със спечелилия 



търга участник, след представяне на декларация за произхода на 
средствата и придружаващите я документи, и заплащане на достигнатата 
при търга цена. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 41, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 7/ 
 
 
 
 

1653-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2 и 
във връзка с чл. 4, ал. 4 от ЗПСК, Общински съвет  - Варна реши: 

1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен 
имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Двадесет и седми юли” № 66, 
представляващ две стаи в сутерена и земя, предмет на АОС 
№1790/15.05.2000 г. 

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имуществото 
на обекта, сключване на договори за дялово участие, за наем, за съвместна 
дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за кредити, 
отнасящи се до обекта. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 41, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 7/ 

 
 
 
 
 
 

 

1654-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2 и 
във връзка с чл. 4, ал. 4 от ЗПСК, Общински съвет  - Варна реши: 

1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен 
имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Съборни” № 44, представляващ сграда 
и земя, предмет на АОС № 1261/02.07.1999 г. 

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имуществото 
на обекта, сключване на договори за дялово участие, за наем, за съвместна 
дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за кредити, 
отнасящи се до обекта. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 41, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 7/ 

 
 

 
 
 
 

 



1655-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2 и 
във връзка с чл. 4, ал. 4 от ЗПСК, Общински съвет – Варна реши: 

1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен 
имот, находящ се в гр. Варна, бул. „Княз Борис І” № 64, представляващ 
сграда и земя, предмет на АОС № 7512/07.08.2013 г. 

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имуществото 
на обекта, сключване на договори за дялово участие, за наем, за съвместна 
дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за кредити, 
отнасящи се до обекта. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 41, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 7/ 

 
 
 
 
 

1656-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2 и 
във връзка с чл. 4, ал. 4 от ЗПСК, Общински съвет – Варна реши: 

1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен 
имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Шейново” № 24, представляващ фурна 
и земя, предмет на АОС № 7236/08.01.2013 г. 

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имуществото 
на обекта, сключване на договори за дялово участие, за наем, за съвместна 
дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за кредити, 
отнасящи се до обекта. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 41, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 7/ 

 
 
 
 

1657-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2 и 
във връзка с чл. 4, ал. 4 от ЗПСК, Общински съвет – Варна реши: 

1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен 
имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Генерал Скобелев” № 56, сграда и 
земя, предмет на АОС № 7034/25.07.2012 г. 

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имуществото 
на обекта, сключване на договори за дялово участие, за наем, за съвместна 
дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за кредити, 
отнасящи се до обекта. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 41, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 7/ 

 
 



1658-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2 и 
във връзка с чл. 4, ал. 4 от ЗПСК, Общински съвет  - Варна реши: 

1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен 
имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Цар Симеон І” № 3, дясно крило от 
масивна сграда, предмет на АОС № 4169/01.02.2007г. 

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имуществото 
на обекта, сключване на договори за дялово участие, за наем, за съвместна 
дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за кредити, 
отнасящи се до обекта. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 41, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 7/ 

 
 
 
 
 

1659-9.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2 и 
във връзка с чл. 4, ал. 4 от ЗПСК, Общински съвет – Варна реши: 

1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен 
имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Цар Симеон І” № 3, магазин със склад, 
предмет на АОС № 4170/01.02.2007 г. 

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имуществото 
на обекта, сключване на договори за дялово участие, за наем, за съвместна 
дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за кредити, 
отнасящи се до обекта. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 41, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 7/ 

 
 
 
 
 
1660-9.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2 и 

във връзка с чл. 4, ал. 4 от ЗПСК, Общински съвет – Варна реши: 
1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен 

имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Цар Симеон І” № 3, магазин, предмет 
на АОС № 4171/01.02.2007г. 

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имуществото 
на обекта, сключване на договори за дялово участие, за наем, за съвместна 
дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за кредити, 
отнасящи се до обекта. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 41, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 7/ 

 
 
 



1661-9.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2 и 
във връзка с чл. 4, ал. 4 от ЗПСК, Общински съвет – Варна реши: 

1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен 
имот, находящ се в гр. Варна, бул. „Христо Ботев” № 18, вх.5, ет.13, 
ателие № 3, предмет на АОС № 252/08.09.1997 г. 

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имуществото 
на обекта, сключване на договори за дялово участие, за наем, за съвместна 
дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за кредити, 
отнасящи се до обекта. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 41, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 7/ 

 
 
 
 
 
 
1662-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2 и 

във връзка с чл. 4, ал. 4 от ЗПСК, Общински съвет – Варна реши: 
1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен 

имот, находящ се в гр. Варна, бул. „Христо Ботев” № 18, вх. 9, ет. 13, 
ателие № 3, предмет на АОС № 250/08.09.1997 г. 

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имуществото 
на обекта, сключване на договори за дялово участие, за наем, за съвместна 
дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за кредити, 
отнасящи се до обекта. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 41, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 7/ 

 
 
 
 
 

1663-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2 и 
във връзка с чл. 4, ал. 4 от ЗПСК, Общински съвет – Варна реши: 

1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен 
имот, находящ се в гр. Варна, бул. „Христо Ботев” № 18, вх. 9, ет. 13, 
ателие № 1, предмет на АОС № 255/09.09.1997 г. 

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имуществото 
на обекта, сключване на договори за дялово участие, за наем, за съвместна 
дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за кредити, 
отнасящи се до обекта. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 41, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 7/ 



1664-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2 и 
във връзка с чл. 4, ал. 4 от ЗПСК, Общински съвет – Варна реши: 

1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен 
имот, находящ се в гр. Варна, бул. „Христо Ботев” № 18, вх. 9, ет. 13, 
ателие № 3, предмет на АОС № 253/08.09.1997 г. 

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имуществото 
на обекта, сключване на договори за дялово участие, за наем, за съвместна 
дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за кредити, 
отнасящи се до обекта. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 41, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 7/ 

 

 

1665-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 6 и чл. 6.1. 
от Правилник за дейността на комисията по приватизация и 
следприватизационен контрол при община Варна, Общински съвет – 
Варна, приема „Ред, условия и критерии за провеждане на конкурс по 
документи и събеседване за избор на независими оценители и 
правоспособни юристи за изготвяне на приватизационни оценки и 
анализи на правното състояние”. 

1. Да се проведе конкурс по документи и събеседване за избор до 20 
/двадесет/ независими оценители и правоспособни юристи за изготвяне на 
приватизационни оценки и анализи на правното състояние на 
предложените за приватизация обекти. 

2. Конкурсът да бъде обявен в един местен ежедневник.  
3. Кандидатите следва да отговарят на следните условия: 
3.1. физически лица и юридическите лица, регистрирани по реда на 

Търговския закон, които са вписани в регистъра на независимите 
оценители и са получили сертификат за правоспособност на независим 
оценител; 

3.2. да имат действащ сертификат за оценителска правоспособност, 
издаден от  Камарата на независимите оценители в България; 

3.3. да имат документ за юридическа правоспособност. 
4. Комплекта документи за участие на кандидатите трябва да 

съдържа: 
4.1. заявление за участие; 
4.2. документ за самоличност – копие, заверено от участника /за 

физически лица/; 
4.3. сертификат за оценителска правоспособност, издаден от  

Камарата на независимите оценители в България  – копие, заверено от 
участника; 



4.4. документ за юридическа правоспособност /за юристи/ - копие 
заверено от участника; 

4.5. ЕИК за юридически лица, регистрирани в Търговския регистър 
към Агенция по вписванията или документ за самоличност за физически 
лица (копие, заверено от участника); 

4.6. за юридически лица – декларации от името на заявителя, че: 
а) не е обявен в несъстоятелност; 
б) не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност; 
в) не се намира в ликвидация. 
4.7. за физически лица – декларации от името на заявителя, че: 
а) не е осъждан; 
4.8. автореференция, съдържаща:  
- списък на оценките, извършени от независимия оценител или 

анализи на правното състояние, извършени от правоспособния юрист; 
- препоръки. 
5. Комплектът документи да се представи до 16.30 часа в 10-дневен 

срок от публикуване на обявата в Дирекция „Общинска собственост, 
икономика и стопански дейности”, отдел „Общинска собственост”, стая 
№1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна. 

6. Конкурсът да се проведе от 10,00 часа в сградата на община Варна, 
в 5-дневен срок от изтичане на срока за подаване на документите за 
участие, от комисия в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Петко Бойновски 
СЕКРЕТАР: Стефка Петрова 
ЧЛЕНОВЕ:  Димитър Кискинов, Илия Кафалийски, Медиха Мехмед 

- Хамза 
РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ: Пламен Начков, Тодор Мутафов 
7. За резултатите от проведения конкурс, комисията да изготви 

доклад за утвърждаване на решение от Общински съвет – Варна до 20 
/двадесет/ независими оценители и правоспособни юристи. 

* 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. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 40, против – 1, въздържали се – 0, отсъстват – 7/ 

 

 

 

1666-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 1, ал. 3 от 
ЗПСК, Общински съвет – Варна, реши: 

1. Отменя свое решение 356-11/7/16, 17.05.2012 г. 



2. Определя комисия за следприватизационен контрол на поетите с 
приватизационни договори задължения за купувачите в състав:  

- председател – Петко Бойновски,  
- членове: Стефка Петрова, Димитър Кискинов, Петър Липчев, 

Христо Атанасов,  
- резервни членове: Станислав Темелков, Януарий Вичев. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 41, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 7/ 
 
 

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                          В А Р Н А  
 
ЮП/ЮП    _________________/ИВАН ЛУКОВ/ 
 



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 
№ 34 

от заседание, проведено на 21.07.2014 г. 
по точка  десета от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Упълномощаване на представителя на община Варна за 
участие в общото събрание на „СПОРТЕН КОМПЛЕКС ВАРНА” АД, 
насрочено на 25.07.2014 г. 

 
   Докл.: Иван Луков – Председател на ОбС 

         
 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1667-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 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 и във връзка с 
покана вх. № ОС14000775ВН/18.06.2014 г. от Изпълнителния директор, 
Общински съвет – Варна упълномощава представителя на акционера 
община Варна – общинския съветник Валентина Вичева Софрониева, да 
участва в Общо събрание на акционерите на „СПОРТЕН КОМПЛЕКС 
ВАРНА“ АД, което ще се проведе на 25.07.2014 г. от 10:00 часа и да 
гласува по посочените в предварително обявения дневен ред точки, като 
има следните правомощия: 

ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Отчет на СД за дейността на 
дружеството през изтеклата 2013 г. Проект за решение: „ОС приема 
отчета на СД“ - „Да участва в разискванията по тази точка и да гласува 
с оглед най-добрата защита интересите на община Варна.” 

ПО ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на годишния 
финансов отчет на дружеството за 2013 г. Проект за решение: „ОС 
приема годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.“ - „Да участва 
в разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-добрата 
защита интересите на община Варна.“ 

ПО ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на решение за 
разпределяне на печалбата на дружеството за 2013 г. Проект за решение: 
„ОС приема решение за разпределяне на печалба на дружеството за 2013 



г.” – Да участва в разискванията по тази точка и да гласува с оглед 
най-добрата защита интересите на община Варна.“ 

ПО ТОЧКА 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Освобождаване от отговорност 
на членовете на СД за дейността им през 2013 г. Проект за решение: „ОС 
освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2013 г.” 
– „Да участва в разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-
добрата защита интересите на община Варна.“ 

ПО ТОЧКА 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на решение за 
търсене на варианти за финансиране на дружеството. Проект за решение: 
„ОС упълномощава Съвета на директорите да предложи варианти за 
финансиране на дружеството.” – „Да участва в разискванията по тази 
точка и да гласува с оглед най-добрата защита интересите на община 
Варна.“ 

ПО ТОЧКА 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Избор на дипломиран експерт – 
счетоводител на дружеството за 2014 г. – „Да участва в разискванията 
по тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита интересите на 
община Варна.“ 

1667-10-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински 
съвет – Варна решава след участието си в Общото събрание на 
акционерите на „СПОРТЕН КОМПЛЕКС ВАРНА“ АД, представителят 
на акционера община Варна общинския съветник Валентина Вичева 
Софрониева, на следващото заседание на Общинския съвет – Варна да  
внесе писмен доклад за взетите решения на Общото събрание, за сведение. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 40, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 7/ 
 
 
 
            
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                          В А Р Н А  
 
ЮП/ЮП    _________________/ИВАН ЛУКОВ/ 



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 
№ 34 

от заседание, проведено на 21.07.2014 г. 
по точка  единадесета от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на отчет на кмета на община Варна за 
изпълнението на решенията приети на Общински съвет – Варна. 
 
                 Докл.: Иван Луков – Председател на ОбС 
          
 
 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1668-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, Общински съвет – Варна 
приема отчет на кмета на община Варна с изх. № 
РД14010334ВН/30.04.2014 г., относно изпълнението на решенията на 
Общински съвет – Варна, приети на заседания: № 7/16,17.05.2012 г., № 
8/25.06.2012 г., № 9/04,05.07.2012 г.,  № 10/26,27.07.2012 г., № 
11/19.09.2012 г., № 12/24.10.2012 г., № 13/26.11.2012 г., № 14/09.12.2012 г., 
№ 15/20.02.2013 г., № 16/27.03.2013 г., № 17/29.04.2013 г., № 18/22.05.2013 
г., № 19/04.06.2013 г., № 21/17,18.07.2013 г., № 22/06.08.2013 г., № 
23/18.09.2013 г., № 24/21.10.2013 г., съгласно приложение към настоящото 
решение.  

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 39, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 8/ 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                          В А Р Н А  
 
ЮП/ЮП    _________________/ИВАН ЛУКОВ/ 

 

 

 



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 
№ 34 

от заседание, проведено на 21.07.2014 г. 
по точка  дванадесета от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на отчет от Председателя на Общински 
съвет – Варна за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за 
периода 01.01.2014 г. – 30.06.2014 г. 

 
    Докл.: Иван Луков – Председател на ОбС 

        
 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1669-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 27, ал. 6 и 
във връзка с чл. 8, ал. 1, т. 11 от Правилника за организация и дейността на 
Общински съвет – Варна, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация, Общински съвет – Варна приема отчет на 
Председателя на Общински съвет – Варна за дейността на Общински 
съвет – Варна и неговите комисии за периода 01.01.2014 г. – 30.06.2014 г.”, 
съгласно приложение към настоящото решение.  

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 41, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 7/ 

 

 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

                          В А Р Н А  
 
ЮП/ЮП    _________________/ИВАН ЛУКОВ/ 



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 
№ 34 

от заседание, проведено на 21.07.2014 г. 
по точка  тринадесета от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Приемане на отчет за извършените разходи от 
председателя на Общински съвет – Варна, във връзка с участие в 
общото събрание на НСОРБ и НАПОС за периода от 01.04.2014 г. до 
30.06.2014 г.   

 
    Докл.: Иван Луков – Председател на ОбС 

     
      

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 

1670-13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, т. 
4 от Наредбата за командировките в страната и във връзка с писма изх. № 
РД14016910ВН/11.07.2014 г. от кмета на община Варна с приложен отчет, 
Общински съвет – Варна одобрява отчета за извършените разходи от 
председателя на Общински съвет – Варна за командировки в страната за 
периода от 01.04.2014 г. до 30.06.2014 г. в размер на 249,00 лв. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 41, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 7/ 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                          В А Р Н А  
 
ЮП/ЮП    _________________/ИВАН ЛУКОВ/ 

  
 
     



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 
№ 34 

от заседание, проведено на 21.07.2014 г. 
по точка  четиринадесета от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Освобождаване и избор на членове на управителни, 
контролни органи и представители на община Варна в общото събрание на 
търговските дружества, собственост на община Варна. 

 
Докл.: Иван Луков – Председател на ОбС 

     
      

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 

1671-14. 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, като член на Съвета на 
директорите на “Дворец на културата и спорта” ЕАД Драгомир Демиров 
Дончев. 

1671-14-1. 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 избира за член на Съвета на 
директорите на “Дворец на културата и спорта” Дарина Павлова 
Павлова. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 39, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 7/ 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                          В А Р Н А  
 
ЮП/ЮП    _________________/ИВАН ЛУКОВ/ 

  



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 
№ 34 

от заседание, проведено на 21.07.2014 г. 
по точка  петнадесета от дневния ред 

 
 
 

ОТНОСНО: Промени в съставите на ПК и ВрК  към Общински 
съвет – Варна. 

 
Докл.: Иван Луков – Председател на ОбС 

   
 
 Общински съвет – Варна прие следните 
 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1672-15. 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 ВрК 
„Опазване и възпроизводство на околната среда“, общинският съветник 
Владимир Велчев Тонев. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 38, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 10/ 
 

 
 
1673-15. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, чл. 4, ал. 2 от 

Закона за приватизация и следприватизационен контрол и чл. 17, ал. 4 от 
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 
Общински съвет – Варна избира за член на Комисията по приватизация и 
следприватизационен контрол общинският съветник Жельо Петров 
Алексиев.  

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 41, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 7/ 

 

 



1674-15. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, чл. 4, ал. 2 от 
Закона за приватизация и следприватизационен контрол и чл. 17, ал. 4 от 
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 
Общински съвет – Варна избира за член на Комисията по приватизация и 
следприватизационен контрол общинският съветник Славчо Славов 
Славов.  

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 39, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 9/ 
 
 
 
 

1675-15. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, чл. 4, ал. 2 от 
Закона за приватизация и следприватизационен контрол и чл. 17, ал. 4 от 
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 
Общински съвет – Варна избира за член на Комисията по приватизация и 
следприватизационен контрол общинският съветник Марица Димитрова 
Гърдева.  

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 37, против – 1, въздържали се – 0, отсъстват – 10/ 
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                          В А Р Н А  
 
ЮП/ЮП    _________________/ИВАН ЛУКОВ/ 
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