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ОТНОСНО: Питания и отговори на питания. 
 
Иван ЛУКОВ 
Имате думата колеги, по точка първа. Г-н Джагаров, заповядайте. 
 
Николай ДЖАГАРОВ 
Г-н председател, драги колеги, за съжаление и днеска кмета го няма. 

Но аз имам две актуални питания, на предната сесия направих питане по 
отношение на решенията на общинския съвет за проектиране и изграждане 
на нова библиотека и завършване на строителство на Аспарухов мост. До 
ден днешен нямам отговор. Съгласно ЗМСМА кмета е длъжен в 
едномесечен срок да даде отговор на питане на общински съветник. Аз 
питам – кога ще получа отговор. 

Второ питане – в „Галата“ Народното читалище има проблеми с 
покрива, ремонта. Шест пъти са правени предложения от управителния 
съвет на читалището до администрацията, ходили са от администрацията, 
правили са оценка включително и заместник – кмета Пейчев. Въпросът ми 
е – кога ще бъде извършен ремонта на читалището в Галата, тъй като, ако 
се забави ремонта може да падне покрива и да загуби стойността си. 
Благодаря. 

 
Иван ЛУКОВ 
И аз Ви благодаря, г-н Джагаров. Г-н Атанасов поиска думата, 

заповядайте. След това г-жа Карапетян, г-н Костадинов. Само да ви помоля 
за тишина в залата колеги, нека да се изслушваме. 

 
Христо АТАНАСОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н заместник – кмет, уважаеми 

колеги. Въпросите ми са свързани с питанията, които бяха отправени към 
г-н кмета на 35-то заседание на Общински съвет от 03.09.2014 г., бях 
отправил две питания от трибуна. По-късно и в заседанието г-н Пейчев 
казахте, че ще получим отговор независимо, че г-н кмета го няма … Ами 
да, най-вероятно, но пак казвам – от трети до сега аз нямам отговор. И 



въпросът ми е следния, за да не чета всички входящи писма и двата 
въпроса, които са на трибуна, Вие ме уверявате че отговорите са вече в … 
Разбирате питането ми, от 26-ти са ми входирани, осми месец и девети 
месец, естествено е да попитам, когато не ги виждам до момента. След 
като ме уверявате, че вече са в това – благодаря. Нямам повече въпроси. 

 
Иван ЛУКОВ 
Входирани са, тази сутрин ги разписах. .. Г-жа Карапетян. 
 
Марина КАРАПЕТЯН 
Благодаря Ви. Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н заместник – 

кмет, уважаеми районни кметове, уважаеми колеги. Аз имам два въпроса 
към г-н Портних, искрено съжалявам, че той не е тук да ги чуе. Надявам се, 
че има уважителна причина за това. Първият ми въпрос касае проекта за 
„Интегриран градски транспорт“, по-точно поведението на неговата 
ръководителка. Само накратко да запозная, няма да губя време, тежка 
сесия имаме. На 29-ти октомври беше проведено заседание на ПК 
„Транспорт“, на тази комисия в дневен ред беше включена точка отчет на 
г-жа Биляна Якова към 30.09., относно напредъка на проекта. Само така 
нали във времето, март месец взехме решение, че на всеки три месеца г-жа 
Якова ще дава отчет. Тя не се яви на тази комисия. Също така към 29-ти 
октомври и към 11-ти ноември също, отчет за напредъка на проекта към 
30.09. не е постъпил в общинския съвет. За мен това поведение е меко 
казано странно, недопустимо. Държа да напомня на кмета на град Варна, 
че общинския съвет контролира администрацията, а не обратно, както 
може би на тях им се иска. Това е най-големия проект за този град и според 
мен това, че нямаме отчет означава само едно – няма какво да се отчете. И 
тъй като аз не еднократно съм поставяла този въпрос на сесии, тъй като 
считам за свое задължение да осъществявам контрол, който ми е разписан 
в закона, върху изпълнение на решенията на този Общински съвет. В тази 
връзка, аз от тази трибуна искам оставката на г-жа Биляна Якова – дали 
кмета ще го направи си е абсолютно негова работа. Но той ще носи 
съответно отговорността споделено с нея за този проект. Искам само да 
кажа, че това не е единичен случай, когато поискам отчет от някоя 
постоянна комисия, не се дава. Същият е случая и с „Варна – европейска 
столица на културата“, така все още нямаме отчет за изразходваните 
средства, а минаха повече от два месеца. Това по първия ми въпрос.  

Втори въпрос – г-н Пейчев, аз съм много изненадана, че на днешната 
сесия няма включена точка, дори и в последния момент да беше включена, 
касаеща договорите на спортните клубове. На проведена среща с 
обществения съвет по спорт, беше констатирано от администрацията, че 
клубовете които ползват общинската база към момента нямат договори, 
защото те са изтекли поетапно – август, септември, октомври месец. И те в 



момента реално има решение на Общински съвет кои клубове да ползват 
базата безвъзмездно, но няма договори. Значи някъде по етажите, някой 
нещо не е до огледал, договорите не са анексирани, изтърван е срока за 
анекси, това беше казано и идеята беше да се предложи до влизане, до 
приемане на нова наредба, при положение, че имаме съществуваща такава, 
тези клубове по някакъв начин с решение на Общински съвет да им бъде 
продължено ползването безвъзмездно на базата. Аз наистина не мога да 
разбера защо това днеска не е влязло и какво смятате Вие да предприемете, 
като администрация, за да могат тези повече от четиридесет и няколко, не 
помня вече, просто аз не съм подготвена за това питане, тъй като мислех, 
че ще го обсъждаме, че ще има предложение и ние ще го обсъждаме. Не 
помня точно бройката на клубовете, но това са много клубове, които са в 
едно висящо положение. Благодаря ви. 

 
Иван ЛУКОВ 
И аз благодаря. Г-н Костадинов. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, уважаеми варненци. Аз 

ще се наложи отново да задам два от въпросите, които зададох на предната 
сесия, защото отговор на тях, както винаги не получих. Въпросите бяха 
всъщност три, единия касаеше пълен ремонт на ул. „Първа“ в кв. „Изгрев“, 
която беше след големите наводнения превърната в руина. В крайна сметка 
без да получа отговор улицата беше ремонтирана така или иначе. Другите 
два обаче въпроса, останаха без отговор. Първия касаеше съдбата на 
паметника на граничаря в Морската градина, който е в отвратително 
състояние и на практика се е превърнал в една рушивина. Въпросът беше и 
продължава да бъде първо, както ще направи общината, за да спре 
вандалщините върху паметника. И на второ място, да се предприемат 
действия по укрепването на терена около него, тъй като цялата зона е един 
голям свлачищен терен.  

Вторият въпрос беше свързан с действията на общината, които 
касаят правния спор с център „Ривиера“, най-старата организация в 
България работеща съвместно с холандското правителство, даваща грижи 
за деца с ментални умствени затруднения. Към настоящия момент нашата 
община е предприела действия, с които на практика иска да фалира и да 
унищожи тази организация. Въпросът ми беше към кмета Иван Портних, 
какви действия ще бъдат предприети, за да не се случи това, тъй като в 
този случай ще бъде един наистина много сериозен прецедент. Грозен 
прецедент не само за Варна, но и за България. 

Междувременно обаче, тъй като сесията се проточи повече от два 
месеца, последната беше на 03.09., се случиха и доста други неща. При мен 
дойдоха 20 души от кв. „Св. Никола“ и в тази връзка, и по повод 



многобройни сигнали и молби, които са пристигали при мен, ще задам 
един въпрос конкретен. С решение № 2405-10 по Протокол № 24 от 23, 24, 
30.06.2010 г. на Общински съвет, обнародван в Държавен вестник, бр. 
65/20.08.2010 г. е одобрен ПУП – ПРЗ на квартала. След приемането му 
гражданите са очаквали разбира се най-после администрацията да се заеме 
с привеждането на уличната регулация в съответствие с плана, за да им 
осигури улици с нормална ширина, позволяващи достъп до спешна 
медицинска помощ, пожарна, полиция, сметоизвозване, снегопочистване и 
т.н. За констатирането на незаконно построените огради преграждащи 
уличното платно и съответните актове за премахването им от 
собствениците на парцелите не се изискват, както е известно никакви 
средства, така че дежурното оправдание „пари няма“, в този случай не 
важи. Ясно е, че за асфалт, тротоари, осветление и т.н., въпреки утроените 
за тази година данъци, жителите на квартала не могат да мечтаят, но 
осигуряването на нормални по ширина улици е нещо възможно и зависи от 
малко усилия на компетентните органи – отдел „Контрол на 
строителството“ и ООР. Примери как функционира обаче общинската 
администрация във връзка със сигнали на живущи в кв. „Св. Никола“, ще 
преведа – през месец февруари 2011 г. „ЕОН – България“ набива стълбове 
за прокарване на въздушно окабеляване без да се съобразява с каквито и да 
било планове. По жалба на живущите, със заповед на кмета на община 
Варна строежа е спрян, но и до настоящия момент стълбовете стоят на 
място, по средата на улицата. С жалба от 2011 г. е сигнализирано, че 
масово оградите към уличната регулация в квартала не отговарят на 
изискванията на ЗУТ, но съответните служители изискват да се 
конкретизират имотите, при положение че имена на улици и още малко 
номера на имоти в квартала няма обозначени. Важно е в този момент да 
отбележим, че закононарушенията са очевадни и за човек без техническо 
образувание, в което имах възможността лично да се уверя. Огради високи 
по над три метра, по закон са до 60 см.; път с ширина три метра – по план 
трябва 12 м. и т.н. С жалба, която е от 18.07.2011 г. с вх. № К-94-Б.38, са 
дадени точни данни за конкретен имот – констатирано е противоречието с 
издаденото разрешение за строителство, съставен е акт и толкова. Оградата 
и до момента обаче си стои непокътната, а това е преди три години. По-
пресен пример за сигнал до община Варна и район „Приморски“ е с вх. № 
АГУП13004159ПР, сигнализира се за изграждане в момента на масивна 
ограда върху съществуващото пътче, която почти го прегражда. Резултат – 
няма. Въпросите са два. Първо – защо се изразходвани средства и усилия 
за приемане на ПУП – ПРЗ, както и ПУР на цял квартал, след като всеки 
опит да се задвижи общинската администрация, за да се предприемат 
действия по реализирането му среща фрапираща, необяснима съпротива.  

Второ, кога съответните отдели по контрол на строителството в 
община Варна и район „Приморски“ служебно ще се заемат с функциите 



си по контрол на масовото очевидно, очевадно незаконно строителство по 
уличната мрежа в този район, вместо да изискват някой да им посочи 
пълни координати. Трябвали хората да чакат да се стигне до най-лошото и 
поради невъзможността на някой от живущите там да получи достъп до 
медицинска помощ или пожарна, поради непроходимата улична мрежа, 
често срещани случаи в действителността, отново да влезем в черната 
хроника.  

Тук е момента да отбележа и затова ще настоявам, то така или иначе 
ще се отбележи в протокола, по закон – мисля, че г-н Джагаров го спомена 
това нещо в самото начало, ние задавайки тези въпроси, общинските 
съветници трябва да получаваме отговори. Първо, в качеството си на кмет 
кмета трябва да го даде този отговор веднага, тъй като е момента липсва, 
той трябва да го даде писмен. Аз съм задал десетки въпроси, до сега не съм 
получил нито един отговор. Ако на следващата сесия, до следващата сесия 
разбира се, не получим отговори на това, очевидно е – аз ще посъветвам 
хората в този случай да си потърсят правата, както всички останали 
граждани, както и тези, които са в момента тука, дали на улицата, дали в 
общината, докато този проблем не бъде решен и докато съответно закона 
на бъде приложен. Благодаря. 

                   
Иван ЛУКОВ 
И аз благодаря. Колеги, други за изказвания? Г-жа Такева. Само да 

ви припомня, че съгласно правилника имаме пет минути за изказвания. 
 
Светлана ТАКЕВА 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, уважаеми заместник – 

кметове, районни кметове. Две бързи питания. На първото ми се искаше да 
получа отговор сега и в момента, но виждам, че няма човек който да ми 
отговори и това е питането ми във връзка с ремонта на „Дворец на 
културата и спорта“. За това, че 15.11., т.е. след четири дни ще дойде 
комисия, която да направи оценка за готовността на залата по повод 
световното първенство по волейбол през 2015 г. Ние нямаме никаква 
официална и неофициална информация до къде е стигнал ремонта на 
„Дворец на културата и спорта“. Искаше ми се дали кмет, дали заместник – 
кмет или съответно видях и новия директор на двореца, че е тук, но 
видимо няма кой да даде този отговор, за което ще помоля в писмения 
отговор да бъде упоменато към настоящия момент 11.11. каква е била 
ситуацията в „Дворец на културата и спорта“ във връзка с ремонта и петте 
милиона, които от осем месеца чакат да бъдат усвоени. 

Второто ми питане е нещо, което ще изисква … 
 
Иван ЛУКОВ 
Колеги, да ви помоля за тишина в залата. 



Светлана ТАКЕВА 
Второ ми питане е свързано с назначенията, които са свързани с 

увеличаване на бройките в районните кметства, във връзка с прехвърляне 
правомощията от кмета по ЗУТ към районните кметове, които поискаха по 
пет допълнителни бройки. Моля, след като бъде направена проверка дали 
хората, които заемат съответните работни места, като строителен контрол, 
дали имат нужното образование, квалификация и в писмения отговор да 
ми бъдат приложени както техните длъжностни характеристики, така и 
техните дипломи, с които са кандидатствали за работните си места, и това 
в петте районни кметства. Благодаря. 

 
Иван ЛУКОВ 
Други колеги, които имат желание да отправят своите въпроси? Ако 

няма, писмено беше постъпило искане от г-жа Маргарита Атанасова, за да 
й дадем думата в точката „Питания“, първа точка в дневния ред. 
Заповядайте, г-жо Атанасова. 

 
Маргарита АТАНАСОВА 
Добър ден на всички. Уважаеми заместник – кметове по райони и 

тези, които са от общината, уважаеми г-н председател, уважаеми господа 
съветници, уважаеми съграждани. Това, което ще изложа тук касае и нас, 
тъй като от нашите джобове ние плащаме на хора да работят към 
общината, а в действителност се получават съвсем други истории. Тъй 
като в момента тук се намира заместник – кмета по финансите, а аз имам и 
няколко питания към г-н Портних – до ден днешен не съм получила 
отговор и самия г-н Портних, както виждате го няма в залата. Но 
предполагам, че аудио записите, които са все някой ще му ги предаде. 
Така. Създадено е едно звено, което … 

 
Иван ЛУКОВ 
Извинявайте. Може ли малко по-тихичко, все пак наш съгражданин 

задава въпроса. .. Изчакайте. 
 
Маргарита АТАНАСОВА 
Да, ще изчакам. … Продължавам с това, което съм започнала. 

Извинявам се, че трябваше да изчакам да излязат хората, но явно някои 
хора не ги касае. Създадено е през 2012 г. на една от сесиите, когато г-н 
Иван Луков все още не е бил председател, е дадено предложение към 
различните подразделения към кметствата да се даде по една бройка, която 
да спомогне регистрацията на домашните любимци. В по-късен вариант, 
без разрешение на общинска сесия това звено се преквалифицира в звено 
за „Контрол на домашните любимци“ и там за началник се слага лицето 
Иван Радев, което за злоупотреби е отстранен и за 24 ч. му е написана, 



подписана нова заповед от заместващия г-н Бозов, да стане началник на 
това звено. Дами и господа, от там започва един много голям проблем, 
който тук го задавам публично. Защо звеното за „Контрол на домашните 
любимци“ никога до сега, аз съм ви го написала на всички, вие сте прочели 
статиите. Никога не е влизало в ромските махали, където има безобразно 
популация или това е в подпомагане дейността на това звено да 
продължава да се шири и да получава парите. Защо тези същите хора карат 
коли без разрешение. 14.02.2014 г. кметът Иван Портних издава заповед на 
временно настанената за управител Нели Георгиева да получи колата – 
0573. Какво се получава. Тази кола никой не е направил до към днескашен 
ден абсолютно приемо – предавателен протокол, на колко километра е, 
колко пъти фактически е вземато от държавния бензин, а лицето Иван 
Радев до преди три дена караше безпроблемно тази кола. Приложила съм 
ви къде е заснета колата и съботите и неделите, като своя частна. Кой ще 
плаща бензина? Нашите предложения, благодарение на Обединени 
варненци за Варна с лицето Ивайло Василев, благодарение на 
съгражданите ни, които фактически са доброволци, разкриха се толкова 
много неща, снимки от различни места – ние ви приложихме абсолютно 
всичко, до всички съветници. Нашето мнение е, че това звено не може да 
функционира. Моля ви запазете тишина, аз говоря нещо, което излиза от 
нашите джобове. Това звено не може да функционира, поради простата 
причина, че не може да действа без полиция. Затова в момента е тръгнала 
подписката за зоополиция, която достигна 15 хил. човека и се чудите от 
къде да вземете парите. Парите могат да се вземат точно от тези хора, 
които са направили такива нарушения. Следващото нещо, което искам да 
ви кажа – дадохте един куп пари горе за ремонта на този кучкарник. Ами 
тъй като бях попаднала в болницата не можах да вляза да го заснимам. 
Това, което заснех преди три дена, трябва да ви кажа, че ремонта просто 
само е проформа. Всичко, влезте и го вижте какво представлява, качено е 
youtub го има, в Национално сдружение „Грамада“, никакъв ремонт не е 
направен като хората. Парите са заминали просто така. Сега, нашите 
предложения са следните и още нещо искам да ви кажа, от кога … 

 
Иван ЛУКОВ 
Още една минута остава. 
 
Маргарита АТАНАСОВА 
Да. От кога лицето, директора Николай Няголов, изпълнява 

длъжността по-висшата длъжност от кмет в тази община я изпълнява той. 
Намерихме човек с висше образование, завършил със златен медал, 
фактически който е практикувал в Германия и е ветеринар, внесохме 
неговите документи, лицето Няголов заявява, че не може да бъде приет на 
работа. От кога той контролира тази община. Не са ли съветниците хората, 



които решават, не е ли човека г-н Портних. И най-накрая искам да обърна 
внимание, тук пред вас се намира един от съветниците – г-н Янко Станев. 
Г-н Станев, много лошо ме заплетоха с една интрига с Вас. Лицата … Да, 
да. В момента просто Вие го знаете, но искам публично пред … Дайте ми 
само 30 секунди.  

 
Иван ЛУКОВ 
Добре … 
 
Маргарита АТАНАСОВА 
Пламен Яболов, лицето Христо Константинов, кандидати от НДСВ 

за депутати, Пламен Костадинов, от БСП кандидат в „Нова сила“. Така. 
Тези хора разпространиха навсякъде, че Вие сте ми купили жилище. Така, 
извинявайте, ако наистина сте ми купили жилище, тъй като Вие сте богат 
човек, много Ви моля, сигурно жилището е извън града, дайте ми 
ключовете ако обичате и малката кола с четири девятки, да мога да се 
предвижвам. Много Ви моля да се разясним. Благодаря Ви много за 
изслушването. 

 
Иван ЛУКОВ 
И аз Ви благодаря. Времето с 23 секунди го пресрочихте. Г-н 

Атанасов, заповядайте. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н заместник – кмет, уважаеми 

колеги … 
 
Иван ЛУКОВ 
Колеги, да ви помоля за тишина в залата. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Започнах да задавам въпроса си по отношение на питанията, на 

които нямам отговор. Уважаеми г-н Пейчев, уверихте ме, че имам отговор. 
Погледнах, този отговор който ми е пратен, това е по едно старо питане, на 
което аз вече имам отговор. Но по останалите две, три, четири, пет, шест 
питания от моя страна нямам отговор и до момента, те са входирани на 
09.06.2014 г., 25.09.2014 г., 26.08.2013 г., и последните две питания, които 
са от 03.09.2014 г. Достатъчно дълъг период, за да ми бъде отговорено по 
някакъв начин. Нямам отговор на нито едно от тези шест питания, които 
съм отправил към г-н кмета. Благодаря. 

 
 
 



Иван ЛУКОВ 
Колеги, сега съгласно променения ни правилник имаме включена 

точка „Дискусия с гражданите“, има я и в този дневен ред, приета е. Така 
че много ви моля, ако имате някакви въпроси за дискутиране с общинския 
съвет е хубаво да бъдат задавани писмено, за да могат да бъдат запознати 
съветниците и в тази точка да се проведе една дискусия, да има нали какво 
да се говори. А така без да са запознати … Моля? 

 
…………………….. /гражданин/ 
Въпросът, по който аз ще говоря, са запознати общинските 

съветници.  
 
Иван ЛУКОВ 
Добре, благодаря Ви много, но тука точката е питания към кмета, а 

не да говорим за нещ,о за което сме запознати. Ако искате да говорим, 
казах Ви - имаме т. 20 в дневния ред „Дискусия с гражданите“, 
заповядайте. Ще имате неограничено време да си говорите. Така. Г-н 
Къчев заповядайте, много на кратко. 

 
Огнян КЪЧЕВ 
Уважаеми г-н председател, имам въпрос конкретен към кмета на 

община Варна в лицето на г-н Пейчо Пейчев, който го замества в момента. 
Свидетели сме в последните месеци на многобройни протести на граждани 
негодуващи относно проблеми, които ги касаят по плана за уличната 
регулация. Съгласно Закона за устройство на територията кмета на община 
Варна е длъжен да осигурява сметопочистване, сметоизвозване и въобще 
всякакви комунално – битови услуги на основание на което събира 
местните данъци и такси. Въпросния обект се намира по продължението на 
ул. „Евлоги Георгиев“, обръщача на № 13, пресечката с „Христо 
Смирненски“ в кв. „Изгрев“. Проблема е единичен към момента, който 
касае целия град, и в „Бриз“ и в „Изгрев“, и в останалите, и в „Планова“, 
„Сотира“ и всички останали селищни образувания, които ги превърнахме в 
квартали с хубави блокове и жилищни кооперации. Нямаме необходимата 
инфраструктура, която да обезпечава нормалния живот на тези хора. 
Въпросът ми е на какво основание се вдига таксата за местните такси на 
тези хора, живущи в тези райони, от четвърта в трета категория при 
положение, че не се осигурява адекватно обслужване. Обслужването е 
възмездно, казахме сметоизвозване, сметопочистване и т.н. И другият 
въпрос, чудя се по какъв начин се изискват от всички служби 
специализирани, включително и главна дирекция „Пожарна безопасност и 
защита на населението“ на удостоверения и паспортизацията на една 
сграда дали отговоря на пожароопасни и безопасни условия, след като 
няма достъп до този обект – една пожарна не може да отиде и 



специализирани коли, линейки не могат да отидат. Това е безобразие, в 
което в XXI в. сме поставили тези хора в кварталите „Изгрев“, „Бриз“ и 
всички подобни, които нямат план за улична регулация. Тези поземлени 
имоти на времето, които се ползваха за земеделски нужди в момента са 
квартали и трябва да го разберем. Благодаря. 

 
Иван ЛУКОВ 
Колеги, няма други питания. Да дадем думата на заместник - кмета, 

г-н Пейчев за отговор. 
 
Пейчо ПЕЙЧЕВ 
Уважаеми г-н председател, дами и господа общински съветници, 

уважаеми съграждани. По повод това, че г-н Портних отсъства, отсъства 
по уважителни причини, трябва да направи презентацията в Брюксел на 
Варна за Европейска младежка столица и затова отсъства. Сесията не 
назначава кмета. 

По отношение на въпросите, които бяха зададени, на всички 
общински съветници ще бъдат изготвени писмени въпроси, писмени 
отговори тоест, но по някои от въпросите, които бяха зададени искам да 
взема отношение. 

По отношение на въпросите, които са зададен от г-н Джагаров има 
внесени писмени отговори, така че предполагам, ако днес не са получени, 
не знам защо не са получени или вчера, днес вероятно трябва да си ги 
получите. Ако имате там някакво несъгласие с отговора, разбира се 
заповядайте ще го обсъдим. Г-н Христо Иванов също е тук, те касаят 
повече неговите ресори. С него също можете да ги обсъдите. 

По отношение на питанията на г-н Христо Атанасов, ще проверя 
наистина дали има някакво разминаване и ще му отговоря лично. 

По отношение на г-жа Карапетян, по отношение на изслушването от 
транспортната комисия на ръководителката на проекта. Всички разбира се 
общински съветници, имат право да получат необходимата информация, 
предполагам че има писмено входиран документ, който е отчета за 
изпълнение на проекта или за напредъка на проекта. До колкото разбрах 
два или един ден, не мога да кажа точно колко е предупредена, че ще има 
сесия на, че ще има т.е. комисия по „Транспорт“. Така че, ако проверите 
може би има такъв документ, не може би, обеден съм че има такъв 
входиран отчет. 

 
Марина КАРАПЕТЯН 
Може ли реплика? 
 
 
 



Пейчо ПЕЙЧЕВ 
Така че запознайте се с него. Нека да приключа, ако обичате. 

Запознайте се с него. А по отношение на „Интегриран градски транспорт“ 
разбира се много са така, натиска е много сериозен, по обясними причини. 
Няма да ги разискваме. Проекта бих казал, че се движи ритмично, няма 
изоставане и с темповете, с които се движи проекта и както се развиват 
нещата, проекта ще се случи независимо от многото упреци, независимо от 
многото проблеми, които се инспирират в зала, че видите ли колко е 
сложно и колко е така некомпетентно и непрофесионално. Към момента и 
автобусите са тук, нашите съграждани се возят на тези автобуси, всички 
тролейбуси са тук, нашите съграждани се возят на тролейбусите. Всички 
тия средства, които трябваше да бъдат заплатени, всичко е заплатено. 
Остава само да заплатим една малка част за тролейбусите, около три 
милиона, така че не е необходимо да създаваме така напрежение и да 
мислим, че по този начин помагаме. Не, не помагаме по този начин. Може 
би обаче така желанието е да пречим. Искрено се надявам, че не е така. 

По отношение на въпросите на г-н Костадинов. Г-н Костадинов, ще 
Ви подготвим, т.е. има подготвени отговори. Само за последния въпрос за 
„Св. Никола“ няма подготвен отговор, защото сега го задавате. Ще го 
проверим въпроса, но вярно е. Разрешенията, които са давани в „Св. 
Никола“ за строителство са безобразни. Никакъв ред, никакво спазване на 
правилата и всичко това е наследство за съжаление, и много е сложно да 
създадем така за кратко време ред. Тия разрешителни и тия безобразия, 
които са вършени назад във времето не са наши за съжаление. Стремим се 
да въведем някакви правила и да спазваме законите. Общо взето е много 
сложно да направиш отчуждителни процедури, за да разшириш улиците. 
Много е сложно да проведеш редица мероприятия, защото това е 
единствено жилище и т.н. Същото е и в район „Изгрев“, за където имаше 
също въпрос. Ходих лично на место да видя тази ул. „Невен“. Ами тя така 
е направена и всичко така е построено, че трябва да съборим и къщи там. 
Много е сложно … Да, ще събаряме разбира се, когато е необходимо ще се 
събори. Съгласен съм с Вас. Но много е сложно да го изпълниш това за два 
месеца или за три месеца. Има редица особености, които закона не 
разрешава и ние не можем да нарушаваме законите. Всичко трябва да се 
извършва законосъобразно и целесъобразно. 

По отношение на въпроса на г-н Къчев. Бих казал, че почти същия е 
отговора. И заповед за сметопочистване, т.е. за районирането и зонирането 
за местните данъци и такси в община Варна е издаден през 2012 г. Тя не е 
променяна, няма някакви необходимости към момента да бъде променяна. 
Ако настъпят такива, разбира се ще бъдат преразгледани нещата и ще се 
направи нова заповед. По отношение на сметопочистването, всяка година в 
октомври или ноември се издава заповед за сметопочистването по райони 
и там, където има организирано сметопочистване то се спазва и се 



изпълнява. Там, където няма възможност, например както е тази ул. 
„Невен“, за която ви казах – е ми там няма възможност да влезе автомобил. 
Просто тя е толкова тясна на места, че един лек автомобил минава. Там 
няма как да има сметопочистване. Там няма улица почти и т.н. 

Уважаеми дами и господа, вероятно има още много въпроси. Всички 
въпроси, които са поставени ще бъдат направени отговори и ще ги 
получите в писмен вид. Благодаря ви.  

 
Марина КАРАПЕТЯН 
Може ли само една кратка реплика? Г-н Пейчев, навярно са Ви 

подвели по отношение на това кога е поискан отчета. На 09.07., само да Ви 
информирам, на 09.07. беше проведена постоянна комисия по 
„Транспорт“, където прегледахме отчета към дата 30.06. и на тази комисия 
беше казано на г-жа Якова – „следващия отчет г-жо Якова, трябва да 
изготвите към дата 30.09.“. Значи независимо кога ще се насрочи комисия, 
тя има три месеца да си подготви отчета към дата 30.09. Ако на Вас Ви е 
казано, че тя е внесла такъв отчет, моля да го видим в деловодството, 
защото такъв отчет до снощи, на нашите имейли не беше изпратен. 
Разбирате ли? Най-вероятно Вие сте подведен в случая, затова Ви казвам. 
Два – три дни не е бил срока.  

 
Пейчо ПЕЙЧЕВ 
Значи, имам уверението на г-жа Якова, че такъв документ е внесен 

на 28-и или на 29-ти в деловодството на общината за комисията. Дали е 
така, прекрасно е, нека да го проверим и ако е така … 

 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Алексиев, можете ли да вземете отношение по въпроса? 

Председателя на комисията по „Транспорт“. 
 
Жельо АЛЕКСИЕВ 
За доизясняване на този проблем. На 30-ти получих лично доклада, 

като не е до комисията по „Транспорт“, а до личността ми – Жельо 
Алексиев. Затова, че този доклад е предаден лично на мен и затова не е 
пуснат. Но това е на 30-ти миналия месец, след като беше проведена 
комисията по „Транспорт“. Като проверихме в колко часа е входирано това 
в община Варна, на 29-ти в 16:00 ч. 

 
Пейчо ПЕЙЧЕВ 
Аз мисля, че дали е лично до председателя на транспортната комисия 

или до цялата транспортна комисия, предполагам че това не е толкова 
съществено, защото председателя на комисията за това е – да информира 
комисията. Това дали е влязъл по-късно или по-рано, не мога да кажа. Ще 



го проверя, но ако искаме отчета към 30.09. би трябвало да спазим 30.09. 
нали, и да го … Значи, по отношение на контрола, по отношение на 
контрола уважаеми дами и господа, нямам никакви илюзии, че не трябва 
да се извършва. Напротив, аз съм така изключително удовлетворен, че 
колкото е по-сериозен контрола от много страни – и от общината, и от 
общинския съвет, и от общински съветници, толкова по-добре ще се 
задвижат всички процедури и ще се спазват всички норми. Така че не 
мислете, че някой от общинската администрация се стреми да скрие или 
така да принизи ролята на контрола. Напротив, доволен съм, че има 
контрол. Този контрол ще спомогне за по-доброто изпълнение на проекта. 
Само молбата ми е да бъдат уведомявани всички, които имат отношение 
към този въпрос по-рано, за да могат те да се подготвят. В този момент 
вървят процедури, вървят комисии по различните компоненти, така че 
недейте счита, че ръководителя на проекта е готов във всеки един момент 
да се яви в рамките на един ден или в рамките на половин ден, или в 
рамките на няколко часа да дава отчет. Дайте му срок, направете му един 
документ, изпратете му едно писмо да бъде така добър да подготви 
съответния документ. Аз мисля, че няма да има никой против – нито 
ръководителя на проекта, нито някой от хората, които работят по проекта. 
Така че, когато има такава комуникация и тя е чиста мисля, че няма да има 
никакви проблеми. Благодаря ви. 

 
Иван ЛУКОВ 
И аз Ви благодаря, г-н Пейчев за изчерпателните отговори. Колеги, 

продължаваме по дневния ред напред.  
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 
№ 36 

от заседание, проведено на 11, 12.11.2014 г. 
по точка  втора от дневния ред 

 
 

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

(1) – отпускане на еднократна финансова помощ по молби на 
граждани за лечение. 

(2) – отпускане на финансови средства за дейности и изследвания по 
асистирана репродукция. 

(3) – разглеждане на доклад на председателя на комисия избрана с 
решение № 1416-4/30/28, 29.04.2014 г. относно провеждане на конкурс за 
възлагане управлението на „Специализирана болница за активно 
лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания – Варна” ЕООД. 

 

   Докл.: Лидия Петкова – Председател на ПК „Здравеопазване“ 
  
    
 Общински съвет – Варна прие следните 

 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1736-2. На основание  чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 във връзка с чл. 17, 
ал. 1, т. 4 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, във връзка с решение на  Общински 
съвет – Варна № 1349-3/28/12.02.2014 г. и на база здравен статус, 
Общински съвет – Варна отпуска финансови средства за лечение на 
лицата, посочени в приложение към настоящото решение. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 38, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 10/ 
 
 
 
1737-2. На основание  чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 във връзка с чл. 17, 

ал. 1, т. 4 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, във връзка с решение на  Общински 
съвет – Варна № 1349-3/28/12.02.2014 г. и на база здравен статус, 
Общински съвет – Варна отпуска финансови средства за дейности и 



изследвания по асистирана репродукция, посочени в приложение към 
настоящото решение. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 42, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 6/ 
 
 
 
 
1738-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 63 от ЗЛЗ и 

чл. 9, ал. 3 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,  поради липса на подадени кандидатури за управител на 
„Специализирана болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични 
заболявания – Варна“ ЕООД, Общински съвет – Варна прекратява 
процедурата по конкурса, открита със свое решение № 1416-4/30/28, 
29.04.2014 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 45, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 3/ 
 
 
 
 
1739-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от ЗМСМА, чл. 63, ал. 3 

от Закона за лечебните заведения, 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, издадена от Министъра на 
здравеопазването и чл. 22, ал. 1 от Наредбата за реда за упражняване на 
правата на собственост върху частта на община Варна от капитала на 
търговските дружества и след спазване на процедурата по чл. 66 и сл. от 
Административно-процесуалния кодекс, Общински съвет – Варна, като 
упражняващ правата на едноличен собственик на капитала, реши: 

 
1. Да се проведе конкурс за възлагане управлението на еднолично 

дружество с ограничена отговорност с общинско имущество – лечебно 
заведение - „Специализирана болница за активно лечение по пневмо-
фтизиатрични заболявания – Варна“ ЕООД.  

 
2. Конкурсът да се проведе на три етапа, съгласно разпоредбата на 

чл. 2, 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, както следва:  

І етап - проверка на съответствието на представените документи с 
предварително обявените изисквания към кандидатите;  

ІІ етап - представяне от кандидатите на програма за развитието и 
дейността на лечебното заведение за тригодишен период;  

ІІІ етап - събеседване с кандидатите. 
 
3. До участие в конкурса се допускат кандидати, които отговарят на 

следните изисквания: 
а) притежават образователно - квалификационна степен „магистър“ 

по медицина и квалификация по здравен мениджмънт или притежават 
образователно – квалификационна степен „магистър“ по икономика и 
управление, с призната специалност по медицинска информатика и 
здравен мениджмънт или по икономика на здравеопазването;  

б) кандидатите, притежаващи образователно - квалификационна 
степен „магистър“ по медицина, да имат придобита основна специалност; 

в) имат най-малко пет години трудов стаж като лекар или съответно 
икономист; 

г) не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени 
престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани. 

 
4. В 30-дневен срок от публикуване на обявата за конкурса, 

кандидатите да представят в дирекция „Канцелария на Общинския съвет“, 
стая 308 в община Варна, бул. „Осми приморски полк“ № 43, при началник 
отдел „Канцелария на Общински съвет“ следните документи: 

- заявление за участие в конкурса; 
- дипломи за образователно - квалификационна степен, съгласно 

изискванията - оригинал или нотариално заверено копие. Квалификация по 
здравен мениджмънт по смисъла на Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията 
и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни 
заведения по Закона за лечебните заведения се удостоверява с 
документите, посочени в пар. 3 от Заключителните разпоредби на 
посочената Наредба; 

- копие от трудова книжка или друг документ, удостоверяващ трудов 
стаж; 

- медицинско свидетелство; 
- свидетелство за съдимост; 
- автобиография; 
- програма за развитието и дейността на лечебното заведение за 

тригодишен период. 
 



5. Заявленията за участие в конкурса заедно с необходимите 
документи се подават в непрозрачен запечатан плик, върху който се 
изписва името и адреса на участника и наименованието на лечебното 
заведение и се завеждат в специален регистър по реда на тяхното 
постъпване.  

Програмата за развитието и дейността на лечебното заведение се 
поставя в отделен непрозрачен запечатан плик, който се поставя в плика с 
документите за участие в конкурса. 

За всяко подадено заявление се издава удостоверение, в което се 
посочват името на подателя, деня и часа на приемане на заявлението, 
входящия номер и наименованието на лечебното заведение. 

 
6. Общински съвет – Варна задължава настоящия управител на 

лечебното заведение, незабавно след публикуване на обявата за конкурса, 
да предостави за ползване от кандидатите за участие в конкурса документи 
относно структурата, бюджета, числеността и щатното разписание на 
персонала. 

 
7. В седемдневен срок от публикуване на обявата за конкурса, 

кандидатите могат да получат в дирекция „Канцеларията на Общински 
съвет“, стая № 308 в сградата на община Варна, бул. „Осми приморски 
полк“ № 43, при началник отдел „Канцелария на Общински съвет“ 
информация относно темите - предмет на събеседването на ІІІ етап от 
конкурса, изготвени от Комисията за организиране и провеждане на 
конкурса. 

 
8. Конкурсът да се проведе в стаята на общинския съветник, на 

втория етаж в сградата на община Варна, бул. „Осми приморски полк“ № 
43 на следните дати и часове: 

8.1. На 05.01.2015 г. от 14:00 часа Комисията за провеждане на 
конкурса заседава, като отваря пликовете на участниците по реда на 
тяхното постъпване, в присъствието на кандидата, подал заявлението. 

8.2. В срок до 08.01.2015 г. включително, Комисията за провеждане 
на конкурса обявява списъци на кандидатите, допуснати до втория етап на 
конкурса, на таблото за обяви на община Варна и в интернет страницата на 
община Варна. 

8.3. В срок до 16.01.2015 г. включително, Комисията за провеждане 
на конкурса отваря пликовете с разработките на кандидатите, допуснати до 
втория етап на конкурса, оценява разработките на кандидатите и обявява 
списък на кандидати с техните оценки, както и списък на кандидатите, 
допуснати до третия етап на конкурса, на таблото за обяви на община 
Варна и в интернет страницата на община Варна. 



До третият етап на конкурса се допускат кандидати, получили 
оценка най-малко „мн. добър 4.50” по шестобалната система. 

8.4. Събеседването с кандидатите за управител на „Специализирана 
болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания – 
Варна“ ЕООД  да се проведе в стаята на общинския съветник, на втория 
етаж в сградата на община Варна, бул. „Осми приморски полк“ № 43, на 
23.01.2015 г. от 14:00 часа. 

 
9. Решението за провеждане на конкурса да бъде изпратено за 

публикуване в един централен и един местен всекидневник от Началник 
отдел „Канцелария на Общински съвет” в седемдневен срок от датата на 
приемането му, както и да бъде обявено на таблото за обяви на община 
Варна и в интернет страницата на община Варна.  

 
10. В тридневен срок от провеждането на конкурса Комисията по 

провеждането му да изготви и предложи за одобрение от Общински съвет 
– Варна решение, с което определя кандидата, спечелил конкурса, и 
класирането по ред на останалите участници. При равни други условия 
кандидатите с образователно – квалификационна степен „магистър” по 
„Здравен мениджмънт” или по „Здравен мениджмънт и обществено 
здравеопазване” имат предимство пред тези със степен „бакалавър” и 
останалите кандидати. 

В петдневен срок от утвърждаване на решението от Общински съвет 
- Варна, Комисията по провеждането на конкурса да обяви класирането на 
таблото за обяви на община Варна и в интернет страницата на община 
Варна и да уведоми участниците в конкурса за това. 

 
11. На основание чл. 5, ал. 1 и ал. 2 и чл. 6 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, 
Общински съвет - Варна избира за членове на комисията за организиране и 
провеждане на конкурса за възлагане управлението на „Специализирана 
болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания – 
Варна“ ЕООД, както следва: 

1. правоспособен юрист – Тодор Балабанов – общински съветник 
2. магистър по медицина – доц. д-р Лидия Петкова – общински 

съветник 
3. представител на Регионална здравна инспекция – Варна – д-р 

Светлана Станева 
4. Николай Георгиев – общински съветник 
5. д-р Людмил Цветков – общински съветник. 
 



12. На основание чл. 5, ал. 1 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, Общински съвет - 
Варна избира за Председател на комисията за организиране и провеждане 
на конкурса за възлагане управлението на „Специализирана болница за 
активно лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания – Варна“ 
ЕООД  доц. д-р Лидия Петкова – общински съветник. 

 
13. На основание чл. 5, ал. 1 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, Общински съвет - 
Варна избира за Секретар на комисията за организиране и провеждане на 
конкурса за възлагане управлението на „Специализирана болница за 
активно лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания – Варна“ 
ЕООД  Тодор Балабанов - общински съветник. 

 
14. На основание чл. 5, ал. 1, изр. последно 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, 
Общински съвет - Варна решава всеки от членовете на комисията за 
организиране и провеждане на конкурса за възлагане управлението на 
„Специализирана болница за активно лечение по пневмо-
фтизиатрични заболявания – Варна“ ЕООД да получи възнаграждение в 
размер на 100 лева. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 43, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 4/ 
 
 
 

   
 
  
 

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 

№ 36 
от заседание, проведено на 11, 12.11.2014 г. 

по точка  трета от дневния ред 
 

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

(1) – разпределяне и допълнително финансиране за народните 
читалища на територията на община Варна. 

(2) – именуване на улици, находящи се в ж.к. „Изгрев“ и со 
„Перчемлията“, гр. Варна. 

(3) – именуване на улици, находящи се в со „Добрева чешма“, гр. 
Варна. 

(4) – отпускане на финансови средства за честването на 80 – 
годишнината на НЧ „Отец Паисий – 1934 - Варна“. 

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

 
 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1740-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, във 
връзка с протокол на комисия от 02.09.2014 г. и по предложение на кмета 
на община Варна с изх. № РД14023617ВН/06.10.2014 г., Общински съвет – 
Варна разпределя субсидията от 35 000 лв. по § 45 „Субсидии за 
организации с нестопанска цел“ според Справка за разпределение на 
субсидията за 2014 г. по читалищата, съгласно решение № 1349-3-т. 3/3.10/ 
от протокол № 28/12.02.2014 г. на Общински съвет – Варна, съгласно 
приложение към настоящото решение.    

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 45, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 3/ 
 
 
 
1741-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 и т. 19 от ЗМСМА, във 

връзка с предложение на кмета на район „Приморски” с № 
АГУП14001581ПР-001ВН/25.06.2014 г., Общински съвет – Варна именува 



улици, находящи се в ж.к. „Изгрев“ и со „Перчемлията“, гр. Варна, 
описани подробно в приложение към настоящото решение. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 46, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 2/ 
 
 
 
 
1742-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 и т. 19 от ЗМСМА, във 

връзка с предложение на кмета на район „Приморски” с № 
АГУП14002332ПР-001ВН/04.09.2014 г., Общински съвет – Варна именува 
улици, находящи се в со „Добрева чешма“, гр. Варна, описани подробно 
в приложение към настоящото решение. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 46, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 2/ 

 
 
 
 

1743-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и по предложение 
на кмета на община Варна с изх. № ОС14001106ВН-002ВН/03.11.2014г., 
Общински съвет – Варна дава съгласие да бъдат отпуснати финансови 
средства в размер на 1 200 лв. за честването на 80-годишнината на 
Народно читалище „Отец Паисий – 1934 - 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 – 45, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 3/ 

 
 
 

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 

№ 36 
от заседание, проведено на 11, 12.11.2014 г. 

по точка  четвърта от дневния ред 
 

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

(1) – изменение на решение № 267-4/4/06.02.2008 г. на Общински 
съвет – Варна, относно ОП „Общински паркинги и синя зона“. 

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

(3) – даване на съгласие за промяна на Програма „Младежки 
дейности“ от бюджета на община Варна за 2014 г. 

(4) – даване на съгласие за формиране на паралелки под 
норматива за минимален брой ученици.   

(5) – даване на съгласие за предоставяне на временен безлихвен 
заем на ОП „Управление на проекти и озеленяване“ по проект 
„Алтернативи“, оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 
от бюджета на община Варна за 2014 г. и 2015 г.  

(6) – даване на съгласие за целево финансиране на „ДКЦ III – 
Варна“ ЕООД и извършване на компенсирана промяна в Приложение № 4 
„Капиталова програма“, функция „Здравеопазване“ от бюджета на община 
Варна за 2014 г.  

(7) – опрощаване на държавни вземания. 
(8) – отпускане на финансови средства за наем на жилища на 

специалисти от УМБАЛ „Света Марина” – Варна. 
(9) – определяне на дивидент за 2014 г. (дължим от печалбите за 

2013 г.) на търговските дружества със 100% общинско участие в капитала. 
 

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

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 
1744-4. На основание на чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 

171, т. 5 от ЗДП и по предложение от кмета на община Варна с изх. № 



РД14023253ВН/01.10.2014 г., Общински съвет – Варна изменя и допълва 
свое решение № 267-4/4/06.02.2008 г.  относно ОП „Общински паркинги и 
синя зона“, както следва: 

1. Репатриране на неправилно паркирано ППС: 
1.1. Зона център, с обхват-приложение № 3, т. 1 и т. 2 от НОДТОВ и 

кв. Аспарухово –  45 лв. 
1.2. Зона квартали, с обхват – ж.к. „Чайка“; кв. „Левски“; ж.к. 

„Младост“; кв. „Трошево“; ж.к. „Възраждане“; кв. „Победа“; ж.к. „Изгрев“; 
кв. „Галата“ и кв. „Св. Иван Рилски“ –  50 лв. 

1.3. Зона крайни квартали – ж.к. „Владислав Варненчик“; кв. 
„Виница“; кв. „Бриз“ и всички селищни образувания – 55 лв. 

2. Репатриране на излезли от употреба ППС и оказване на съдействие 
на юридически и физически лица: 

2.1. Зона център, с обхват-приложение № 3, т. 1 и т. 2 от НОДТОВ и 
кв. Аспарухово –   22 лв. 

2.2. Зона квартали, с обхват – ж.к. „Чайка“; ж.к. „Левски“; ж.к. 
„Младост“; кв. „Трошево“; ж.к. „Възраждане“; кв. „Победа“; ж.к. „Изгрев“; 
кв. „Галата“ и кв. „Св. Иван Рилски“ – 25 лв. 

2.3 Зона крайни квартали – ж.к. „Владислав Варненчик“; кв. 
„Виница“; кв. „Бриз“ и всички селищни образувания –  27 лв. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 38, против – 1, въздържали се – 5, отсъстват – 4/ 
 
 
 
 
1745-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и по предложение 

на кмета на община Варна с изх. № РД14022695ВН/24.09.2014 г., 
Общински съвет – Варна дава съгласие за осигуряване на заемообразно 
финансиране в размер на 24 607 лв. /двадесет и четири хиляди шестстотин 
и седем лева/ от бюджета на община Варна за 2014 г. на допустимите 
разходи по проект „BS TOURISM NET“ – „Създаване на черноморска 
мрежа за устойчиво развитие на туризма в България, Румъния, 
Украйна, Молдова и Грузия“, по договор за безвъзмездна финансова 
помощ № 50513/25.06.2013 г. „Външни действия на Европейския съюз“ 
2.1.2.70216.174, MIS-ETC 1438, на Съвместна оперативна програма 
„Черноморски басейн 2007 – 2013” до възстановяването им от 
Управляващия орган на СОП „Черноморски басейн 2007 - 2013“.   

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



1746-4. На основание чл. 21, ал.1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА и по 
предложение от кмета на община Варна с изх. № 
РД14023268ВН/01.10.2014 г.,  Общински съвет – Варна дава съгласие в 
приложение № 26 програма „Младежки дейности - 2014“ да бъдат 
прехвърлени 20 000 лв. от т. 5 „Единадесето национално младежко 
изложение“ в т. 2 „Младежки инициативи“ от бюджета на община Варна 
за 2014 г. на дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“.   

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 44, против – 1, въздържали се – 0, отсъстват – 3/ 
 
 
 
 
1747-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и във връзка с чл. 

44, ал. 1 от ЗНП и чл.11 от Наредба № 7 от 29.12.2000 г. за определяне броя 
на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките  и 
в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена, във 
връзка с внесени докладни записки на директори на общински училища и 
становища на РИО - Варна и по предложение от кмета на община Варна с 
изх. № РД14023269ВН/01.10.2014 г., Общински съвет – Варна:   

1. Дава съгласие за формиране на самостоятелна паралелка под 
норматива за минимален брой ученици в ОУ „Панайот Волов” за учебната 
2014/2015 г., както следва: 

VІІІ клас – 14 ученици. 
Изключението се допуска на основание чл. 11, ал. 1, т. 2 и ал. 4 от 

Наредба № 7 от 29.12.2000 г., като се осигуряват допълнителни средства за 
обезпечаване на учебния процес, извън определените по единните 
разходни стандарти за съответната дейност, в размер на 1040 лв., от които 
303 лв. до 31.12.2014 г. 

2. Дава съгласие за формиране в ОУ „Капитан Петко войвода” за 
учебната 2014/2015 г. на слята паралелка VII - VIII клас – 18 ученици. 

Дава съгласие за формиране на самостоятелна паралелка под 
норматива за минимален брой ученици, както следва: 

VІ клас – 12 ученици. 
Изключението се допуска на основание чл. 11, ал. 1, т. 2 и ал. 4 от 

Наредба № 7 от 29.12.2000 г., като се осигуряват допълнителни средства за 
обезпечаване на учебния процес, извън определените по единните 
разходни стандарти за съответната дейност, в размер на 1560 лв., от които 
455 лв. до 31.12.2014 г. 

3. Дава съгласие за формиране на самостоятелна паралелка под 
норматива за минимален брой ученици в СОУ „Елин Пелин” за учебната 
2014/2015 г., както следва: 

ІХ клас – 15 ученици. 



Изключението се допуска на основание чл. 11, ал. 1, т. 2 и ал. 4 от 
Наредба № 7 от 29.12.2000 г., като се осигуряват допълнителни средства за 
обезпечаване на учебния процес, извън определените по единните 
разходни стандарти за съответната дейност, в размер на 780 лв., от които 
230 лв. до 31.12.2014 г. 

4. Дава съгласие за формиране в ОУ „Св. Климент Охридски”, с. 
Константиново за учебната 2014/2015 г. на слята паралелка ІІ - ІV клас – 19 
ученици. 

Дава съгласие за формиране на паралелки под норматива за 
минимален брой ученици, както следва: 

слята паралелка І – ІІІ клас – 13 ученици; 
слята паралелка V – VІI клас  - 9 ученици; 
слята паралелка VІ – VІІІ клас – 8 ученици. 
Изключението се допуска на основание чл. 11, ал. 1, т. 3 и ал. 5, т. 2 

от Наредба № 7 от 29.12.2000 г., като се осигуряват допълнителни средства 
за обезпечаване на учебния процес, извън определените по единните 
разходни стандарти за съответната дейност, в размер на 11 440 лв., от 
които 3 340 лв. до 31.12.2014 г. 

5. Дава съгласие за формиране на самостоятелни паралелки под 
норматива за минимален брой ученици в СОУ „Димчо Дебелянов” за 
учебната 2014/2015 г., както следва: 

ХI клас – 17 ученици; 
ХI клас /вечерна форма на обучение/ - 15 ученици.  
Изключението се допуска на основание чл. 11, ал. 1, т. 2 и ал. 4 от 

Наредба № 7 от 29.12.2000 г., като се осигуряват допълнителни средства за 
обезпечаване на учебния процес, извън определените по единните 
разходни стандарти за съответната дейност, в размер на 980 лв., от които 
286 лв. до 31.12.2014 г. 

6. Дава съгласие за формиране на самостоятелна паралелка под 
норматива за минимален брой ученици в СОУ „П. К. Яворов” за учебната 
2014/2015 г., както следва: 

Х клас – 16 ученици. 
Изключението се допуска на основание чл. 11, ал. 1, т. 2 и ал. 4 от 

Наредба № 7 от 29.12.2000 г., като се осигуряват допълнителни средства за 
обезпечаване на учебния процес, извън определените по единните 
разходни стандарти за съответната дейност, в размер на 520 лв., от които 
152 лв. до 31.12.2014 г. 

7. Дава съгласие за формиране на самостоятелна паралелка под 
норматива за минимален брой ученици в ОУ „Ангел Кънчев” за учебната 
2014/2015 г., както следва: 

VІІІ клас – 15 ученици. 
Изключението се допуска на основание чл. 11, ал. 1, т. 2 и ал. 4 от 

Наредба № 7 от 29.12.2000 г., като се осигуряват допълнителни средства за 



обезпечаване на учебния процес, извън определените по единните 
разходни стандарти за съответната дейност, в размер на 780 лв., от които 
230 лв. до 31.12.2014 г. 

8. Дава съгласие за формиране на самостоятелна паралелка под 
норматива за минимален брой ученици в СОУ „Любен Каравелов” за 
учебната 2014/2015 г., както следва: 

VI клас /вечерна форма на обучение/ - 10 ученици.  
Изключението се допуска на основание чл. 11, ал. 1, т. 2 и ал. 4 от 

Наредба № 7 от 29.12.2000 г., като се осигуряват допълнителни средства за 
обезпечаване на учебния процес, извън определените по единните 
разходни стандарти за съответната дейност, в размер на 1920 лв., от които 
560 лв. до 31.12.2014 г. 

9. Дава съгласие за формиране на самостоятелни паралелки под 
норматива за минимален брой ученици в ОУ „Хр.Смирненски”, с.Тополи 
за учебната 2014/2015 г., както следва: 

VI клас – 17 ученици; 
VII клас – 17 ученици. 
Изключението се допуска на основание чл. 11, ал. 1, т. 2 и ал. 4 от 

Наредба № 7 от 29.12.2000 г., като се осигуряват допълнителни средства за 
обезпечаване на учебния процес извън определените по единните разходни 
стандарти за съответната дейност, в размер на 520 лв., от които 152 лв. до 
31.12.2014 г. 

10. Дава съгласие за формиране на паралелки под норматива за 
минимален брой ученици в Оздравително училище „Д-р Н.Димитров” за 
учебната 2014/2015 г., както следва: 

слята паралелка ІІІ – ІV клас –11 ученици; 
самостоятелна паралелка V клас –5 ученици; 
самостоятелна паралелка VІ клас –5 ученици; 
самостоятелна паралелка VІІ клас –10 ученици; 
самостоятелна паралелка VІІІ клас –11 ученици. 
Изключението се допуска на основание чл. 11, ал. 1, т. 4 и ал. 5, т. 1 

от Наредба № 7 от 29.12.2000 г., като се осигуряват допълнителни средства 
за обезпечаване на учебния процес, извън определените по единните 
разходни стандарти за съответната дейност, в размер на 55 100 лв., от 
които 30 000 лв. до 31.12.2014 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 43, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 5/ 
 
 
 
1748-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 10 от ЗМСМА и по 

предложение от кмета на община Варна с изх. № 
РД14024757ВН/20.10.2014г., Общински съвет – Варна разрешава 



предоставянето на временен безлихвен заем по проект „Подкрепа за 
достоен живот” по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ: BG 051 PO001-5.2.09 „Алтернативи” - Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси” от бюджета на община Варна на 
Общинско предприятие „Управление на проекти и озеленяване” в 
размер на 171 404 лв. /сто седемдесет и една хиляди четиристотин и четири 
лева/, както следва: 

1. От бюджет 2014 г. сумата е 82 304 лева /осемдесет и две хиляди 
триста и четири лева/; 

2. От бюджет 2015 г. сумата е 89 100 лева /осемдесет и девет хиляди 
и сто лева/. 

Средствата да бъдат възстановени след отчитане и верифициране на 
окончателния отчет. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 44, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 4/ 
 
 
 
 
 
 
1749-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 124, ал. 2 от 

Закона за публичните финанси и по предложение от кмета на община 
Варна с изх. № РД14023197ВН-001ВН/20.102014 г., Общински съвет – 
Варна дава съгласие: 

- Да се предостави целево финансиране в размер на 100 000 /сто 
хиляди/ лева на „ДКЦ ІІІ - Варна“ ЕООД по § 55-01 „Капиталови 
трансфери за нефинансови предприятия“ за закупуване на графично-
скопичен рентгенов апарат. 

- Да се извърши компенсирана промяна в поименния списък на 
капиталовите разходи по Приложение 4 „Капиталова програма на община 
Варна“ за 2014 г. във функция „Здравеопазване“, като обект „ДКЦ ІІІ - 
Варна“ ЕООД – графично-скопичен рентгенов апарат се прехвърли от 
параграф 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и 
съоръжения“ в параграф 55-01 „Капиталови трансфери за нефинансови 
предприятия“, дейност 469 „Други дейности по здравеопазване“ в размер 
на 100 000 /сто хиляди/ лева. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 45, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 3/ 
 
 
 
 



1750-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с 
писмо № ОС14000783ВН/20.06.2014 г. от Администрацията на Президента 
на Република България, Общински съвет – Варна предлага на Президента 
на Република България да не се опрости задължението на Станка 
Гунчева Петкова, гр.  Варна,  ж.к. „Трошево”, № 11, вх. Е, ет. 2, ап. 19. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 45, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 3/ 
 
 
 
 
 
 
1751-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с 

писмо № ОС14000750ВН/11.06.2014 г. от Администрацията на Президента 
на Република България, Общински съвет – Варна предлага на Президента 
на Република България да не се опрости задължението на Янка 
Георгиева Атанасова, гр.  Варна,  ул. „Арх. Петко Момчилов”, бл. 9, вх. 4, 
ет. 8, ап. 54. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 35, против – 2, въздържали се – 8, отсъстват – 3/ 
 
 
 
 
 
1752-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна реши:   
- Дава съгласие за продължаване на финансирането със средства в 

размер до 500 /петстотин/ лв. за месечен наем за жилище за д-р Милка 
Христова Георгиева – ръководител на Лабораторията по Молекулярна 
патология на УМБАЛ „Света Марина” – Варна за период от 1 (една) 
година, считано от месец ноември 2014 г. 

- Дава съгласие за продължаване на финансирането със средства в 
размер до 550 лв. /петстотин и петдесет/ за месечен наем за жилище за доц. 
д-р Петър Маринов Маринов – доцент по съдебна психиатрия в 
Медицински университет „Проф. Д-р Парашкев Стоянов” - Варна за 
период от 1 (една) година, считано от месец ноември 2014 г. 

- Дава съгласие за продължаване на финансирането със средства в 
размер до 500 лв. /петстотин/ за месечен наем за жилище за д-р Илиана 
Николова Колева – лъчетерапевт и онколог в отделение по Лъчелечение 
към МБАЛ „Света Марина“ – Варна за период от 1 (една) година, считано 
от месец ноември 2014 г. 



Средствата да бъдат осигурени от функция „Здравеопазване” от 
бюджета на община Варна. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 28, против – 8, въздържали се – 9, отсъстват – 3/ 

 
 
 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 
 
1753-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8 и т. 9 от ЗМСМА, чл. 

221, т. 7 от Търговския закон, 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 – 10, против – 15, въздържали се – 17, отсъстват – 6/ 
Решението не се приема. 
 
 
 
 
1754-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8 и т. 9 от ЗМСМА, чл. 

221, т. 7 от Търговския закон, 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 30.11.2014 г. след приспадане 

на дължимия данък при източника. 
/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 30, против – 6, въздържали се – 6, отсъстват – 6/ 
 
 
 

 
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

 
1755-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8 и т. 9 от ЗМСМА, чл. 

137, ал. 1, т. 3 от Търговския закон, 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 – 8, против – 19, въздържали се – 16, отсъстват – 5/ 
Решението не се приема. 
 

 
 

1756-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8 и т. 9 от ЗМСМА, чл. 
137, ал. 1, т. 3 от Търговския закон, 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 30.11.2014 г. след приспадане 

на дължимия данък при източника. 
/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 34, против – 6, въздържали се – 5, отсъстват – 3/ 
 
 
 
 

 
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 
№ 36 

от заседание, проведено на 11, 12.11.2014 г. 
по точка  пета от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ВрК 
„Структури и общинска администрация” относно: 

(1) – одобряване на нова организационна структура на ОП 
„Комплекс за детско хранене“. 

(2) – увеличаване на щатния състав на дирекция „Местни 
данъци“.  

 
Докл.: Станислав Иванов – Председател на ВрК „СОА“ 

        
   

 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 
 

1757-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2, т. 23 и ал. 2, във връзка с чл. 
17, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и по предложение на кмета на община Варна с 
изх. № РД14023266ВН/01.10.2014 г., Общински съвет – Варна изменя свое 
решение № 1220-2/26/13,14.12.2013 г., както следва: 

- Трансформира 1 /една/ щатна бройка от длъжност „Готвач“ в 
длъжност „Ръководител хранене“. 

- Трансформира 1 /една/ щатна бройка от длъжност „Шофьор 
товарен автомобил“ в длъжност „Координатор“. 

- Приема нова организационна структура на ОП „Комплекс за детско 
хранене“, съгласно приложение към настоящото решение.  

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 41, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 5/ 
 
 
 
 
 



1758-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от ЗМСМА и по 
предложение на кмета на община Варна с изх. № РД14020255ВН-
001ВН/07.10.2014 г., Общински съвет – Варна одобрява промени в 
общата численост и структура на общинската администрация, считано 
от 01.01.2015 г., като увеличава числеността на дейност – 122 „Общинска 
администрация“ – дофинансиране със 7 /седем/ щатни бройки, от които 2 
/две/ щатни бройки за юрисконсулт.   

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 38, против – 1, въздържали се – 3, отсъстват – 6/ 

  
 
 
 

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 
№ 36 

от заседание, проведено на 11, 12.11.2014 г. 
по точка  шеста от дневния ред 

 
 

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

(1) – даване на съгласие за внасяне на предложение в Министерски 
съвет за отпускане на персонална пенсия на деца. 

 
Докл.: Медиха Хамза – Председател на ПК „СДЖП“ 

          
 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 

1759-6. 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 от кмета на община Варна с изх. № 
РД14018221ВН-001ВН/13.08.2014 г., Общински съвет – Варна дава 
съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на 
персонална пенсия на детето Десислава Димитрова Костадинова от град 
Варна. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 41, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 5/ 
 
 
 
 
 
1760-6. 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 от кмета на община Варна с изх. № 
РД14017827ВН-001ВН/26.08.2014 г., Общински съвет – Варна дава 
съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на 
персонална пенсия на децата Красимир Романов Русев, Диана Романова 



Русева и Живка Романова Русева от с. Каменар, община Варна, област 
Варна. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 41, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 5/ 
 
 
 
 
1761-6. 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 от кмета на община Варна с изх. № 
РД14021066ВН-001ВН/10.10.2014 г., Общински съвет – Варна дава 
съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на 
персонална пенсия на детето Катя Томова Томова от град Варна. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 41, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 5/ 
 
 
 
 
1762-6. 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 от кмета на община Варна с изх. № 
РД14020769ВН-001ВН/10.10.2014 г., Общински съвет – Варна дава 
съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на 
персонална пенсия на децата Михаела Деянова Стоянова и Габриела 
Деянова Стоянова от град Варна. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 41, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 5/ 

 
 
 
 

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 
№ 36 

от заседание, проведено на 11, 12.11.2014 г. 
по точка  седма от дневния ред 

 
 

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

(1) – актуализация на линии от транспортната схема на община 
Варна. 

(2) – определяне на минимални цени за таксиметров превоз на 
пътници за един километър пробег дневна и нощна тарифа, валидна на 
територията на община Варна. 

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

      
 
 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 
 

1763-7. 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 изх. № РД14025539ВН/29.10.2014 г., Общински съвет – 
Варна утвърждава: 

- Маршрутни разписания на тролейбусни линии № 86 и № 83, 
съгласно Приложение № 1 и Приложение № 2. 

- Маршрутни разписания на автобусни линии № 9 и № 109, съгласно 
Приложение № 3 и Приложение № 4. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 43, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 5/ 
 

 
 

1764-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и 
чл. 24а, ал. 3 и ал. 5 от Закона за автомобилните превози, Общински съвет 
– Варна реши: 



Определя минимални цени за таксиметров превоз на пътници за 
един километър пробег по съответната тарифа, валидна на територията на 
община Варна – дневна тарифа 0,75 лв. на км. и нощна тарифа 0,85 лв. на 
км.  

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 38, против – 0, въздържали се – 5, отсъстват – 5/ 

 

 

 
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 
№ 36 

от заседание, проведено на 11, 12.11.2014 г. 
по точка  осма от дневния ред 

 
 

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

(1) – приемане на доклад за утвърждаване на независими 
оценители и правоспособни юристи, с решение на Общински съвет – 
Варна, от комисията по провеждане на конкурса. 

(2) – актуализация на приходната част на Годишния план за 
приватизация за 2014 г.  

(3) –  откриване на процедура за приватизация на обект по 
приходната част на Годишния план за приватизация за 2014 г. и корекция 
на явна фактическа грешка на решения № 1661-9/34/21.07.2014 г. и № 
1664-9/34/21.07.2014 г. 

(4) – възлагане изготвянето на анализи на правното състояние, 
приватизационни оценки и информационни меморандуми на обекти с 
открита процедура по приватизация по приходната част на Годишния план 
за приватизация за 2014 г.  

(5) – 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. 

 
    Докл.: Петко Бойновски – Председател на КПСК 

      
     
 Общински съвет – Варна прие следните  

Р Е Ш Е Н И Я: 

1765-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 6 и чл. 6.1. 
от Правилника за дейността на комисията за приватизация и 
следприватизационен контрол и свое решение № 1665-9/34/21.07.2014г., 
т.5, Общински съвет – Варна утвърждава независими оценители за 
изготвяне на приватизационни оценки на предложените за 
приватизация обекти, както следва: 

- „БУЛКАРГО” ООД – ЕИК 103037407 



- СТЕФАН ИВАНОВ БЯНОВ 
- ПЕНКА ЙОРДАНОВА ДИМИТРОВА 
- ПЕТЪР АТАНАСОВ ВЛАЕВ 
- ПЕТКА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА 
- ДИМИТЪР ПЕТРОВ ХРИСТОВ 
- „ГАЛАКТ” ООД – ЕИК 813153887 
- „ИМИЛЕКС” ООД – ЕИК 103059186 
- „РЕНИТА ЕКСПЕРТ” ЕООД – ЕИК 200282758 
- „МАКЕН” ЕООД – ЕИК 200044365 
- МАРИАНА СТЕФАНОВА СТАНЕВА 
- „АМОРЕТОС” ЕООД – ЕИК 202071425 
- СВЕТЛАНА ИВАНОВА БОНЧЕВА 
- ЕЛЕНКА МАРИНОВА ПЕТКОВА 
/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 44, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 4/ 
 
 
 
 
 
 
1766-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 6 и чл. 6.1. 

от Правилника за дейността на комисията за приватизация и 
следприватизационен контрол и свое решение № 1665-9/34/21.07.2014г., 
т.5, Общински съвет – Варна утвърждава правоспособни юристи за 
изготвяне на анализи на правното състояние на предложените за 
приватизация обекти, както следва: 

- ТОМИНА НИКОЛОВА ТОМОВА 
- ХРИСТИНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА  
/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 43, против – 1, въздържали се – 0, отсъстват – 4/ 
 
 

 
 
 

1767-8. На основание чл. 21, ал.1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 2 
от ЗКПК и във връзка със свое решение № 1645-9/34/21.07.2014г., 
Общински съвет – Варна актуализира Годишния план за приватизация 
за 2014 г. съгласно приложение. 

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

 
 



1768-8. 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. „Капитан І-ви ранг Георги Купов” №37, 
представляващ част от сграда, предмет на АОС № 6683/29.12.2011г. 

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 – 43, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 5/ 
 
 
 
 
 
1769-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 62, 

ал. 2 и ал. 3 от АПК, Общински съвет – Варна, коригира свое Решение № 
1661-9 по Протокол № 34, от заседание на Общински съвет – Варна, 
проведено на 21.07.2014г., като по точка 1 текста:  

 „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 №252/08.09.1997г.”, да се чете:  

„1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен 
имот, находящ се в гр. Варна, бул. „Христо Ботев” № 18, вх.5, ет.13, ателие 
№1, предмет на АОС №252/08.09.1997г.” 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 44, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 4/ 
 
 
 
 
 
 
1770-8. На основание чл.21, ал.1, т. 8 и т.23 от ЗМСМА и чл.62, ал.2 

и ал.3 от АПК, Общински съвет – Варна, коригира свое Решение № 1664-9 
по Протокол № 34, от заседание на Общински съвет – Варна, проведено на 
21.07.2014г., като по точка 1 текста:  

 „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.”, да се чете:  



„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 №253/08.09.1997г.” 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 42, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 6/ 

 
 
 
 
 

1771-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 2, чл. 
26, ал. 1 и ал. 2 от ЗПСК и във връзка с чл. 5, ал. 2 от НВИДСППСКВПП и 
свое решение №1653-9/34/21.07.2014г., Общински съвет – Варна приема 
решение за откриване на процедура, чрез пряко договаряне за изготвяне на 
анализ на правното състояние, информационен меморандум и 
приватизационна оценка на общински нежилищен имот, находящ с в град 
Варна, ул. „Двадесет и седми юли” № 66, представляващ две стаи в 
сутерена и земя, предмет на АОС №1790/15.05.2000 г., като възлага на 
кмета на община Варна нейното провеждане. 

За участие в нея да бъдат поканени: 
- за изготвяне на анализ на правното състояние Томина Николова 

Томова (правоспособен юрист); 
- за изготвяне на приватизационна оценка и  информационен 

меморандум „БУЛКАРГО” ООД (независим оценител). 
/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 40, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 6/ 

 
 
 
 

 
1772-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 2, чл. 

26, ал. 1 и ал. 2 от ЗПСК и във връзка с чл. 5, ал. 2 от НВИДСППСКВПП и 
свое решение №1654-9/34/21.07.2014г., Общински съвет – Варна приема 
решение за откриване на процедура, чрез пряко договаряне за изготвяне на 
анализ на правното състояние, информационен меморандум и 
приватизационна оценка на общински нежилищен имот, находящ с в град 
Варна, ул. „Съборни” № 44, представляващ сграда и земя, предмет на 
АОС №1261/02.07.1999г., като възлага на кмета на община Варна нейното 
провеждане. 

За участие в нея да бъдат поканени: 
- за изготвяне на анализ на правното състояние Христина Димитрова 

Димитрова (правоспособен юрист); 



- за изготвяне на приватизационна оценка и  информационен 
меморандум Стефан Иванов Бянов (независим оценител). 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 40, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 6/ 
 
 
 
 
 
1773-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 2, чл. 

26, ал. 1 и ал. 2 от ЗПСК и във връзка с чл. 5, ал. 2 от НВИДСППСКВПП и 
свое решение № 1655-9/34/21.07.2014 г., Общински съвет – Варна приема 
решение за откриване на процедура, чрез пряко договаряне за изготвяне на 
анализ на правното състояние, информационен меморандум и 
приватизационна оценка на общински нежилищен имот, находящ с в град 
Варна, бул. „Княз Борис І” № 64, представляващ сграда и земя, предмет 
на АОС № 7512/07.08.2013 г., като възлага на кмета на община Варна 
нейното провеждане. 

За участие в нея да бъдат поканени: 
- за изготвяне на анализ на правното състояние Томина Николова 

Томова (правоспособен юрист); 
- за изготвяне на приватизационна оценка и  информационен 

меморандум Пенка Йорданова Димитрова (независим оценител). 
/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 40, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 6/ 
 
 
 
 
 
 

 
1774-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 2, чл. 

26, ал. 1 и ал. 2 от ЗПСК и във връзка с чл. 5, ал. 2 от НВИДСППСКВПП и 
свое решение №1656-9/34/21.07.2014г., Общински съвет – Варна приема 
решение за откриване на процедура, чрез пряко договаряне за изготвяне на 
анализ на правното състояние, информационен меморандум и 
приватизационна оценка на общински нежилищен имот, находящ с в град 
Варна, ул. „Шейново” № 24, представляващ фурна и земя, предмет на 
АОС № 7236/08.01.2013 г., като възлага на кмета на община Варна нейното 
провеждане. 

За участие в нея да бъдат поканени: 



- за изготвяне на анализ на правното състояние Христина Димитрова 
Димитрова (правоспособен юрист); 

- за изготвяне на приватизационна оценка и  информационен 
меморандум Петър Атанасов Влаев (независим оценител). 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 40, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 6/ 
 
 
 

 
 

1775-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 2, чл. 
26, ал.1 и ал. 2 от ЗПСК и във връзка с чл. 5, ал. 2 от НВИДСППСКВПП и 
свое решение №1657-9/34/21.07.2014 г., Общински съвет – Варна приема 
решение за откриване на процедура, чрез пряко договаряне за изготвяне на 
анализ на правното състояние, информационен меморандум и 
приватизационна оценка на общински нежилищен имот, находящ с в град 
Варна, ул. „Генерал Скобелев” № 56, сграда и земя, предмет на АОС № 
7034/25.07.2012 г., като възлага на кмета на община Варна нейното 
провеждане. 

За участие в нея да бъдат поканени: 
- за изготвяне на анализ на правното състояние Томина Николова 

Томова (правоспособен юрист); 
- за изготвяне на приватизационна оценка и  информационен 

меморандум Петка Димитрова Христова (независим оценител). 
/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 40, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 6/ 
 
 

 
 

 
 
 
1776-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 2, чл. 

26, ал. 1и ал. 2 от ЗПСК и във връзка с чл. 5, ал. 2 от НВИДСППСКВПП и 
свое решение № 1658-9/34/21.07.2014 г., Общински съвет – Варна приема 
решение за откриване на процедура, чрез пряко договаряне за изготвяне на 
анализ на правното състояние, информационен меморандум и 
приватизационна оценка на общински нежилищен имот, находящ с в град 
Варна, ул. „Цар Симеон І” № 3, дясно крило от масивна сграда, предмет 
на АОС № 4169/01.02.2007 г., като възлага на кмета на община Варна 
нейното провеждане. 



За участие в нея да бъдат поканени: 
- за изготвяне на анализ на правното състояние Христина Димитрова 

Димитрова (правоспособен юрист); 
- за изготвяне на приватизационна оценка и  информационен 

меморандум Димитър Петров Христов (независим оценител). 
/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 40, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 6/ 
 
 
 
 
 

 
1777-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 2, чл. 

26, ал. 1и ал. 2 от ЗПСК и във връзка с чл. 5, ал. 2 от НВИДСППСКВПП и 
свое решение № 1659-9/34/21.07.2014 г., Общински съвет – Варна приема 
решение за откриване на процедура, чрез пряко договаряне за изготвяне на 
анализ на правното състояние, информационен меморандум и 
приватизационна оценка на общински нежилищен имот, находящ с в гр. 
Варна, ул. „Цар Симеон І” № 3, магазин със склад, предмет на АОС 
№4170/01.02.2007г., като възлага на кмета на община Варна нейното 
провеждане. 

За участие в нея да бъдат поканени: 
- за изготвяне на анализ на правното състояние Томина Николова 

Томова (правоспособен юрист); 
- за изготвяне на приватизационна оценка и  информационен 

меморандум „ГАЛАКТ” ООД (независим оценител). 
/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 40, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 6/ 
 
 
 
 

 
1778-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 2, чл. 

26, ал. 1 и ал. 2 от ЗПСК и във връзка с чл. 5, ал. 2 от НВИДСППСКВПП и 
свое решение № 1660-9/34/21.07.2014 г., Общински съвет – Варна приема 
решение за откриване на процедура, чрез пряко договаряне за изготвяне на 
анализ на правното състояние, информационен меморандум и 
приватизационна оценка на общински нежилищен имот, находящ с в град 
Варна, ул. „Цар Симеон І” № 3, магазин, предмет на АОС № 
4171/01.02.2007 г., като възлага на кмета на община Варна нейното 
провеждане. 



За участие в нея да бъдат поканени: 
- за изготвяне на анализ на правното състояние Христина Димитрова 

Димитрова (правоспособен юрист); 
- за изготвяне на приватизационна оценка и  информационен 

меморандум „ИМИЛЕКС” ООД (независим оценител). 
/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 40, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 6/ 
 
 
 
 
1779-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 2, чл. 

26, ал. 1 и ал. 2 от ЗПСК и във връзка с чл. 5, ал. 2 от НВИДСППСКВПП и 
свои решения № 1661-9/34/21.07.2014 г. и № 1769-8/36/11,12.11.2014 г., 
Общински съвет – Варна приема решение за откриване на процедура, чрез 
пряко договаряне за изготвяне на анализ на правното състояние, 
информационен меморандум и приватизационна оценка на общински 
нежилищен имот, находящ с в град Варна, бул. „Христо Ботев” № 18, вх. 
5, ет. 13, ателие № 1, предмет на АОС № 252/08.09.1997 г., като възлага на 
кмета на община Варна нейното провеждане. 

За участие в нея да бъдат поканени: 
- за изготвяне на анализ на правното състояние Томина Николова 

Томова (правоспособен юрист); 
- за изготвяне на приватизационна оценка и  информационен 

меморандум „РЕНИТА ЕКСПЕРТ” ЕООД (независим оценител). 
/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 40, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 6/ 
 
 
 
 
 
1780-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 2, чл. 

26, ал. 1 и ал. 2 от ЗПСК и във връзка с чл. 5, ал. 2 от НВИДСППСКВПП и 
свое решение № 1662-9/34/21.07.2014 г., Общински съвет – Варна приема 
решение за откриване на процедура, чрез пряко договаряне за изготвяне на 
анализ на правното състояние, информационен меморандум и 
приватизационна оценка на общински нежилищен имот, находящ с в град 
Варна, бул. „Христо Ботев” № 18, вх. 9, ет. 13, ателие № 3, предмет на 
АОС № 250/08.09.1997 г., като възлага на кмета на община Варна нейното 
провеждане. 

За участие в нея да бъдат поканени: 



- за изготвяне на анализ на правното състояние Христина Димитрова 
Димитрова (правоспособен юрист); 

- за изготвяне на приватизационна оценка и  информационен 
меморандум „МАКЕН” ЕООД (независим оценител). 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 40, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 6/ 
 
 
 
 
 
1781-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 2, чл. 

26, ал. 1 и ал. 2 от ЗПСК и във връзка с чл. 5, ал. 2 от НВИДСППСКВПП и 
свое решение № 1663-9/34/21.07.2014 г., Общински съвет – Варна приема 
решение за откриване на процедура, чрез пряко договаряне за изготвяне на 
анализ на правното състояние, информационен меморандум и 
приватизационна оценка на общински нежилищен имот, находящ с в град 
Варна, бул. „Христо Ботев” № 18, вх. 9, ет. 13, ателие № 1, предмет на 
АОС № 255/09.09.1997 г., като възлага на кмета на община Варна нейното 
провеждане. 

За участие в нея да бъдат поканени: 
- за изготвяне на анализ на правното състояние Томина Николова 

Томова (правоспособен юрист); 
- за изготвяне на приватизационна оценка и  информационен 

меморандум Мариана Стефанова Станева (независим оценител). 
/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 40, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 6/ 
 
 
 
 
 
 
1782-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 2, чл. 

26, ал. 1 и ал. 2 от ЗПСК и във връзка с чл. 5, ал. 2, от НВИДСППСКВПП и 
свои решения № 1664-9/34/21.07.2014 г. и № 1770-8/36/11,12.11.2014 г., 
Общински съвет – Варна приема решение за откриване на процедура, чрез 
пряко договаряне за изготвяне на анализ на правното състояние, 
информационен меморандум и приватизационна оценка на общински 
нежилищен имот, находящ с в град Варна, бул. „Христо Ботев” № 18, вх. 
5, ет. 13, ателие № 3, предмет на АОС № 253/08.09.1997 г., като възлага на 
кмета на община Варна нейното провеждане. 

За участие в нея да бъдат поканени: 



- за изготвяне на анализ на правното състояние Христина Димитрова 
Димитрова (правоспособен юрист); 

- за изготвяне на приватизационна оценка и  информационен 
меморандум „АМОРЕТОС” ЕООД (независим оценител). 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 40, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 6/ 
 
 
 
 

 
1783-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 2, чл. 

26, ал. 1 и ал. 2 от ЗПСК и във връзка с чл. 5, ал. 2, от НВИДСППСКВПП и 
свое решение № 1768-8/36/11,12.11.2014 г. Общински съвет – Варна 
приема решение за откриване на процедура, чрез пряко договаряне за 
изготвяне на анализ на правното състояние, информационен меморандум и 
приватизационна оценка на общински нежилищен имот, находящ с в гр. 
Варна, ул. „Капитан І-ви ранг Георги Купов” № 37, представляващ част 
от сграда, предмет на АОС № 6683/29.12.2011 г., като възлага на кмета на 
община Варна нейното провеждане. 

За участие в нея да бъдат поканени: 
- за изготвяне на анализ на правното състояние Томина Николова 

Томова (правоспособен юрист); 
- за изготвяне на приватизационна оценка и  информационен 

меморандум Светлана Иванова Бончева (независим оценител). 
/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 40, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 6/ 
 
 
 
 

 
 

1784-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2, 
чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК във връзка с чл. 2, ал. 1, 
т. 3, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и 
конкурсите, и свое решение №1957-3/20/17.02.2010 г. за откриване на 
процедура за приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в 
гр. Варна, бул. „Христо Ботев” № 18, вх. 1, ет. 13, по АОС № 
5927/16.11.2009 г., представляващ ателие №1 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, 
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 72 000лв. /седемдесет и две 
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 700лв. /две хиляди и 
седемстотин лева/. 

9.Депозит в размер на 7 200лв. /седем хиляди и двеста лева/, платими 
по сметка IBAN:BG36 CECB 9790 3362 150000 и BIC: CECBBGSF, при 
„Централна кооперативна банка” АД, клон Варна до 16,30 часа на 15-я 
работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

10.Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207, на ХІІ-
я етаж в сградата на община Варна, срещу представяне на документ за 
платени 500лв. /петстотин лева/, с включен ДДС, по сметка IBAN:BG49 
CECB 9790 8462 150000 и BIC: CECBBGSF, при „Централна кооперативна 
банка” АД, клон Варна до 16,30 часа на 10-я работен ден от обнародването 
на решението в „Държавен вестник”. 

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

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



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

13.Търгът да се проведе на 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 7 200лв. 
/седем хиляди и двеста лева/, платими по сметка  IBAN:BG36 CECB 9790 
3362 150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна кооперативна банка” АД, 
клон Варна /оригинал/. 

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

14.5.удостоверение за липса на публични вземания към община 
Варна от дирекция „Местни данъци” /оригинал/; 

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

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

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

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

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

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

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

обнародването на решението в „Държавен вестник”; 



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

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

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

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

ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно 
наддаване в състав: председател – Петко Бойновски; членове – Димитър 
Кискинов, Стефка Петрова, Медиха Мехмед - Хамза, Таня Парушева, 
Тодор Мутафов, Христо Атанасов; резервни членове: Петър Липчев, 
Ивайло Митковски, възнаграждение съгласно чл.8, ал.3 от Наредбата за 
търговете и конкурсите, за дейността на всеки от членовете на комисията в 
размер на 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 – 1, отсъстват – 6/ 
 
 



1785-8. 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 6,75кв.м., заедно с 0,1681% идеални 
части от общите части на сградата и от правото на строеж, Общински 
съвет – Варна реши: 

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на 
общински нежилищен имот, находящ се в гр. Варна, бул. „Христо Ботев” 
№ 18, вх. 9, ет. 13 по АОС № 251/09.09.1997 г., представляващ ателие №2, 
със застроена площ 58,91 кв. 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 54 900 лв. /петдесет и четири хиляди 
деветстотин 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 250лв. /две хиляди двеста и 
петдесет лева/. 

9.Депозит в размер на 5 490лв. /пет хиляди четиристотин и 
деветдесет лева/, платими по сметка IBAN:BG36 CECB 9790 3362 150000 и 
BIC: CECBBGSF, при „Централна кооперативна банка” АД, клон Варна до 
16,30 часа на 15-я работен ден от обнародването на решението в 
„Държавен вестник”. 

10.Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207, на ХІІ-
я етаж в сградата на община Варна, срещу представяне на документ за 
платени 500лв. /петстотин лева/, с включен ДДС, по сметка IBAN:BG49 
CECB 9790 8462 150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна кооперативна 
банка” АД, клон Варна до 16,30 часа на 10-я работен ден от обнародването 
на решението в „Държавен вестник”. 



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

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

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

13.Търгът да се проведе на 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 5 490лв. /пет 
хиляди четиристотин и деветдесет лева/, платими по сметка  IBAN:BG36 
CECB 9790 3362 150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна кооперативна 
банка” АД, клон Варна /оригинал/. 

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

14.5.удостоверение за липса на публични вземания към община 
Варна от дирекция „Местни данъци” /оригинал/; 

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно 
наддаване в състав: председател – Петко Бойновски; членове – Димитър 
Кискинов, Стефка Петрова, Снежана Донева, Пламен Начков, Галина 
Крайчева - Иванова, Йорданка Юнакова; резервни членове: Илия 
Кафалийски, Януарий Вичев, възнаграждение съгласно чл. 8, ал. 3 от 
Наредбата за търговете и конкурсите, за дейността на всеки от членовете 
на комисията в размер на 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 – 1, отсъстват – 6/ 
 
 
 
 
1786-8. 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 21,60кв. 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 244кв.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 № 218/28.07.1997 г., 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 26 100лв. /двадесет и шест хиляди сто 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 350лв. /хиляда триста и петдесет 
лева/. 

9.Депозит в размер на 2 610лв. /две хиляди шестстотин и десет лева/, 
платими по сметка IBAN:BG36 CECB 9790 3362 150000 и BIC: 
CECBBGSF, при „Централна кооперативна банка” АД, клон Варна до 
16,30 часа на 15-я работен ден от обнародването на решението в 
„Държавен вестник”. 

10.Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207, на ХІІ-
я етаж в сградата на община Варна, срещу представяне на документ за 
платени 500лв. /петстотин лева/, с включен ДДС, по сметка IBAN:BG49 
CECB 9790 8462 150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна кооперативна 
банка” АД, клон Варна до 16,30 часа на 10-я работен ден от обнародването 
на решението в „Държавен вестник”. 

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

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

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

13.Търгът да се проведе на 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 610лв. /две 
хиляди шестстотин и десет лева/, платими по сметка  IBAN:BG36 CECB 
9790 3362 150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна кооперативна банка” 
АД, клон Варна /оригинал/. 

14.4.платежен документ за закупена тръжна документация в размер 
на 500лв. /петстотин лева/, с включен ДДС, по сметка  IBAN:BG49 CECB 



9790 8462 150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна кооперативна банка” 
АД, клон Варна /оригинал/; 

14.5.удостоверение за липса на публични вземания към община 
Варна от дирекция „Местни данъци” /оригинал/; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно 
наддаване в състав: председател – Петко Бойновски; членове – Димитър 
Кискинов, Стефка Петрова, Станислав Иванов, Станислав Темелков, 
Жельо Алексиев, Славчо Славов; резервни членове: Пламен Начков, Илия 
Кафалийски, възнаграждение съгласно чл. 8, ал. 3 от Наредбата за 



търговете и конкурсите, за дейността на всеки от членовете на комисията в 
размер на 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 – 1, отсъстват – 6/ 
 
 
 
 
 

 
1787-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2, 

чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК във връзка с чл. 2, ал. 1, 
т. 3, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и 
конкурсите, и свое решение № 1874-5/19/09.12.2009 г. за откриване на 
процедура за приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в 
гр. Варна, ул. „Дрин” № 65, бл. 4, по АОС № 7296/21.01.2013 
г.,представляващ магазин, 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 № 7296/21.01.2013 г., представляващ магазин, с идентификатор 



10135.1503.645.1.33 и застроена площ 24,74 кв. м., заедно с 3,56 % идеални 
части от общите части на сградата и от правото на строеж, при начална 
тръжна цена 31 500лв. /тридесет и една хиляди петстотин 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 350лв. /хиляда триста петдесет 
лева/. 

9.Депозит в размер на 3 150лв. /три хиляди сто и петдесет лева/, 
платими по сметка IBAN:BG36 CECB 9790 3362 150000 и BIC: 
CECBBGSF, при „Централна кооперативна банка” АД, клон Варна до 
16,30 часа на 15-я работен ден от обнародването на решението в 
„Държавен вестник”. 

10.Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207, на ХІІ-
я етаж в сградата на община Варна, срещу представяне на документ за 
платени 500лв. /петстотин лева/, с включен ДДС, по сметка IBAN:BG49 
CECB 9790 8462 150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна кооперативна 
банка” АД, клон Варна до 16,30 часа на 10-я работен ден от обнародването 
на решението в „Държавен вестник”. 

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

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

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



13.Търгът да се проведе на 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 150лв. /три 
хиляди сто и петдесет лева/, платими по сметка  IBAN:BG36 CECB 9790 
3362 150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна кооперативна банка” АД, 
клон Варна /оригинал/. 

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

14.5.удостоверение за липса на публични вземания към община 
Варна от дирекция „Местни данъци” /оригинал/; 

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

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

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

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

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

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

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

обнародването на решението в „Държавен вестник”; 
15.2.са подадени в незапечатан или прозрачен плик; 
15.3.не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга; 



15.4.не съдържат документ за закупена тръжна документация; 
15.5.не съдържат, който и да е от посочените в т.14 документи. 
16.Разяснения, относно процедурата по провеждането на търга и 

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

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

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

ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно 
наддаване в състав: председател – Петко Бойновски; членове – Димитър 
Кискинов, Стефка Петрова, Марица Гърдева, Медиха Мехмед - Хамза, 
Таня Парушева, Тодор Мутафов; резервни членове: Петър Липчев, 
Януарий Вичев, възнаграждение съгласно чл.8, ал.3 от Наредбата за 
търговете и конкурсите, за дейността на всеки от членовете на комисията в 
размер на 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 – 1, отсъстват – 6/ 
 
 
 
 



1788-8. 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 81 000лв. 
/осемдесет и една хиляди лева/. Сделката се облага с ДДС. 

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

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

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

8.Стъпка за наддаване в размер на 2 700лв. /две хиляди седемстотин 
лева/. 

9.Депозит в размер на 8 100лв. /осем хиляди и сто лева/, платими по 
сметка IBAN:BG36 CECB 9790 3362 150000 и BIC: CECBBGSF, при 
„Централна кооперативна банка” АД, клон Варна до 16,30 часа на 15-я 
работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

10.Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207, на ХІІ-
я етаж в сградата на община Варна, срещу представяне на документ за 
платени 500лв. /петстотин лева/, с включен ДДС, по сметка IBAN:BG49 
CECB 9790 8462 150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна кооперативна 
банка” АД, клон Варна до 16,30 часа на 10-я работен ден от обнародването 
на решението в „Държавен вестник”. 

При закупуване на тръжна документация следва да бъдат 
представени следните документи: документ за самоличност, актуално 



състояние на едноличен търговец или друго юридическо лице по 
Търговския закон, а ако документацията се закупува от друго лице се 
представя и нотариално заверено пълномощно. 

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

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

13.Търгът да се проведе на 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 8 100лв. /осем 
хиляди и сто лева/, платими по сметка  IBAN:BG36 CECB 9790 3362 
150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна кооперативна банка” АД, клон 
Варна /оригинал/. 

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

14.5.удостоверение за липса на публични вземания към община 
Варна от дирекция „Местни данъци” /оригинал/; 

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно 
наддаване в състав: председател – Петко Бойновски; членове – Димитър 
Кискинов, Стефка Петрова, Христо Атанасов, Снежана Донева, Пламен 
Начков, Галина Крайчева - Иванова; резервни членове: Януарий Вичев, 
Ивайло Митковски, възнаграждение съгласно чл.8, ал.3 от Наредбата за 
търговете и конкурсите, за дейността на всеки от членовете на комисията в 
размер на 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 – 1, отсъстват – 6/ 
 
 

 
 

1789-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2, 
чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК във връзка с чл. 2, ал. 1, 
т. 3, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и 
конкурсите, и свое решение № 3082-4/32/09,10.03.2011 г. за откриване на 
процедура за приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в 
гр. Варна, бул. „Цар Освободител” № 88, бл. 2, вх. Б, ет. 6 по АОС № 
6131/20.07.2010 г., представляващ ателие № 1, 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 135,60 кв. м., заедно с 1,8782 % идеални части от общите части на 
сградата и от правото на строеж, при начална тръжна цена 115 200лв. /сто 
и петнадесет хиляди двеста лева/. Сделката се облага с ДДС.  

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

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

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

8.Стъпка за наддаване в размер на 3 150лв. /три хиляди сто и 
петдесет лева/. 



9.Депозит в размер на 11 520лв. /единадесет хиляди петстотин и 
двадесет лева/, платими по сметка IBAN:BG36 CECB 9790 3362 150000 и 
BIC: CECBBGSF, при „Централна кооперативна банка” АД, клон Варна до 
16,30 часа на 15-я работен ден от обнародването на решението в 
„Държавен вестник”. 

10.Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207, на ХІІ-
я етаж в сградата на община Варна, срещу представяне на документ за 
платени 500лв. /петстотин лева/, с включен ДДС, по сметка IBAN:BG49 
CECB 9790 8462 150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна кооперативна 
банка” АД, клон Варна до 16,30 часа на 10-я работен ден от обнародването 
на решението в „Държавен вестник”. 

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

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

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

13.Търгът да се проведе на 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 11 520лв. 
/единадесет хиляди петстотин и двадесет лева/, платими по сметка  
IBAN:BG36 CECB 9790 3362 150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна /оригинал/. 

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

14.5.удостоверение за липса на публични вземания към община 
Варна от дирекция „Местни данъци” /оригинал/; 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно 
наддаване в състав: председател – Петко Бойновски; членове – Димитър 
Кискинов, Стефка Петрова, Йорданка Юнакова, Станислав Иванов, 
Станислав Темелков, Жельо Алексиев; резервни членове: Петър Липчев, 
Илия Кафалийски, възнаграждение съгласно чл. 8, ал. 3 от Наредбата за 
търговете и конкурсите, за дейността на всеки от членовете на комисията в 
размер на 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 – 1, отсъстват – 6/ 
 
 
 
 
 

 
 

1790-8. 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 № 6150/20.07.2010 г. и 
представляващ ателие № 1, с идентификатор 10135.2556.1.6.16 и застроена 
площ 156,00 кв. м., заедно с 2,1607 % идеални части от общите части на 



сградата и от правото на строеж, при начална тръжна цена 117 900лв. /сто 
и седемнадесет хиляди деветстотин лева/. Сделката се облага с ДДС.  

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

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

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

8.Стъпка за наддаване в размер на 3 150 лв. /три хиляди сто и 
петдесет лева/. 

9.Депозит в размер на 11 790 лв. /единадесет хиляди седемстотин и 
деветдесет лева/, платими по сметка IBAN:BG36 CECB 9790 3362 150000 и 
BIC: CECBBGSF, при „Централна кооперативна банка” АД, клон Варна до 
16,30 часа на 15-я работен ден от обнародването на решението в 
„Държавен вестник”. 

10.Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207, на ХІІ-
я етаж в сградата на община Варна, срещу представяне на документ за 
платени 500лв. /петстотин лева/, с включен ДДС, по сметка IBAN:BG49 
CECB 9790 8462 150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна кооперативна 
банка” АД, клон Варна до 16,30 часа на 10-я работен ден от обнародването 
на решението в „Държавен вестник”. 

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

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

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

13.Търгът да се проведе на 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 11 790лв. 
/единадесет хиляди седемстотин и деветдесет лева/, платими по сметка  
IBAN:BG36 CECB 9790 3362 150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна /оригинал/. 

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

14.5.удостоверение за липса на публични вземания към община 
Варна от дирекция „Местни данъци” /оригинал/; 

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

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

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

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

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

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

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

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



16.Разяснения, относно процедурата по провеждането на търга и 
сключването на договор за приватизация: 

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

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

ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно 
наддаване в състав: председател – Петко Бойновски; членове – Димитър 
Кискинов, Стефка Петрова, Славчо Славов, Марица Гърдева, Медиха 
Мехмед – Хамза, Таня Парушева; резервни членове: Януарий Вичев, Илия 
Кафалийски, възнаграждение съгласно чл. 8, ал. 3 от Наредбата за 
търговете и конкурсите, за дейността на всеки от членовете на комисията в 
размер на 200 лв./двеста лева/. 

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

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

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

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 41, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 6/ 

 
 

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 
№ 36 

от заседание, проведено на 11, 12.11.2014 г. 
по точка  девета от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
„Архитектура, строителство, устройство, организация и развитие на 
територията на общината и населените места” относно: 

(1) – разрешаване изработване на ПУП – ПРЗ на к.к. „Слънчев ден“ 
– част от к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, представляващ селищно 
образувание от национално значение. 

 
   Докл.: Таня Парушева – Председател на ПК 

“АСУОРТОНМ” 
  

 Общински съвет – Варна прие следното  

Р Е Ш Е Н И Е: 

 
1791-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 

от ЗУТ и по предложение на кмета на община Варна с изх. № 
АУ212084ВН-001ВН/21.08.2014 г., Общински съвет – Варна разрешава 
изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и 
застрояване за територията в обхвата на ПИ № № 10135.2570.79 и 
10135.2570.73 по плана на к.к. „Слънчев ден“ при спазване на 
действащата нормативна уредба на ЗУТ, ЗУЧК и Правилата и нормативите 
за прилагане на ОУП на община Варна. 

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

 
            

 
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 
№ 36 

от заседание, проведено на 11, 12.11.2014 г. 
по точка  десета от дневния ред 

 
 
 

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

(1) – присъждане на Годишни поименни награди на община 
Варна за студенти от Варненските висши учебни заведения за постигнати 
високи резултати за 2014 г. 

 
Докл.: Славчо Славов  – Председател на ПК „НО“ 

       
 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1792-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, във връзка с чл. 17, 
ал. 1, т. 3 от ЗМСМА, чл. 2.7 от Статута за определяне на годишни 
поименни награди на община Варна за студенти от Варненските висши 
учебни заведения за постигнати високи резултати,  Общински съвет – 
Варна присъжда Годишни поименни награди на Община Варна за 
студенти от Варненските висши учебни заведения за постигнати 
високи резултати за 2014 г., както следва: 

 
ПЕДАГОГИЧЕСКИ НАУКИ 
  
Виктория Станимирова Станчева – студентка 5 курс, специалност 

„Корпоративни финанси” в Икономически университет – Варна. 
Сребърен медал от национална студентска олимпиада по математика 

– гр. Созопол, месец май 2014 г.; 
Първо място секция „Финанси” на студентска научна сесия на 

Икономически университет - Варна, 2014 г. с доклад на тема“Адекватност 
на модела за оценка на капиталови активи на българския капиталов пазар“; 

Трето място – студентска научна конференция между петте 
университета на гр. Варна организирана от Студентски съвет на 



Икономически университет – Варна на тема „Икономическо състояние на 
България тенденции и развитие“; 

Второ място от бизнес симулация „Мениджър за ден“, организирана 
от Nestle България 2014 г.;   

Първо място от „Бизнесът е действие”, организиран от AIESEC 
Варна – 2014 г. 

 
ХУМАНИТАРНИ НАУКИ 
 
Антонио Антониев Хаджиколев – студент 3 курс, специалност 

„Бизнес информационни системи“ в  Икономически университет – Варна. 
Първо място в конкурс за студентско есе „Нека съборим стената 

между образованието и бизнеса“, организиран от JOBIO, JCI, AIESEC 
Варна; 

Второ място в Национален студентски конкурс „Есе по картина“, 
организиран от Студентски съвет към Икономически университет – Варна. 

Участвал е в Студентска научна конференция 2014 г. на тема 
„Икономическото състояние на България и тенденции за развитие“, 
организиран от Студентски съвет към Икономически университет – Варна. 

 
СОЦИАЛНИ СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ 
 
 Симона Радославова Шангова - студентка 5 курс, специалност 

„Право” във ВСУ „Черноризец Храбър“. 
 Първо място за участие в студентска научна сесия с доклад на тема: 

„Правен режим на предприятието на починал ЕТ“ – април 2014 г.; 
Второ място в Първото национално състезание за решаване на казуси 

в областта на гражданското и търговското право – декември 2013 г.; 
Сертификат за участие в международен семинар на Комисия за 

защита от дискриминацията, на тема: „Борба и превенция срещу 
дискриминацията чрез средствата на гражданското право“ – октомври 2013 
г., гр. Варна. 

 
ПРИРОДНИ НАУКИ, МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА  
 
Момчил Георгиев Василев - студент 4 курс, специалност 

„Информатика във ВСУ „Черноризец Храбър“. 
 Първо място за участие в DATAHACK хекатон организиран от 

TATA Communications в Лондон; 
Първо място за участие в Start up weekend – Варна 2014 г. 
 
 
 



ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ 
 
 Валентина Йорданова Петрова - студентка 6 курс, специалност 

„Архитектура” във ВСУ „Черноризец Храбър“. 
Първо място от участие в архитектурен конкурс на тема „Училище 

на бъдещето“ в град Газиантеп /Gaziantep/, Турция на десето юбилейно 
издание на Международен конкурс за студенти по архитектура „Изовер 
Мулти  - Комфортна Къща“ – 2014 г. 

 
АГРАРНИ НАУКИ И ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА 
  
 Христо Павлинов Стоянов - студент 2 курс, специалност 

„Производство на посевен и посадъчен материал“ в Технически 
университет – Варна.   

 Първо място в секция „Агрономство“ на студентска научна сесия 
2014 г. към Технически университет – Варна с доклад на тема: 
„Футуристични  аспекти на земеделието и проблеми пред селекцията на 
културните растения“; 

Участвал е в: 
Научна конференция с международно участие „Българското 

земеделие – Хоризонт 2020“ с доклади на тема „Exploring the yield potential 
and spike characteristics of tritodeum accessions under the conditions of South 
Dobrogea“ и „Effect of black rust attack to the spike characteristics in Polish 
wheat, организиран от Тракийски университет – Стара Загора – м. май 2014 
г. 

IV Международна научна конференция на Съюз на учените – Стара 
Загора с доклад на тема „Характеристика на линии обикновена зимна 
пшеница /Triticum aestivum/, получени чрез вътресортов отбор“. Отличен с 
„Най – добър млад автор“ към секция „Аграрни науки“ – м. юни 2014 г.;  

Международна научна конференция „Plant physiology and genetics – 
achievements and challenges“ с доклад на тема „Characterization of some 
features in common winter wheat in the F2 population of the cross En – 01a x 
Fla 10-401“, организирана от Институт по физиология на растенията и 
генетика при БАН – м. септември 2014 г. 

 
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СПОРТ 
 
Младена Николаева Радева - студентка 6 курс, специалност 

„Медицина” в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – 
Варна. 

Има шест научни публикации: 
Научен доклад на тема : От какво може да загуби зрението на 

здравото око пациент с амблиопия? (серия от 3 клинични случая), 5-та 



Национална Конеренция за Редки Болести и Лекарства Сираци, 26-
27.09.2014, Пловдив, България; 

Научен доклад на тема: Cri du Chat – Синдром на Котешкото 
Мяукане, 5-та Национална Конеренция за Редки Болести и Лекарства 
Сираци, 26-27.09.2014, Пловдив, България 

Научен доклад на тема: Retinopathy of Prematurity – how can we 
manage without Avastin (case report), Second Black Sea Symposium for Young 
Scientists in Biomedicine , 27-30.03.2014, Varna, Bulgaria; 

 Научен доклад на тема: The role of sorbitol pathway in diabetic cataract 
and aldose reductase inhibitors as a potential treatment – a review , Second 
Black Sea Symposium for Young Scientists in Biomedicine (BSSYSB) 27-
30.03.2014 , Varna, Bulgaria; 

  Научен доклад на тема: Complete recovery after ingestion of lethal 
dose of methanol, Second Black Sea Symposium for Young Scientists in 
Biomedicine (BSSYSB) 27-30.03.2014 , Varna, Bulgaria; 

   Научен доклад на тема: Antimicrobial properties of Allium sativum 
(garlic): a review of the recent research, Second Black Sea Symposium for 
Young Scientists in Biomedicine (BSSYSB) 27-30.03.2014 , Varna, Bulgaria; 

Сертификат за активно участие в First International Workshop on Anti-
Terrorism, Varna, Bulgaria, 15-20.06.2014г.; 

Сертификат  за  организатор на кампания „Folic Acid for a Healthy 
Baby“, Varna, Bulgaria; 

Сертификат  за активно участие в кампания „Да оставим своята следа 
в борбата със СПИН” 01-02.12.2013; 

Сертификат  за активно участие:  VI Научна Конференция – От 
науката до леглото на болния 2-3.10.2013г, кк Златни Пясъци; 

Сертификат за активно участие в кампания „Together in Breast Cancer 
Fight”, 29.10.2013, Varna, Bulgaria; 

Сертификат  за активно участие в кампания: Teddy Bear Hospital в 
помощ на хората с редки заболявания в България. 

ИЗКУСТВА 
 
 Яна Георгиева Кирилова - студентка 2 курс - магистър, 

специалност „Инженерен дизайн“ в Технически университет – Варна.   
Втора награда – IV възрастова група от IX Национален конкурс за 

рисунка дигитална живопис и графика „Моята България“ – м. май 2014 г. 
гр. Добрич.  

 
 



СИГУРНОСТ И ОТБРАНА 
 
 Сиво Владимиров Даскалов - студент 3 курс, специалност 

„Софтуерни и интернет технологии“ в Технически университет – Варна.   
Златен медал на II национална студентска олимпиада по компютърна 

математика „Академик Стефан Додуденков“ – месец октомври 2013 г., гр. 
Русе; 

Бронзов медал на Национална студентска олимпиада по математика - 
месец юни 2014 г., гр. Созопол; 

Доклад на тема „Приложения на Open CV за разпознаване и следене 
на обекти в реално време“ и „Разработка на криптографски протокол 
използващ предложен блоков шифър и апериодична смяна на ключ“ на 
Втора научна конференция с международно участие „Компютърни науки и 
технологии“. 

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

 
 
 

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 
№ 36 

от заседание, проведено на 11, 12.11.2014 г. 
по точка  единадесета от дневния ред 

 
 

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

(1) – поправка на явна фактическа грешка и допълване на решение № 
1692-4-2/35/03.09.2014 г. на Общински съвет – Варна. 

(2) – поправка на явна фактическа грешка в решение № 1624-
7/34/21.07.2014 г. на Общински съвет – Варна. 

(3) – прекратяване на процедура за отдаване на концесия на 
сграда етажен паркинг, в имот по АПОС № 3440/2005 г. 

(4) – прекратяване на процедура за отдаване на концесия на имот 
по АПОС № 6431/2011 г. 

(5) – прекратяване на процедура за отдаване на концесия на имот 
по АПОС № 5273/2008 г. 

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

(7) – допълване на „Годишна програма за 2014 г.“, одобряване на 
пазарна оценка и провеждане на търг за продажба на имот, находящ се в 
гр. Варна, ул. „Васил Априлов“ № 28. 

(8) – одобряване на пазарна оценка и провеждане на търг за 
продажба на имот, находящ се в гр. Варна, со „Сълзица“. 

(9) – допълване на „Годишна програма за 2014 г.“, одобряване на 
пазарна оценка и провеждане на търг за продажба на имот, находящ се в 
гр. Варна, со „Планова“. 

(10) – одобряване на пазарна оценка и провеждане на търг за 
продажба на имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Студентска“. 

(11) – допълване на „Годишна програма за 2014 г.“, одобряване на 
пазарна оценка и провеждане на публичен търг за продажба на имот, 
находящ се в гр. Варна, ЗПЗ. 

(12) – одобряване на пазарна оценка и провеждане на публичен търг 
за продажба на имот, находящ се в гр. Варна, бул. „Цар Освободител“ № 
50. 

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



(14) – одобряване на пазарна оценка и провеждане на публичен търг 
за продажба на имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Светослав Минков“ 
№ 8. 

(15) – допълване на „Годишна програма за 2014 г.“, одобряване на 
пазарна оценка и провеждане на търг за продажба на имот, находящ се в 
гр. Варна, ул. „Ружа“ № № 28, 28а. 

(16) – одобряване на пазарна оценка и провеждане на публичен търг 
за продажба на имот, находящ се в гр. Варна, со „Акчелар“. 

(17) – допълване на „Годишна програма за 2014 г.“, одобряване на 
пазарна оценка и провеждане на публичен търг за продажба на имот, 
находящ се в гр. Варна, со „Ракитника“. 

(18) – допълване на „Годишна програма за 2014 г.“, одобряване на 
пазарна оценка и провеждане на търг за продажба на имот, находящ се в 
гр. Варна, со „Боровец-юг“. 

(19) – допълване на „Годишна програма за 2014 г.“, одобряване на 
пазарна оценка и провеждане на търг за продажба на имот, находящ се в 
гр. Варна, м-ст „Зеленика“. 

(20) – одобряване на пазарна оценка и провеждане на публичен търг 
за продажба на имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Дубровник“ № 48. 

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

(22) – одобряване на пазарна оценка във връзка с прекратяване на 
съсобственост върху имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Алеко 
Константинов“ № 11. 

(23) – одобряване на пазарна оценка във връзка с прекратяване на 
съсобственост върху имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Академик 
Курчатов“ № № 29а,31. 

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

(25) – допълване на „Годишна програма за 2014 г.“, одобряване на 
пазарна оценка във връзка с прекратяване на съсобственост върху имот, 
находящ се в гр. Варна, со „Ракитника“. 

(26) – допълване на „Годишна програма за 2014 г.“, одобряване на 
пазарна оценка във връзка с прекратяване на съсобственост върху имот, 
находящ се в гр. Варна, со „Манастирски рид, Бялата чешма и 
Дъбравата“. 

(27) – допълване на „Годишна програма за 2014 г.“, одобряване на 
пазарна оценка във връзка с прекратяване на съсобственост върху имот, 
находящ се в гр. Варна, кв. „Вилна зона“. 

(28) – допълване на „Годишна програма за 2014 г.“, одобряване на 
пазарна оценка във връзка с прекратяване на съсобственост върху имот, 
находящ се в гр. Варна, ул. „Шар“ № 11. 



(29) – одобряване на пазарна оценка и прекратяване на 
съсобственост върху недвижим имот, находящ се в гр. Варна, со 
„Манастирски рид, Бялата чешма, Дъбравата“. 

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

(31) – одобряване на пазарна оценка и прекратяване на 
съсобственост върху недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ж.к. „Вл. 
Варненчик“. 

(32) – допълване на „Годишна програма за 2014 г.“, одобряване на 
пазарна оценка и прекратяване на съсобственост върху имот, находящ се 
в гр. Варна, кв. „Виница“, ул. „Гларус“ № 11. 

(33) – одобряване на пазарна оценка и прекратяване на 
съсобственост върху имот, находящ се в гр. Варна, со „Сълзица“. 

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

(35) – прекратяване на съсобственост, чрез доброволна делба на 
имот, находящ се в гр. Варна, со „Ален мак“. 

(36) – допълване на „Годишна програма за 2014 г.“, одобряване на 
пазарна оценка във връзка с продажба на имот, находящ се в община 
Варна, с. Тополи, ул. „Дебелец“ № 11, на собственика на законно 
построена сграда. 

(37) – допълване на „Годишна програма за 2014 г.“, одобряване на 
пазарна оценка във връзка с продажба на недвижим имот, находящ се в 
гр. Варна, ул. „Димитър Икономов“ № 15-15А, на собственика на 
законно построена сграда. 

(38) – одобряване на пазарна оценка във връзка с продажба на 
недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Петко Напетов“ № 54, на 
собственика на законно построена сграда. 

(39) – одобряване на пазарна оценка във връзка с продажба на имот, 
находящ се гр. Варна, кв. „Галата“, ул. „Крепостна“ № 10А, на 
собственика на законно построена сграда. 

(40) – допълнение на „Годишна програма за 2014 г.“, изменение на 
решение № 1318-7/27/13.01.2014 г. на Общински съвет - Варна и 
учредяване безвъзмездно право на ползване на Административен съд - 
Варна върху имот, находящ се в гр. Варна, ж.к. „Чайка“ до бл. 34. 

(41) – допълнение на „Годишна програма за 2014 г.“ и учредяване 
безвъзмездно право на ползване на Народна библиотека „Пенчо 
Славейков“ върху описаните в предложението имоти. 

(42) – допълване на „Годишна програма за 2014 г.“ във връзка с 
учредяване безвъзмездно право на ползване на „Агенция за социално 



развитие – Вижън“, върху имот, находящ се в гр. Варна, ж.к. „Чайка“, до 
бл. 27. 

(43) – допълване на „Годишна програма за 2014 г.“ във връзка с 
учредяване безвъзмездно право на ползване на „Агенция за социално 
развитие - Вижън“, върху имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Генерал 
Цимерман“ № 35. 

(44) – допълнение на „Годишна програма за 2014 г.“ и учредяване 
безвъзмездно право на ползване на СНЦ „СЪУЧАСТИЕ“ за имот, 
находящ се в гр. Варна, ул. „Витко Христов“. 

(45) – искане за предоставяне за безвъзмездно управление в полза 
на община Варна на недвижими имоти – частна и публична държавна 
собственост, находящи се в м-ст „Салтанат“ по плана на Приморски парк, 
гр. Варна. 

(46) – приемане за безвъзмездно управление на недвижими 
археологични културни ценности в имоти – публична държавна 
собственост. 

(47) – даване на съгласие за приемане за безвъзмездно управление 
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост. 

(48) – прехвърляне безвъзмездно за управление на имоти, 
собственост на ОП „Стопанска и спомагателна дейност“ ЕАД на ОП 
„Комплекс за детско хранене“. 

(49) – отмяна на решение № 1457-10/30/28, 29.04.2014 г. на 
Общински съвет - Варна и предоставяне на автомобили общинска 
собственост, безвъзмездно за управление на МВР. 

(50) – допълване на „Годишна програма за 2014 г.“ и провеждане на 
търг за отдаване под наем на имот, находящ се в гр. Варна, бул. 
„Приморски“, СК „Приморски“. 

(51) – провеждане на публичен търг за отдаване под наем за 
земеделски нужди на недвижим имот, находящ се в гр. Варна, со 
„Планова“. 

(52) – допълване на „Годишна програма за 2014 г.“ във връзка с 
провеждане на търг за отдаване под наем на недвижим имот, находящ се 
в гр. Варна, ул. „Гоце Делчев“ № 63 

(53) – предоставяне на „ВиК - Варна“ ООД за управление и 
техническа експлоатация на новоизграден инфраструктурен обект. 

(54) – допълване на „Годишна програма за 2014 г.“, одобряване на 
пазарна оценка и учредяване на възмездно право на ползване върху имот, 
находящ се в гр. Варна, ул. „Подвис“. 

 (55) – даване на съгласие за сключване на договор за отдаване под 
наем на част от имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Шипка“ № 17-19. 

 (56) – допълване на „Годишна програма за 2014 г.“, одобряване на 
пазарни оценки във връзка със сключване на предварителен договор по 
чл. 15, ал. 3 от ЗУТ. 



(57) – включване на общинско жилище във фонд „Резервен“.  
(58) – обявяване на публична общинска собственост на имот, 

находящ се ул. „Капитан Райчо“ № 103А. 
(59) – одобряване на пазарна оценка на недвижим имот, находящ се 

гр. Варна, к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, ул. „28-ма“ № 28. 
(60) – възлагане на кмета на община Варна, чрез дирекция 

„Общинска собственост, икономика и стопански дейности” при община 
Варна, уведомяването на оценителите на имоти за предстоящите заседания 
на ПК „Собственост и стопанство“. 

(61) – възлагане на кмета на община Варна съставянето на актове 
за общинска собственост на общински имоти по § 42 от ПЗР на ЗОС, 
находящи се в гр. Варна, ж.к. „Чайка“ 19 и 20 м.р. по КК и КР на гр. Варна. 

(62) – променя в Устава на „Градски транспорт“ ЕАД. 
(63) – възлагане на Главния архитект на община Варна да внесе 

предложение на заседание на ЕСУТ при община Варна за отреждане на ПИ 
10135.2555.329 „за озеленяване“. 

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

          
 
 Общински съвет – Варна прие следните  

Р Е Ш Е Н И Я: 

 

1793-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 62, 
ал. 2 от АПК и по предложение от кмета на община Варна с изх. № 
РД14023263ВН/01.10.2014 г., Общински съвет – Варна коригира свое 
решение № 1692-4-2/35/03.09.2014 г., като в т. 2.7 от „Тръжните условия“, 
текста: „Платежен документ за внесен депозит в размер на 13,96 лева, 
платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при 
„Централна кооперативна банка“ АД - клон Варна“, да се чете: „Платежен 
документ за внесен депозит в размер на 41,87 лева, платими по IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна 
кооперативна банка“ АД - клон Варна“. 

След т. 2.8 от „Тръжните условия“ се добавя текста: 
За всеки от обектите се кандидатства с отделен комплект тръжна 

документация. 
/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 42, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 6/ 
 
 
 



1794-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 62, ал. 2 от 
АПК и по предложение от кмета на община Варна с изх. № АУ055715ВН-
023ВН/13.08.2014 г., решение № 1624-7/34/21.07.2014 г., да се чете както 
следва: 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във връзка с 
чл. 35, ал. 3 от ЗОС, 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 
Йонко Александров Костадинов. 

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 – 44, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 4/ 
 
 
 
 
 
 
1795-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 60, ал. 1, т. 1 

от Закона за концесиите и по предложение на кмета на община Варна с 
изх. № РД14020250ВН/21.08.2014 г., Общински съвет – Варна прекратява 
процедурата за предоставяне на общинска концесия, за изграждане и 
извършване на дейност за задоволяване на обществени потребности в 
сграда етажен паркинг, в имот по АОС № 3440/19.07.2005 г. – публична 
общинска собственост, представляващ УПИ I - за гараж, кв. 801, 17 - ти 



подрайон, граници на имота: ул. „д-р Желязкова“, УПИ VII - за гаражи, ул. 
„д-р Басанович“ и ул. „Болград“. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 39, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 9/ 
 
 
 
 
 
1796-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 60, ал. 1, т. 1 

от Закона за концесиите и по предложение на кмета на община Варна с 
изх. № РД14020249ВН/21.08.2014 г., Общински съвет – Варна прекратява 
процедурата за предоставяне на общинска концесия за строителство с 
предмет изпълнение на строеж – стадион, обслужващата го 
инфраструктура в границите на допустимите параметри за плътност и 
интензивност на застрояване, както и тяхното управление и поддържане 
след въвеждането им в експлоатация в имот публична-общинска 
собственост, представляващ УПИ VIII-190 „за стадион“, кв. 21, по плана на 
ж.к. „Владислав Варненчик“, IV-ти м.р. на гр. Варна, идентичен с ПИ № 
10135.4502.344, с площ 30 246 м2 по АПОС № 6431/2011 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 39, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 9/ 
 
 
 
 
 
1797-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 60, ал. 1, т. 1 

от Закона за концесиите и по предложение на кмета на община Варна с 
изх. № ЗК14001218ВН-001ВН/21.08.2014 г., Общински съвет – Варна 
прекратява процедурата за отдаване на концесия за реализиране на 
проект за изграждане на районен парк „Владислав Варненчик“ в имот 
по АОС № 5273/23.10.2008 г. – публична общинска собственост, 
представляващ поземлен имот № 10135.4504.479, с площ 28 043 м2 . 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 39, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 9/ 
 
 
 
 
 
1798-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 31, ал. 2 от 

НРПУРОИ, във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на кмета на 



община Варна с изх. № РД14019411ВН/13.08.2014 г., Общински съвет – 
Варна одобрява пазарната оценка, изготвена във връзка с провеждане на 
търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот, 
представляващ ПИ № 10135.5403.3301 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.пет хиляди четиристотин и три.три хиляди триста и едно), с площ 364 
(триста шестдесет и четири) кв.м., находящ се в гр. Варна, м-т „Боровец-
юг“, при граници: ПИ № 10135.5403.3306, ПИ № 10135.5403,3305, ПИ № 
10135.5403.1600, ПИ № 10135.5403.9527, ПИ № 10135.5403.3302 в размер 
на 10 940 (десет хиляди деветстотин и четиридесет) лева, без ДДС при 
пазарна стойност на 1 кв.м. – 30.05 лв. (тридесет лева и пет стотинки).  

1798-11-1. 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. № РД14019411ВН/13.08.2014 г., Общински съвет – Варна реши да се 
проведе търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна 
общинска-собственост, находящ се в гр. Варна, м-т „Боровец-юг“, 
представляващ ПИ № 10135.5403.3301 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.пет хиляди четиристотин и три.три хиляди триста и едно), с площ 364 
(триста шестдесет и четири) кв.м., находящ се в гр. Варна, м-т „Боровец-
юг“, при граници: ПИ № 10135.5403.3306, ПИ № 10135.5403.3305, ПИ № 
10135.5403.1600, ПИ № 10135.5403.9527, ПИ № 10135.5403.3302. 

За имота има съставен Акт за частна общинска собственост № 5815/ 
12.03.2010 г. 

Продажбата да се извърши след провеждане на търг с явно наддаване 
при начална тръжна цена 10 940 лв. (десет хиляди деветстотин и 
четиридесет) лева, без ДДС. 

Общински съвет - Варна утвърждава стъпка на наддаване - 10 % от 
стартовата тръжна цена в размер на 1 094 (хиляда деветдесет и четири) 
лева при следните 

Т Р Ъ Ж Н И  У С Л О В И Я :  
1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични 

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

Националната агенция за приходите; 
1.2. нямат задължения към община Варна;  
2. За участие в търга са необходими следните документи: 
2.1. заявление за участие по образец, представен към комплекта 

тръжни документи; 
2.2. удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по 

вписвания за вписване на едноличните търговци и юридическите лица 
(оригинал), а за фирмите, които не са пререгистрирани в Търговския 
регистър - актуално удостоверение за съдебна регистрация (оригинал) или 
заверено от участника - физическо лице, копие от лична карта;  



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

2.4. удостоверение от Съдебно изпълнителната служба, при 
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 
участника (оригинал); 

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

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

2.7. удостоверение за липса на задължения за публични вземания към 
община Варна от дирекция „Местни данъци“ (оригинал); 

2.8. служебна бележка за не дължими общински вземания към 
община Варна (оригинал); 

2.9. БУЛСТАТ/ЕИК - удостоверение от Агенция по вписванията 
(оригинал); 

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

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

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

2.13. декларация за не разгласа на информацията, предоставена във 
връзка с участието в търга, приложена към комплекта тръжни документи; 

2.14. платежен документ за внесен депозит в размер на 1 094 (хиляда 
деветдесет и четири) лева, платими по IBAIM: BG36CECB97903362150000 
и BIC: CEGBBGSF при „Централна кооперативна банка“ АД - клон Варна; 

2.15. платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на XII-я етаж в сградата на община Варна, срещу 
сумата от 200,00 (двеста) лева, платима по IBAIM: 
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 въз 
основа на резултатите от търга да издаде заповед и сключи договор със 
спечелилия участник. 

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



1799-11. На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от 
ЗОС и по предложение на кмета на община Варна с изх. № 
РД14023267ВН/01.10.2014 г., Общински съвет – Варна допълва 
„Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост за 2014 г.“, както следва: Към точка 2.1 „Имоти частна 
общинска собственост, предвидени за продажба чрез търг или публично 
оповестен конкурс“ се добавя ПИ: 10135.1026.15, находящ се в гр. Варна, 
ул. „Васил Априлов“ № 28, с площ 210 кв.м., АОС № 7803/13.06.2014 г. 

1799-11-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 31, ал. 2 
от НРПУРОИ, във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на кмета 
на община Варна с изх. № РД14023267ВН/01.10.2014 г., Общински съвет – 
Варна одобрява пазарната оценка, изготвена във връзка с провеждане на 
търг с явно наддаване за продажба на общински поземлен имот с 
идентификатор 10135.1026.15 (десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда 
двадесет и шест.петнадесет), с площ 210 (двеста и десет) кв.м., находящ се 
в гр. Варна, ул. „Васил Априлов” № 28 при граници: ПИ: 10135.1026.3, 
ПИ: 10135.1026.29, ПИ: 10135.1026.16, ПИ: 10135.1026.378 в размер на 
70 100 (седемдесет хиляди и сто) лева, без ДДС при пазарна стойност на 1 
кв.м. – 333,81 (триста тридесет и три лева и осемдесет и една стотинки) 
лева. 

1799-11-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 
от ЗОС, чл. 31 от НРПУРОИ и по предложение на кмета на община Варна 
с изх. № РД14023267ВН/01.10.2014 г., Общински съвет – Варна реши да се 
проведе търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна 
общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Васил Априлов” № 
28,  представляващ ПИ с идентификатор 10135.1026.15 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.хиляда двадесет и шест.петнадесет), с площ 210 (двеста и 
десет) кв.м., при граници: ПИ: 10135.1026.3, ПИ: 10135.1026.29, ПИ: 
10135.1026.16, ПИ: 10135.1026.378. 

За имота има съставен Акт за частна общинска собственост № 
7803/13.06.2014 г. 

Продажбата да се извърши след провеждане на търг с явно наддаване 
при начална тръжна цена 70 100 (седемдесет хиляди и сто) лева без ДДС. 

Общински съвет – Варна утвърждава стъпка на наддаване - 10 % от 
стартовата тръжна цена, в размер на 7 010 (седем хиляди и десет) лева при 
следните 

Т Р Ъ Ж Н И   У С Л О В И Я: 
Съгласно чл. 84 от НРПУРОИ на Общински съвет – Варна за участие 

в търга с явно наддаване участниците подават следните документи: 
1. заявление по образец за участие в търга; 
2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, регистрирани 

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



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

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

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

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

връзка с участието в търга;        
 7. платежен документ за внесен депозит в размер на 7 010 (седем 
хиляди и десет) 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 – 41, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 7/ 
 
 
 
 
 
1800-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във 

връзка с чл. 41, ал. 3 от ЗОС по предложение на кмета на община Варна с 
изх. № РД14023254ВН/01.10.2014 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 „Сълзица”,  
представляващ ПИ с идентификатор 10135.3505.393, с площ 349 кв.м., 
предмет на акт за частна общинска собственост № 7780/17.06.2014 г., в 
размер 9 675,00 лева, без  включен ДДС.  

1800-11-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 
от ЗОС, във връзка с чл. 31 от НРПУРОИ, в изпълнение на „Годишната 
програма  за управление и разпореждане с общинска собственост 2014 г.” 
по предложение на кмета на община Варна с изх. № 
РД14023254ВН/01.10.2014 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 „Сълзица”,  представляващ ПИ с 
идентификатор 10135.3505.393, с площ 349 кв.м., при граници  
10135.3505.394, 10135.3505.1142 и 10135.3505.1144. 

За имота е съставен акт за частна общинска собственост № 
7780/17.06.2014 г. 

Продажбата да се извърши при начална тръжна цена  в размер на 
9 675,00 лева, без  включен ДДС. Стъпка на наддаване – 10 % от началната 
тръжна цена  в размер на  967,50 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 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 967,50 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  200,00  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 – 41, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 7/ 
 
 
 
 
1801-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от 

ЗОС и по предложение на кмета на община Варна с изх. № 
РД14020251ВН/21.08.2014 г., Общински съвет – Варна допълва 
„Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост за 2014 г.“, както следва: Към точка 2.1 „Имоти частна 
общинска собственост, предвидени за продажба чрез търг или публично 
оповестен конкурс“ се добавя ПИ № 1439, находящ се в гр. Варна, со 
„Планова” с площ 374 кв.м., АОС № 7593/2013 г. 

1801-11-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 31, ал. 2 
от НРПУРОИ, във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на кмета 
на община Варна с изх. № РД14020251ВН/21.08.2014 г., Общински съвет - 
Варна одобрява пазарната оценка, изготвена във връзка с провеждане на 
търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот, 
представляващ ПИ № 1439 (хиляда четиристотин тридесет и девет), с площ 
374 (триста седемдесет и четири) кв.м., находящ се в гр. Варна, со 
„Планова”, при граници: ПИ № 1149, ПИ № 19, ПИ № 1440 в размер на 9 
000 (девет хиляди) лева, без ДДС, при пазарна стойност на 1 кв.м. – 24,06 
(двадесет и четири лева и шест стотинки) лева. 

1801-11-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 
от ЗОС, чл. 31 от НРПУРОИ и по предложение на кмета на община Варна, 
Общински съвет – Варна реши да се проведе търг с явно наддаване за 



продажба на недвижим имот - частна общинска собственост,  находящ се  
в гр. Варна, со „Планова“, представляващ ПИ № 1439 (хиляда 
четиристотин тридесет и девет), с площ 374 (триста седемдесет и четири) 
кв. м., находящ се в гр. Варна, со „Планова“, при граници: ПИ № 1149, ПИ 
№ 19, ПИ № 1440. 

За имота има съставен Акт за частна общинска собственост № 
7593/03.12.2013 г. 

Продажбата да се извърши след провеждане на търг с явно наддаване 
при начална тръжна цена 9 000 (девет хиляди) лева без ДДС. 

Общински съвет – Варна утвърждава стъпка на наддаване - 10 % от 
стартовата тръжна цена, в размер на 900 (деветстотин) лева при следните  

Т Р Ъ Ж Н И   У С Л О В И Я: 
1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични 

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

Националната агенция за приходите; 
1.2. нямат задължения към община Варна; 
2. За участие в търга са необходими следните документи: 
2.1. заявление за участие по образец, представен към комплекта 

тръжни документи; 
2.2. удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по 

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

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

2.4. удостоверение от Съдебно изпълнителната служба при 
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 
участника (оригинал); 

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

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

2.7. удостоверение за липса на задължения за публични вземания към 
община Варна от дирекция „Местни данъци” (оригинал); 

2.8. служебна бележка за недължими общински вземания към 
община Варна (оригинал); 

2.9. БУЛСТАТ/ЕИК - удостоверение от Агенция по вписванията 
(оригинал); 



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

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

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

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

2.14. платежен документ за внесен депозит в размер на 900 
(деветстотин) лева, платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: 
CECBBGSF при „Централна кооперативна банка“ АД – клон Варна; 

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

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

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна въз 
основа на резултатите от търга да издаде заповед и сключи договор със 
спечелилия участник. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 41, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 7/ 
 
 
 
 
1802-11. 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. № РД14019397ВН/13.08.2014 г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена от независим  оценител на имоти, във връзка с 
провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – 
частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с 
идентификатор 10135.2555.291 по КК и КР, одобрени със заповед № РД-
18-64/16.05.2008 г. на ИД на АГКК,  с площ 2 228 м2,  находящ се гр. 
Варна, ул. „Студентска” в размер на 462 900 лева , без  включен ДДС, при 
пазарна стойност на 1 м2 208,00 лева.  

1802-11-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1  
от ЗОС, във връзка с чл. 31 от НРПУРОИ и по предложение на кмета на 
община Варна с изх. № РД14019397ВН/13.08.2014 г., Общински съвет - 
Варна  реши да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на 



имот - частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. 
„Студентска”, представляващ поземлен имот с идентификатор 
10135.2555.291 по КК и КР, одобрени със заповед № РД-18-64/16.05.2008 
г. на ИД на АГКК, с площ 2 228 м2, при граници: ПИ с идентификатор 
10135.2555.317, ПИ с идентификатор 10135.2555.294, ПИ с идентификатор 
10135.2555.45, ПИ с идентификатор 10135.2555.321,  ПИ с идентификатор 
10135.2555.108. 

За имота е съставен акт за частна общинска собственост АОС № 
7345/15.02.2013 г., вписан в книгите по вписванията, вх. регистър 3211, 
Акт 15, том VІІІ. 

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена в размер на 462 900 лева, без  включен 
ДДС. Стъпка на наддаване – 10 % от началната тръжна цена  в размер на  
46 290 лева. 

Общински съвет – Варна утвърждава следните: 
ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ: 

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

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

1.2. нямат задължения към община Варна; 
2. За участие в търга са необходими следните документи: 
2.1. заявление за участие по образец, представен към комплекта 

тръжни документи; 
2.2. 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 46 290 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  150  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 – 41, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 7/ 
 
 
 
1803-11. 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. № РД14023260ВН/01.10.2014 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 гр. Варна, со „Боровец-юг“, 
представляващ ПИ10135.5403.4970, с площ 249 кв.м., предмет на акт за 
частна общинска собственост № 7697/18.03.2014 г.,  в размер 7 800 лева, 
без  включен ДДС.  

1803-11-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 
от ЗОС, във връзка с чл. 31 от НРПУРОИ, в изпълнение на „Годишната 
програма  за управление и разпореждане с общинска собственост 2014 г.” 
и по предложение на кмета на община Варна с изх. № 
РД14023260ВН/01.10.2014 г., Общински съвет - Варна  реши да се проведе 
публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска 
собственост, находящ се гр. Варна, со „Боровец-юг“, представляващ 
ПИ10135.5403.4970, с площ 249 кв.м., при граници: ПИ 10135.5403.744, 
ПИ 10135.5403.9606 и ПИ 10135.5403.9604. 

За имота е съставен акт за частна общинска собственост № 
7697/10.03.2014 г. 

Продажбата да се извърши при начална тръжна цена  в размер на 7 
800 лева, без  включен ДДС. Стъпка на наддаване – 10 % от началната 
тръжна цена  в размер на 780,00 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 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 780 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 – 41, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 7/ 



1804-11. 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. № РД14023261ВН/01.10.2014 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, ул. „Светослав 
Минков” № 8, представляващ Поземлен имот № 10135.4504.762, с площ 
287 кв.м., предмет на акт за частна общинска собственост № 
7767/20.05.2014 г., при граници: ПИ 10135.4504.763, ПИ 10135.4504.189, 
ПИ 10135.4504.183, ПИ 10135.4504.182, ПИ 10135.4504.181, ПИ 
10135.4504.191, в размер 23 600 лева, без  включен ДДС.  

1804-11-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 
от ЗОС, във връзка с чл. 31 от НРПУРОИ, в изпълнение на „Годишната 
програма  за управление и разпореждане с общинска собственост 2014 г.” 
и по предложение на кмета на община Варна с изх. № 
РД14023261ВН/01.10.2014 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, ул. „Светослав Минков” № 8, 
представляващ Поземлен имот № 10135.4504.762, с площ 287 кв.м., 
предмет на акт за частна общинска собственост № 7767/20.05.2014 г., при 
граници: ПИ 10135.4504.763, ПИ 10135.4504.189, ПИ 10135.4504.183, ПИ 
10135.4504.182, ПИ 10135.4504.181, ПИ 10135.4504.191. 

За имота е съставен акт за частна общинска собственост № 
7767/20.05.2014 г. 

Продажбата да се извърши при начална тръжна цена  в размер на 23 
600,00 лева, без  включен ДДС. Стъпка на наддаване – 10 % от началната 
тръжна цена  в размер на 2 360,00 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 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 2 360,00 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 200,00 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 – 41, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 7/ 
 
 
 
 
 
1805-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от 

ЗОС и по предложение на кмета на община Варна с изх. № 
РД14023256ВН/01.10.2014 г., Общински съвет – Варна допълва 
„Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост за 2014 г.“, както следва: Към точка 2.1 „Имоти частна 
общинска собственост, предвидени за продажба чрез търг или публично 
оповестен конкурс“ се добавя ПИ: 10135.2553.1883, находящ се в гр. 
Варна, ул. „Ружа“ № 28, 28а, с площ 497 кв.м., АОС № 7650/05.02.2014 г. 

1805-11-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 31, ал. 2 
от НРПУРОИ, във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на кмета 
на община Варна с изх. № РД14023256ВН/01.10.2014 г., Общински съвет - 
Варна одобрява пазарната оценка, изготвена във връзка с провеждане на 
търг с явно наддаване за продажба на общински поземлен имот с 



идентификатор 10135.2553.1883 (десет хиляди сто тридесет и пет.две 
хиляди петстотин петдесет и три.хиляда осемстотин осемдесет и три), с 
площ 497 (четиристотин деветдесет и седем) кв.м., находящ се в гр. Варна, 
ул. „Ружа” № 28, 28а, при граници: ПИ: 10135.2553.155, ПИ: 
10135.2553.154, ПИ: 10135.2553.149, ПИ: 10135.2553.151, ПИ: 
10135.2553.132, ПИ: 10135.2553.150, в размер на 130 210 (сто и тридесет 
хиляди двеста и десет) лева, без ДДС, при пазарна стойност на 1 кв.м. – 
261.99 (двеста шестдесет и един лева и деветдесет и девет стотинки) лева. 

1805-11-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 
от ЗОС, чл. 31 от НРПУРОИ и по предложение на кмета на община Варна 
с изх. № РД14023256ВН/01.10.2014 г., Общински съвет – Варна реши да се 
проведе търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна 
общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Ружа” № 28, 28а,  
представляващ ПИ с идентификатор 10135.2553.1883 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и три.хиляда осемстотин 
осемдесет и три), с площ 497 (четиристотин деветдесет и седем) кв.м., при 
граници: ПИ: 10135.2553.155, ПИ: 10135.2553.154, ПИ: 10135.2553.149,  
ПИ: 10135.2553.151, ПИ: 10135.2553.132, ПИ: 10135.2553.150. 

За имота има съставен Акт за частна общинска собственост № 
7650/05.02.2014 г. 

Продажбата да се извърши след провеждане на търг с явно наддаване 
при начална тръжна цена 130 210 (сто и тридесет хиляди двеста и десет) 
лева, без ДДС.   

Общински съвет – Варна утвърждава стъпка на наддаване - 10 % от 
стартовата тръжна цена, в размер на 13 021 (тринадесет хиляди двадесет и 
един) лева при следните  

Т Р Ъ Ж Н И   У С Л О В И Я: 
Съгласно чл. 84 от НРПУРОИ за участие в търга с явно наддаване 

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

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

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

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

условия; 



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

връзка с участието в търга;            
7. платежен документ за внесен депозит в размер на 13 021 

(тринадесет хиляди двадесет и един) 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 – 41, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 7/ 
 
 
 
 
 
1806-11. 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. № РД14023259ВН/01.10.2014 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 „Акчелар”,  
представляващ ПИ с идентификатор 10135.2522.808, с площ 482 кв.м., 
предмет на акт за частна общинска собственост № 7794/13.06.2014 г., в 
размер 19 061,00 лева, без  включен ДДС.  

1806-11-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1  
от ЗОС, във връзка с чл.31 от НРПУРОИ, в изпълнение на „Годишната 
програма  за управление и разпореждане с общинска собственост 2014 г.” 
и по предложение на кмета на община Варна с изх. № 
РД14023259ВН/01.10.2014 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 „Акчелар”, представляващ ПИ с 
идентификатор 10135.2522.808, с площ 482 кв.м.  

За имота е съставен акт за частна общинска собственост № 
7794/13.06.2014 г. 

Продажбата да се извърши при начална тръжна цена  в размер на 
19 061,00 лева, без включен ДДС. Стъпка на наддаване – 10 % от началната 
тръжна цена  в размер на 1 906,10 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 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 1 906,10 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 200,00 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 – 41, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 7/ 
 
 
 
 
  
1807-11. 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. № РД14023255ВН/01.10.2014 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. 2 – „Имоти – частна общинска 
собственост, предвидени за продажба съгласно Закона за общинската 
собственост /ЗОС/“ в т. 2.1. - „Имоти – частна общинска собственост, 
предвидени за продажба чрез публичен търг или публично оповестен 
конкурс, съгласно ЗОС“ на „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост за 2014 г.“ с имот – частна 
общинска собственост, находящ се в гр. Варна, со „Ракитника”,  
представляващ ПИ с идентификатор 10135.5426.2446 , с площ 894 кв.м., 
предмет на акт за частна общинска собственост № 6985/12.06.2012 г. 

1807-11-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, 
във връзка с чл. 41, ал. 3 от ЗОС и по предложение на кмета на община 
Варна с изх. № РД14023255ВН/01.10.2014 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 ПИ с идентификатор 10135.5426.2446, с 
площ 894 кв.м., предмет на акт за частна общинска собственост № 
6985/12.06.2012 г.,  в размер 25 720,00 лева, без  включен ДДС.  

1807-11-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал.1 от 
ЗОС, във връзка с чл. 31 от НРПУРОИ, в изпълнение на „Годишната 
програма  за управление и разпореждане с общинска собственост 2014 г.” 
и по предложение на кмета на община Варна с изх. № 
РД14023255ВН/01.10.2014 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 ПИ 
с идентификатор 10135.5426.2446, с площ 894 кв.м., при граници: ПИ 



10135.5426.2445, ПИ 10135.5426.690, ПИ 10135.5426.2010, ПИ 
10135.5426.693, ПИ 10135.5426.694, ПИ 10135.5426.695, ПИ 
10135.5426.696 и ПИ 10135.5052.37. 

За имота е съставен акт за частна общинска собственост № 
6985/12.06.2012 г. 

Продажбата да се извърши при начална тръжна цена в размер на 25 
720,00 лева, без  включен ДДС. Стъпка на наддаване – 10 % от началната 
тръжна цена  в размер на 2 572, 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 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 2 572, 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 200,00 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 – 41, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 7/ 
 
 
 
 
 
1808-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от 

ЗОС и по предложение на кмета на община Варна с изх. № 
РД14023262ВН/01.10.2014 г., Общински съвет – Варна допълва 
„Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост за 2014 г.“, както следва: Към точка 2.1 „Имоти частна 
общинска собственост, предвидени за продажба чрез търг или публично 
оповестен конкурс се добавя ПИ: 10135.1026.15, находящ се в гр. Варна, со 
„Боровец-юг“ с площ 874 кв.м., АОС № 6186/13.09.2010 г. 

1808-11-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 31, ал. 2 
от НРПУРОИ, във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на кмета 
на община Варна с изх. № РД14023262ВН/01.10.2014 г., Общински съвет - 
Варна одобрява пазарната оценка, изготвена във връзка с провеждане на 
търг с явно наддаване за продажба на общински поземлен имот с 
идентификатор 10135.5403.3305 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет 
хиляди четиристотин и три.три хиляди триста и пет), с площ 874 
(осемстотин седемдесет и четири) кв.м., находящ се в гр. Варна, со 
„Боровец-юг“ при граници: ПИ: 10135.5403.9528, ПИ: 10135.5403.1604, 
ПИ: 10135.5403.1600,  ПИ: 10135.5403.3301, ПИ: 10135.5403.3306 в размер 
на 22 890 (двадесет и две хиляди осемстотин и деветдесет) лева, без ДДС, 
при пазарна стойност на 1 кв.м. – 26,19 (двадесет и шест лева и 
деветнадесет стотинки) лева. 

1808-11-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 
от ЗОС, чл. 31 от НРПУРОИ и по предложение на кмета на община Варна 
с изх. № РД14023262ВН/01.10.2014 г., Общински съвет – Варна реши да се 
проведе търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна 
общинска собственост, находящ се в гр. Варна, со „Боровец-юг“,  
представляващ ПИ с идентификатор 10135.5403.3305 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.пет хиляди четиристотин и три.три хиляди триста и пет), с 
площ 874 (осемстотин седемдесет и четири) кв.м., при граници: ПИ: 
10135.5403.9528, ПИ: 10135.5403.1604, ПИ: 10135.5403.1600,  ПИ: 
10135.5403.3301, ПИ: 10135.5403.3306. 



За имота има съставен Акт за частна общинска собственост № 
6186/13.09.2010 г. 

Продажбата да се извърши след провеждане на търг с явно наддаване 
при начална тръжна цена 22 890 (двадесет и две хиляди осемстотин и 
деветдесет) лева без ДДС.   

Общински съвет – Варна утвърждава стъпка на наддаване - 10 % от 
стартовата тръжна цена, в размер на 2 289 (две хиляди двеста осемдесет и 
девет) лева при следните  

Т Р Ъ Ж Н И   У С Л О В И Я: 
Съгласно чл. 84 от НРПУРОИ за участие в търга с явно наддаване 

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

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

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

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

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

връзка с участието в търга; 
7. платежен документ за внесен депозит в размер на 2 289 (две 

хиляди двеста осемдесет и девет) 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 – 41, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 7/ 
 
 
 
 
 
1809-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от 

ЗОС и по предложение на кмета на община Варна с изх. № 
РД14024766ВН/20.10.2014 г., Общински съвет – Варна допълва 
„Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост за 2014 г.“, както следва: Към точка 2.1 „Имоти частна 
общинска собственост, предвидени за продажба чрез търг или публично 
оповестен конкурс“ се добавя 10135.5545.3003, находящ се в гр. Варна, 
местност „Зеленика“ с площ 534 кв.м., АОС № 7244/10.12.2012 г. 

1809-11-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 31, ал. 2 
от НРПУРОИ, във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на кмета 
на община Варна с изх. № РД14024766ВН/20.10.2014 г., Общински съвет - 
Варна одобрява пазарната оценка, изготвена във връзка с провеждане на 
търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот, 
представляващ ПИ с идентификатор 10135.5545.3003 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.пет хиляди петстотин четиридесет и пет.три хиляди и три), 
с площ 534 (петстотин тридесет и четири) кв.м., находящ се в гр. Варна, 
местност „Зеленика“, при граници: ПИ: 10135.5545.134, 10135.5545.3350, 
10135.5545.16, 10135.5545.15, 10135.5545.14 в размер на 37 480 (тридесет и 
седем хиляди четиристотин и осемдесет) лева без ДДС при пазарна 
стойност на 1 кв.м. – 70.19 (седемдесет лева и деветнадесет стотинки). 

1809-11-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 
от ЗОС, чл. 31 от НРПУРОИ и по предложение на кмета на община Варна 
с изх. № РД14024766ВН/20.10.2014 г., Общински съвет – Варна реши да се 
проведе търг с явно наддаване за продажба на  недвижим имот - частна 
общинска собственост, находящ се в  гр. Варна, местност „Зеленика“,  
представляващ ПИ с идентификатор 10135.5545.3003 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.пет хиляди петстотин четиридесет и пет.три хиляди и три), 
с площ 534 (петстотин тридесет и четири) кв.м., при граници: ПИ: 
10135.5545.134, 10135.5545.3350, 10135.5545.16, 10135.5545.15, 
10135.5545.14. 



За имота има съставен Акт за частна общинска собственост № 
7244/10.12.2012 г. 

Продажбата да се извърши след провеждане на търг с явно наддаване 
при начална тръжна цена 37 480 (тридесет и седем хиляди четиристотин и 
осемдесет) лева, без ДДС лева.  

Общински съвет – Варна утвърждава стъпка на наддаване - 10 % от 
стартовата тръжна цена, в размер на 3 748 (три хиляди седемстотин 
четиридесет и осем) лева при следните  

Т Р Ъ Ж Н И   У С Л О В И Я: 
1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични 

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

Националната агенция за приходите; 
1.2. нямат задължения към община Варна; 
2. За участие в търга са необходими следните документи: 
2.1. заявление за участие по образец, представен към комплекта 

тръжни документи; 
2.2. удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по 

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

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

2.4. удостоверение от Съдебно изпълнителната служба при 
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 
участника (оригинал); 

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

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

2.7.  удостоверение за липса на задължения за публични вземания 
към община Варна от дирекция „Местни данъци” (оригинал); 

2.8.  служебна бележка за недължими общински вземания към 
община Варна (оригинал); 

2.9. БУЛСТАТ/ЕИК - удостоверение от Агенция по вписванията 
(оригинал); 

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



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

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

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

2.14. платежен документ за внесен депозит в размер на 3 748 (три 
хиляди седемстотин четиридесет и осем) лева, платими по IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна 
кооперативна банка“ АД – клон Варна; 

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

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

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна въз 
основа на резултатите от търга да издаде заповед и сключи договор със 
спечелилия участник. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 41, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 7/ 
 
 
 
 
 
1810-11. 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 от кмета на община Варна с 
изх. № РД14023613ВН/06.10.2014 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, ул. „Дубровник” № 
48, представляващ земя и сграда, в размер на 121 600 лв. (сто двадесет и 
една хиляди и шестстотин лева), без включен ДДС, както следва: 

- поземлен имот с идентификатор ПИ 10135.2554.152 с площ 
451,72/750 кв.м.  на стойност 104 000 лева (сто и четири хиляди лева), без 
включен  ДДС; 

- сграда с идентификатор 10135.2554.152.1 с площ 2/3 идеални части 
от 60 кв.м. на стойност 17 600 лева (седемнадесет хиляди и шестстотин 
лева), без включен ДДС. 



1810-11-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 
от ЗОС, във връзка с чл. 31 от НРПУРОИ и по предложение от кмета на 
община Варна с изх. № РД14023613ВН/06.10.2014 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, ул. 
„Дубровник” № 48, представляващ ПИ 10135.2554.152 с площ 451,72/750 
кв.м. и сграда с идентификатор 10135.2554.152.1 с площ 2/3 идеални части 
от 60 кв.м. по КК и КР одобрени със заповед № РД18-92/14.10.2008 г. на 
ИД на АГКК изменени със Заповед № КД-14-03-1011/20.04.2012 г. на 
Началника на СГКК – Варна, при граници на имота: ПИ 10135.2554.46, ПИ 
10135.2554.241, ПИ 10135.2554.151, ПИ 10135.2554.150. 

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 
7217/23.11.2012  г., вписан в Служба вписвания на 26.11.2012 г., вх. рег. № 
25599, Акт № 27, том LХVІІ, дело № 13994. 

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена в размер на 121 600 лв. (сто двадесет и 
една хиляди и шестстотин лева), без включен ДДС, от които: 

- за поземлен имот с идентификатор ПИ 10135.2554.152 с площ 
451,72/750 кв.м.  на стойност 104 000 лева (сто и четири хиляди лева), без 
включен  ДДС; 

- за сграда с идентификатор 10135.2554.152.1 с площ 2/3 идеални 
части от 60 кв.м. на стойност 17 600 лева (седемнадесет  хиляди и 
шестстотин лева), без включен ДДС. 

Стъпка на наддаване – 10 % от началната тръжна цена, в размер на 
12 160 лв. (дванадесет хиляди сто и шестдесет 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 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 12 160 лева 

(дванадесет хиляди сто и шейсет 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  150 лева (сто и петдесет лева), платима по IBAN: 
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 
00, при „Централна кооперативна банка“ АД – клон Варна. 

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 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 – 41, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 7/ 
 
 
 
 
1811-11. 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. № РД14023258ВН/01.10.2014 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. 2 – „Имоти – частна общинска 
собственост, предвидени за продажба, съгласно Закона за общинската 
собственост /ЗОС/“ в т. 2.1. - „Имоти – частна общинска собственост, 
предвидени за продажба чрез публичен търг или публично оповестен 
конкурс, съгласно ЗОС“ на „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост за 2014 г.“ с имот – частна 
общинска собственост, находящ се в община Варна, с. Каменар,  



представляващ УПИ XI-общ., кв. 59, с площ 500 кв.м., предмет на акт за 
частна общинска собственост № 5301/30.10.2008 г. 

1811-11-1. 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 от кмета на община 
Варна с изх. № РД14023258ВН/01.10.2014 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 община Варна, с. 
Каменар,  представляващ УПИ XI-общ., кв. 59, с площ 500 кв.м., предмет 
на Акт за частна общинска собственост № 5301/30.10.2008 г., в размер 11 
700,00 лева, без  включен ДДС.  

1811-11-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 
от ЗОС, във връзка с чл. 31 от НРПУРОИ, в изпълнение на „Годишната 
програма  за управление и разпореждане с общинска собственост 2014 г.” 
и по предложение от кмета на община Варна с изх. № 
РД14023258ВН/01.10.2014 г., Общински съвет - Варна  реши да се проведе 
публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска 
собственост, находящ се в община Варна, с. Каменар,  представляващ 
УПИ XI-общ., кв. 59, с площ 500 кв.м., при граници на имота: улица, УПИ 
ХII-общ., УПИ ХIII-общ. и УПИ Х-общ. 

За имота е съставен акт за частна общинска собственост №  
5301/30.10.2008 г. 

Продажбата да се извърши при начална тръжна цена  в размер на 11 
700 лева, без включен ДДС. Стъпка на наддаване – 10 % от началната 
тръжна цена  в размер на 1 170,00 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 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 1 170,00 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 200,00 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 – 41, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 7/ 
 
 
 
 
1812-11. 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. № РД14020252ВН/21.08.2014 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 1/3 идеална част от поземлен имот с 
идентификатор 10135.1501.1170,   с площ 70.67/ 212.00 кв.м. и 1/3 идеална 
част от сграда с идентификатор 10135.1501.1170.1, със застроена площ 32/ 
96 кв. м, с административен адрес, находящ се в Област Варна, община 
Варна, гр. Варна, ул. „Алеко Константинов” № 11, подрайон: 9, кв. 343 в 
размер на: 

- за поземлен имот с идентификатор 10135.1501.1170, с площ 
70,67/212 кв.м. на стойност 27 110  лева, без включен ДДС, при пазарна 
стойност без ДДС на 1 м2, възлизаща на  383,61 лева; 

- за сграда с идентификатор 10135.1501.1170.1 с площ 32/96 кв.м., на 
стойност 16 580,00 лева, без включен ДДС, при пазарна стойност без ДДС 



на 1 кв.м. възлизаща на 518,13 лева, при обща стойност на недвижимия 
имот възлизаща на  43 690,00  лева, без включен ДДС. 

1812-11-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, 
т. 2 от ЗОС, чл. 27, по реда на чл. 28 от НРПУРОИ и по предложение на 
кмета на община Варна с изх. № РД14020252ВН/21.08.2014 г., и в 
изпълнение на „Годишната програма за управление и разпореждане с 
общинска собственост 2014 г.”, Общински съвет - Варна реши да прекрати 
съсобствеността между община Варна, от една страна, и от друга страна 
ТОДОРА МАРИНОВА ПЕНОВА, ИВАН АТАНАСОВ ПЕНОВ, 
МИРОСЛАВ АТАНАСОВ ПЕНОВ И СВИЛЕНА ЙОРДАНОВА 
НИКОЛОВА, чрез продажба на имот-частна общинска собственост, с 
административен адрес: Област Варна, община Варна, гр. Варна, ул. 
„Алеко Константинов” № 11, подрайон: 9, кв. 343 представляващ 1/3  
идеална част от поземлен имот с идентификатор 10135.1501.1170, с площ 
70.67/ 212.00 кв.м. и 1/3 идеална част от сграда с идентификатор 
10135.1501.1170.1,  със застроена площ 32/ 96  кв. м, с административен 
адрес находящ се в Област Варна, община Варна, гр. Варна, ул. „Алеко 
Константинов” № 11, подрайон: 9, кв. 343, при граници на имота: ПИ с 
идентификатор 10135.1501.1065, ПИ с идентификатор 10135.1501.1063, 
ПИ с идентификатор 10135.1501.999, ПИ с идентификатор 10135.1501.1024  
на  гореописаните съсобственици при следните квоти: 

по отношение на земята: 
ТОДОРА МАРИНОВА ПЕНОВА – 23,32 кв.м. ид. части от ПИ с 

идентификатор 10135.1501.1170 на стойност 8 945,88 лева, без включен 
ДДС. 

ИВАН АТАНАСОВ ПЕНОВ - 23,32 кв.м. ид. части от ПИ с 
идентификатор 10135.1501.1170 на стойност 8 945,88 лева, без включен 
ДДС 

МИРОСЛАВ АТАНАСОВ ПЕНОВ - 23,32 кв.м. ид. части от ПИ с 
идентификатор 10135.1501.1170 на стойност 8 945,88 лева, без включен 
ДДС 

СВИЛЕНА ЙОРДАНОВА НИКОЛОВА – 0,71 кв.м. ид. части от ПИ 
с идентификатор 10135.1501.1170 на стойност 272,36 лева, без включен 
ДДС; 

по отношение на сградата: 
ТОДОРА МАРИНОВА ПЕНОВА – 10,66 кв.м. ид. части от сграда с  

идентификатор 10135.1501.1170.1 на стойност 5 523,10 лева, без включен 
ДДС. 

ИВАН АТАНАСОВ ПЕНОВ – 10,67 кв.м. ид. части от сграда с  
идентификатор 10135.1501.1170.1 на стойност 5 528,45 лева, без включен 
ДДС. 



МИРОСЛАВ АТАНАСОВ ПЕНОВ - 10,67 кв.м. ид. части от сграда с  
идентификатор 10135.1501.1170.1 на стойност 5 528,45 лева, без включен 
ДДС. 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 6380/02.02.2011 г., вписан в Служба по вписванията гр. 
Варна на 08.09.2011 г., вх. № 19912, акт 19. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, за  
общата сума от 43 690 лева, без включен ДДС. 

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

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 44, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 4/ 
 
 
 
 
 
1813-11. 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. № ЗАО3617/01.10.2014 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 184 кв.м. идеални части от поземлен имот с 
идентификатор 10135.3515.917,  целия с площ 384 м2,  с административен 
адрес гр. Варна, ул. „Академик Курчатов” № № 29а, 31, в размер на 
27 682,00 лева, без включен ДДС, при пазарна стойност без ДДС на 1 м2, 
възлизаща на 150,45 лева. 

1813-11-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, 
т. 2 от ЗОС, чл. 27 и по реда на чл. 28 от НРПУРОИ и по предложение на 
кмета на община Варна с изх. № ЗАО3617/01.10.2014 г., Общински съвет – 
Варна реши да прекрати съсобствеността между община Варна, от една 
страна, и от друга страна, Тодор Петров Петров и Димитринка Кирилова 
Димитрова, чрез продажба  на имот-частна общинска собственост, с 
административен адрес: гр. Варна, ул. „Академик Курчатов” № № 29а, 
31, кв. 821, 16 м.р., представляващ поземлен имот с идентификатор 
10135.3515.917 по КК и КР на район „Младост”, одобрени със заповед № 
РД-18-64/16.05.2008 г. на ИД на АГКК, с площ 184/384 кв.м., при граници 
на имота: ПИ 10135.3515.904, ПИ 10135.3515.921, ПИ 10135.3515.919, ПИ 
10135.3515.918, ПИ 10135.3515.915, ПИ 10135.3515.916, на 
съсобствениците Тодор Петров Петров и Димитринка Кирилова 
Димитрова при равни квоти. 



За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 6602/21.10.2011 г., вписан в Служба вписвания на 
21.10.2011 г., том LХVІІ, № 85, вх. регистър 23610, д. 14285 и акт № 
1/24.03.2014 г. за поправка, вписан в Служба вписвания на 27.03.2014 г., 
вх. регистър 5931, акт № 159, том ХІV, дело 2871. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, за 
сумата от 27 682,00 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 – 44, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 4/ 
 
 
 
 
 
 
1814-11. 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. № АУ069442ВН-027ВН/06.10.2014 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, со „Добрева чешма”, представляващ земя с 
площ 34,00 (тридесет и четири) кв.м. ид. част–частна общинска 
собственост по АОС № 7875/23.07.2014 г. от ПИ № 10135.2510.1917 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин и десет.хиляда 
деветстотин и седемнадесет), целия с площ 327,00 (триста двадесет и 
седем) кв.м., при граници на имота: ПИ № 10135.2510.795, ПИ № 
10135.2510.1918, ПИ № 10135.2510.1916, ПИ № 10135.2510.9066 с адрес: 
гр.Варна, со „Добрева чешма” в размер на 1 090,00 (хиляда и деветдесет) 
лева, без включен ДДС, при пазарна стойност на 1,00 (един) кв.м. – 32,06 
(тридесет и два лева и шест стотинки) лева без включен ДДС. 

1814-11-1. 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, и по предложение на 
кмета на община Варна с изх. № АУ069442ВН-027ВН/06.10.2014 г., 
Общински съвет – Варна реши да  прекрати съсобствеността между 
община Варна, от една страна, и от друга страна Ивелина Стоянова 
Арнаудова, чрез продажба на земя с площ 34,00 (тридесет и четири) кв.м. 
ид. част–частна общинска собственост по АОС № 7875/23.07.2014 г. от ПИ 
№ 10135.2510.1917 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин 
и десет.хиляда деветстотин и седемнадесет), целия с площ 327,00 (триста 



двадесет и седем) кв. м., при граници на имота: ПИ № 10135.2510.795, ПИ 
№ 10135.2510.1918, ПИ № 10135.2510.1916, ПИ № 10135.2510.9066 с 
адрес: гр. Варна, со „Добрева чешма”, по одобрената по горе пазарна 
оценка. 

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 – 44, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 4/ 
 
 
 
 
 
1815-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, и чл. 8, ал. 9 от 

ЗОС и по предложение на кмета на община Варна с изх. № АУ032568ВН-
030ВН/01.10.2014 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 2.2 „Имоти – частна общинска собственост, 
предвидени за прекратяване на съсобственост чрез продажба частта на 
община Варна” се добавя следния недвижим имот: 

 Административен адрес АОС № 
1. ПИ № 10135.5426.2316, находящ се в гр. 

Варна, со „Ракитника” – 67 кв.м. идеални 
части от целия имот с площ 436 кв. м.  

7781/17.06.2014 г. 

1815-11-1. 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. № АУ032568ВН-030ВН/01.10.2014 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 67 кв.м. идеални части от 
ПИ № 10135.5426.2316, целия с площ 436 кв.м., находящ се в гр. Варна, со 
„Ракитника”, в размер на 2 750 лева, без включен ДДС, при пазарна 
стойност без ДДС на 1 кв.м., възлизаща на 41,04 лева. 

1815-11-2. 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 и по предложение на 
кмета на община Варна с изх. № АУ032568ВН-030ВН/01.10.2014 г., 
Общински съвет - Варна  реши да прекрати съсобствеността между 
община Варна, от една страна, и от друга страна – Георги Николов 
Апостолов и Здравка Николова Стойкова, чрез продажба при равни квоти 
на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ 67 кв.м. 



идеални части от ПИ № 10135.5426.2316, целия с площ 436 кв.м., находящ 
се в гр. Варна, со „Ракитника”, при граници на имота: ПИ № 
10135.5426.97, ПИ № 10135.5426.2315 и ПИ № 10135.5426.9510. 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 7781/17.06.2014 г., вписан в Служба по вписвания на 
23.06.2014 г., вх. рег. 13108, акт № 155, том XXII, дело № 6728. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарна цена 
възлизаща на 2 750 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 – 44, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 4/ 
 
 
 
 
1816-11. 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. № 
АУ178773ВН-008ВН/01.10.2014 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 2.2. „Имоти-частна 
общинска собственост, предвидени за прекратяване на съсобственост, 
чрез продажба частта на община Варна“, се добавя следния текст: 

№ Административен адрес АОС № 
1. со „Манастирски рид, Бялата чешма 

и Дъбравата”, ПИ 10135.2517.4946 - 
24/747 кв.м. 

7752/30.04.2014 г. 

1816-11-1. 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. № АУ178773ВН-008ВН/01.10.2014 г., Общински съвет - 
Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от оценител на недвижими 
имоти, във връзка с прекратяване на съсобственост, чрез продажба на 
частта на община Варна, по акт за частна общинска собственост № 
7752/30.04.2014 г., представляваща 24 кв.м. ид. ч. от 10135.2517.4946, по 
КК и КР на район „Приморски”, гр. Варна, со „Манастирски  рид,  
Бялата  чешма  и Дъбравата”, целият с площ 747 кв.м., в размер на 
977,00 лв. без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) кв.м. 40,71 
лв. без включен ДДС. 

1816-11-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, 
т. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 27, т. 2 от НРПУРОИ, в изпълнение на 



„Годишната програма за управление и разпореждане с имоти-общинска 
собственост за 2014 г.“ и по предложение на кмета на община Варна с изх. 
№ АУ178773ВН-008ВН/01.10.2014 г., Общински съвет - Варна реши да 
прекрати съсобствеността между община Варна, от една страна и от друга 
страна Тодорка Транакиева Митишева и Стоян Транакиев Стоянов, чрез 
продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ 24 кв.м. 
ид. ч. от ПИ 10135.2517.4946, по КК и КР на район „Приморски”, со 
„Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна, целият с площ 
747 кв.м., при граници на имота: 10135.2517.2886, 10135.2517.9633, 
10135.2517.2526, 10135.2517.2793, 10135.2517.2522, 10135.2517.2520, при 
следните квоти: 

- Тодорка Транакиева Митишева – ½ ид. ч. от 24 кв.м. ид. ч. от ПИ 
10135.2517.4946, съставляващи 12 кв.м. ид. ч. от имота, на стойност 488,50 
лв. без включен ДДС; 

- Стоян Транакиев Стоянов - ½ ид.ч. от 24 кв.м. ид. ч. от ПИ 
10135.2517.4946, съставляващи 12 кв.м. ид. ч. от имота, на стойност 488,50 
лв. без включен ДДС. 

За гореописаният имот е съставен акт за частна общинска 
собственост № 7752/ 30.04.2014 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/ 
 
 
 
 
1817-11. 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. № 
АУ071379ВН-011ВН/01.10.2014 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 2.2. „Имоти-частна 
общинска собственост, предвидени за прекратяване на съсобственост 
чрез продажба частта на община Варна“, се добавя следния текст: 

№ Административен адрес АОС № 
1. кв. „Вилна зона“, ул. „4-та” № 9, 

ПИ10135. 2564.1314, 156/1050 кв.м. ид. 
ч. 

7787/13.06.2014 г. 

1817-11-1. 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. № АУ071379ВН-011ВН/01.10.2014 г., Общински съвет – 
Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим оценител на 
недвижими имоти, във връзка с прекратяване на съсобственост, чрез 
продажба на частта на община Варна, по Акт за частна общинска 
собственост № 7787/13.06.2014 г., представляваща 156 кв.м. ид. ч. от ПИ 
10135. 2564.1314, по КК и КР на  район „Приморски”,  гр. Варна, кв. 
„Вилна зона“, ул. „4-та” № 9, целият с площ 1 050 кв.м., в размер на 9 550 
лв. без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) кв.м. 61,22  лв. без 
включен ДДС.  

1817-11-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, 
т. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 27, т. 2 от НРПУРОИ в изпълнение на 
„Годишната програма за управление и разпореждане с имоти-общинска 
собственост за 2014 г.“ и по предложение на кмета на община Варна с изх. 
№ АУ071379ВН-011ВН/01.10.2014 г., Общински съвет - Варна реши да 
прекрати съсобствеността между община Варна, от една страна и от друга 
страна Бисер Филипов Михайлов и Юрий Филипов Михайлов, чрез 
пълномощник Бисер Михайлов, чрез продажба на имот - частна общинска 
собственост, представляващ 156 кв.м. ид. ч. от ПИ 10135. 2564.1314, по КК 
и КР на район „Приморски”, ул. „4-та” № 9, кв. „Вилна зона“, гр. Варна, 
целият с площ 1 050 кв.м., при граници на имота: ПИ 10135.2564.28, ПИ 
10135.2564.34, ПИ 10135.2564.1313, при следните квоти: 

- Бисер Филипов Михайлов – ½ ид. ч. от 156 кв.м. ид. ч. от ПИ 
10135.2564.1314, съставляващи 78 кв.м. ид. ч. от имота, на стойност 4 775 
лв. без включен ДДС; 

- Юрий Филипов Михайлов - ½ ид. ч. от 156 кв.м. ид. ч. от ПИ 
10135.2564.1314, съставляващи 78 кв.м. ид. ч. от имота, на стойност 4 775 
лв. без включен ДДС. 

За гореописаният имот е съставен Акт за частна общинска 
собственост № 7787/ 13.06.2014 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/ 
 
 
 
1818-11. 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. № 
АУ182935ВН-017ВН/20.10.2014 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, 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, ул. „Шар” № 11,  

ПИ 10135.1502.140 
7842/16.07.2014 г. 

1818-11-1. 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. № АУ182935ВН-017ВН/20.10.2014 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 
„Одесос”, ул. „Шар” № 11, представляващ земя с площ 188 кв.м. идеални 
части от поземлен имот с идентификатор 10135.1502.140, целия с площ 288 
кв.м., в размер на 72 183 лева, без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 
кв.м. възлизаща на 383,95 лева, без включен ДДС.  

1818-11-2. 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, и по предложение на кмета на 
община Варна с изх. № АУ182935ВН-017ВН/20.10.2014 г., Общински 
съвет – Варна реши да се прекрати съсобствеността между община Варна 
от една страна, и от друга страна съсобственика Катя Панайотова 
Димитрова, чрез продажба на имот – частна общинска собственост, 
находящ се в гр. Варна, район „Одесос”, ул. „Шар” № 11, представляващ 
земя с площ 188 кв.м. идеални части от поземлен имот с идентификатор 
10135.1502.140, целия с площ 288 кв.м., при граници на целия имот: ПИ 
10135.1502.138, ПИ 10135.1502.142 и ПИ 10135.1502.139. 

За гореописаният имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 7842/16.07.2014 г. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени – 
за сумата от 72 183 лева, без включен ДДС при пазарна стойност на 1 кв.м. 
възлизаща на 383,95 лева без включен ДДС, на съсобственика Катя 
Панайотова Димитрова. 

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/ 
 
 
 
 



1819-11. 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. № ЗАО27970/21.08.2014 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, представляваща 1 032  м2 идеални части от ПИ 10135.2517.4957, 
целия с площ 1 081 м2 с административен адрес гр. Варна, со 
„Манастирски рид, Бялата чешма, Дъбравата”, в размер на 25 680 лева, 
без включен ДДС, при пазарна стойност, без ДДС на 1 м2, възлизаща на  
23,76 лева. 

1819-11-1. 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. № ЗАО27970/21.08.2014 г., Общински съвет - Варна 
реши да прекрати съсобствеността между община Варна, от една страна, и 
от друга страна Ивайло Енчев Пейков, чрез продажба на имот-частна 
общинска собственост, с административен адрес гр. Варна, со 
„Манастирски рид, Бялата чешма Дъбравата”,  представляващ 1 032  м2 
идеални части от ПИ 10135.2517.4957, целия с площ 1 081 м2, при граници 
на имота: ПИ 10135.2517.1289,  ПИ 10135.2517.9667, ПИ 10135.2517.9975, 
ПИ 10135.2517.4958, ПИ 10135.2020.209 на съсобственика Ивайло Енчев 
Пейков. 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 7392/22.03.2013 г., вписан в Служба по вписвания на 
26.03.2013 г., вх. рег. 6055, акт № 70, ХV, дело 2963. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, за 
сумата от 25 680 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 – 39, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 9/ 
 
 
 
 
 
1820-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от 

ЗОС и по предложение на кмета на община Варна с изх. № АУ152176ВН-
017ВН/01.10.2014 г., Общински съвет – Варна допълва „Годишната 
програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост 
за 2014 г.“, както следва: към точка 2.2 „Имоти частна общинска 
собственост, предвидени за прекратяване на съсобственост чрез 
продажба частта на община Варна“ се добавя „28 кв.м. идеални части от 



ПИ 10135.5426.2304, находящ се в гр. Варна, со „Ракитника“, целия с 
площ 552 кв.м., АОС № 7858/23.07.2014 г.“ 

1820-11-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 41, ал.  2 
от ЗОС, във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС, и по предложение на кмета на 
община Варна с изх. № АУ152176ВН-017ВН/01.10.2014 г., Общински 
съвет - Варна одобрява пазарната оценка, изготвена във връзка с 
прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на община Варна, 
представляваща 28 (двадесет и осем) кв.м. идеални части от поземлен имот 
с идентификатор 10135.5426.2304 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет 
хиляди четиристотин двадесет и шест.две хиляди триста и четири), целия с 
площ 552 (петстотин петдесет и два) кв.м., находящ се в гр. Варна, со 
„Ракитника“ в размер на 793 (седемстотин деветдесет и три) лева, без 
ДДС, при пазарна стойност на 1 кв.м. – 28,32 (двадесет и осем лева и 
тридесет и две стотинки) лева. 

1820-11-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, 
т. 2 от ЗОС, чл. 27 от НРПУРОИ и по предложение на кмета на община 
Варна с изх. № АУ152176ВН-017ВН/01.10.2014 г., Общински съвет – 
Варна реши да прекрати съсобствеността между община Варна, от една 
страна, и от друга страна Константин Димитров Герганов чрез продажба на 
имот-частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, со 
„Ракитника“, представляващ 28 (двадесет и осем) кв.м. идеални части от 
поземлен имот с идентификатор 10135.5426.2304 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.пет хиляди четиристотин двадесет и шест. две хиляди 
триста и четири), целия с площ 552 (петстотин петдесет и два) кв.м., при 
граници: ПИ: 10135.5426.2303, ПИ: 10135.5426.57, ПИ: 10135.5426.9568,  
ПИ: 10135.5426.55, на съсобственика Константин Димитров Герганов.                                                                                      

За имота има съставен Акт за частна общинска собственост № 
7858/23.07.2014 г. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, за 
сумата от 793 (седемстотин деветдесет и три) лева, без 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 – 39, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 9/ 
 
 
 
 
 
1821-11. 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. № АУ167294ВН-015ВН/24.09.2014 г., Общински съвет – Варна 



одобрява пазарна оценка, изготвена във връзка с прекратяване на 
съсобственост чрез изкупуване частта на община Варна от недвижим 
имот, с площ 199,00 (сто деветдесет и девет) кв.м. ид.част – частна 
общинска собственост по АОС № 7738/30.04.2014 г. от ПИ 
№10135.4502.88 (десет хиляди сто тридесет и пет.четири хиляди петстотин 
и две.осемдесет и осем), целия с площ 234,00 (двеста и тридесет и четири) 
кв.м., при граници на имота: ПИ № 10135.4502.85,  ПИ № 10135.4502.87,  с 
адрес: гр. Варна, ж.к. “Вл.Варненчик“ в размер на 8 510,00 (осем хиляди 
петстотин и десет) лева без включен ДДС, при пазарна стойност на 1,00 
(един) кв.м. – 42,77 (четиридесет и два лева седемдесет и седем стотинки) 
лв. без включен ДДС.  

1821-11-1. 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. № АУ167294ВН-015ВН/24.09.2014 г., Общински 
съвет – Варна реши да  прекрати съсобствеността между община Варна, от 
една страна, и от друга страна - ЕТ“Дади 88-Светла Тодорова“  чрез 
продажба на земя с площ 199,00 (сто деветдесет и девет) кв.м. ид.част – 
частна общинска собственост по АОС № 7738/30.04.2014 г. от ПИ 
№10135.4502.88 (десет хиляди сто тридесет и пет.четири хиляди петстотин 
и две.осемдесет и осем), целия с площ 234,00 (двеста и тридесет и четири) 
кв.м., при граници на имота: ПИ №10135.4502.85,  ПИ №10135.4502.87,  с 
административен адрес: гр. Варна, ж.к. “Вл.Варненчик“ в размер на 8 
510,00 (осем хиляди петстотин и десет) лева, без включен ДДС. 

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/ 
 
 
 
 
 
1822-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, и чл. 8, ал. 9 от 

ЗОС и по предложение на кмета на община Варна с изх. № АУ127043ВН-
017ВН/01.10.2014 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 2.2 „Имоти – частна общинска собственост, 
предвидени за прекратяване на съсобственост чрез продажба частта на 
Община Варна“ се добавя следния недвижим имот: 

№ Административен адрес АОС № 
1. ПИ № 10135.2575.575, находящ се в гр. Варна, кв. 7744/30.0



„Виница”, ул. „Гларус” № 11 – 33 кв. м. идеални 
части от целия имот с площ 543 кв. м.  

4.2014 г. 

1822-11-1. 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. № АУ127043ВН-017ВН/01.10.2014 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 33 кв. м. идеални части от 
ПИ № 10135.2575.575, целия с площ  543 кв. м., находящ се в гр. Варна, 
кв. „Виница”, ул. „Гларус” № 11, в размер на 2 000 лева, без включен 
ДДС, при пазарна стойност без ДДС на 1 кв. м. възлизаща на  60,61 лева. 

1822-11-2. 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 и по предложение на 
кмета на община Варна с изх. № АУ127043ВН-017ВН/01.10.2014 г., 
Общински съвет – Варна реши да прекрати съсобствеността между община 
Варна, от една страна, и от друга страна – Анджело Кирилов Симеонов, 
чрез продажба  на недвижим имот – частна общинска собственост, 
представляващ 33 кв. м. идеални части от ПИ № 10135.2575.575, целия с 
площ 543 кв. м., находящ се в гр. Варна, кв. „Виница”, ул. „Гларус” № 11, 
при граници на имота: ПИ № 10135.2575.473, ПИ № 10135.2575.574, ПИ № 
10135.2575.583, ПИ № 10135.2018.4 и ПИ № 10135.2575.576. 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 7744/30.04.2014 г., вписан в Служба по вписвания на 
08.05.2014 г., вх. рег. 8962, акт № 90, том XXII, дело № 4527. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарнa цена 
възлизаща на 2 000 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 – 39, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 9/ 
 
 
 
 
 
 
1823-11. 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. № АУ062335ВН-023ВН/01.10.2014 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 271 кв.м. идеални части от поземлен имот с 



идентификатор 10135.3505.351 по КК и КР, одобрени със заповед № РД-
18-64/16.05.2008г. на ИД на АГКК, изменени със Заповед № 18-
7906/30.05.2014г. на Началника на СГКК,  целия с площ 1 481 м2, с 
административен адрес, гр. Варна, с.о „Сълзица”, в размер на 13 251 лева, 
без включен ДДС, при пазарна стойност без ДДС на 1 м2, възлизаща на  
48.90 лева. 

1823-11-1. 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 и по предложение на кмета на 
община Варна с изх. № АУ062335ВН-023ВН/01.10.2014г., Общински съвет 
– Варна  реши да прекрати съсобствеността между община Варна, от една 
страна, и от друга страна -  „ИНКАБЪЛ” ЕООД, ЕИК148051824, със 
седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. „Стефан Караджа” №16, 
ет. 3, офис 33, представлявано от Юг Кревекьор, гражданка на Кралство 
Белгия, постоянно пребиваваща в Република България, гр. Варна, ул. 
„Усмивка” № 26, чрез продажба  на имот-частна общинска собственост, с 
административен адрес: гр. Варна, с.о „Сълзица”, представляващ поземлен 
имот с идентификатор 10135.3505.351 по КК и КР, одобрени със заповед 
№РД-18-64/16.05.2008г. на ИД на АГКК, изменени със Заповед № 18-
7906/30.05.2014г. на Началника на СГКК, с площ 271/1481 кв.м., при 
граници на имота: ПИ 10135.3505.343, ПИ 10135.3505.345, ПИ 
10135.3505.350, ПИ 10135.3505.1145, ПИ 10135.3505.352, ПИ 
10135.3505.1144, ПИ 10135.3505.337, ПИ 10135.3505.339 на съсобственика 
„ИНКАБЪЛ” ЕООД, ЕИК148051824, със седалище и адрес на управление: 
гр. Варна, бул. „Стефан Караджа” №16, ет. 3, офис 33, представлявано от 
Юг Кревекьор. 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост Акт за частна общинска собственост №7882/13.08.2014г., 
вписан в Служба вписвания на 19.08.2014г., том ХLVІ, акт №150, вх. 
регистър 18045, д.9638  

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, за 
сумата от    13 251 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 – 39, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 9/ 
 
 
 
 
1824-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от 

ЗОС и по предложение на кмета на община Варна с изх. № АУ163193ВН-
013ВН/01.10.2014 г., Общински съвет – Варна допълва „Годишната 



програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост 
за 2014 г.“ както следва: Към точка 2.2 „Имоти частна общинска 
собственост, предвидени за прекратяване на съсобственост чрез 
продажба частта на община Варна“ се добавя 224 кв.м. идеални части от 
ПИ:10135.2508.186, находящ се в гр. Варна, со „Сотира“, целия с площ 
1274 кв.м., АОС № 7808/16.07.2014г. 

1824-11-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 41, ал. 2 
от ЗОС, във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на кмета на 
община Варна с изх. № АУ163193ВН-013ВН/01.10.2014 г.,  Общински 
съвет – Варна одобрява пазарната оценка, изготвена във връзка с 
прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на община Варна, 
представляваща 224 (двеста двадесет и четири) кв.м. идеални части от 
поземлен имот с идентификатор 10135.2508.186 (десет хиляди сто тридесет 
и пет.две хиляди петстотин и осем.сто осемдесет и шест), целия с площ 1 
274 (хиляда двеста седемдесет и четири) кв. м., находящ се в гр. Варна, со 
„Сотира“ в размер на 8 490 (осем хиляди четиристотин и деветдесет) лева, 
без ДДС, при пазарна стойност на 1 кв.м. – 37.90 (тридесет и седем лева и 
деветдесет стотинки) лева, без ДДС. 

1824-11-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, 
т.2 от ЗОС, чл. 27 от НРПУРОИ и по предложение на кмета на община 
Варна с изх. № АУ163193ВН-013ВН/01.10.2014 г., Общински съвет – 
Варна реши да прекрати съсобствеността между община Варна, от една 
страна, и от друга страна Мария Иванова Ингелс чрез продажба на имот-
частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, со „Сотира“, 
представляващ 224 (двеста двадесет и четири) кв.м. идеални части от 
поземлен имот с идентификатор 10135.2508.186 (десет хиляди сто тридесет 
и пет.две хиляди петстотин и осем.сто осемдесет и шест), целия с площ 1 
274 (хиляда двеста седемдесет и четири) кв. м., при граници: 
ПИ:10135.2508.9520, ПИ:10135.2508.252, ПИ:10135.2505.45,  
ПИ:10135.2508.185, на съсобственика Мария Иванова Ингелс.                                                                                                            

За имота има съставен Акт за частна общинска собственост № 
7808/16.07.2014г. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, за 
сумата от 8 490 (осем хиляди четиристотин и деветдесет) лева, без 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 – 39, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 9/ 
 
 
 
 



1825-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 1 
от Закона за общинската собственост, чл. 27 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на 
Община  Варна и по предложение на кмета на община Варна с изх. № 
ЗАО12863/06.10.2014 г., Общински съвет – Варна реши да извърши 
доброволна делба на недвижим имот, находящ се в гр. Варна, с.о „Ален 
мак”, представляващ  поземлен имот  с идентификатор 10135.2515.3265, 
по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № 
РД-18-92/14.10.2008 г. на Изпълнителния директор  на АГКК, целия с 
площ 405 кв.м. между Община Варна от една страна  и  наследниците на 
Клони Кънева Тодорова: Анастасия Йорданова Трендафилова и Иван 
Йорданов Тодоров от друга страна, съобразно скица-проект № 15-811783-
27.03.2014 г. за разделяне на поземлен имот с идентификатор 
10135.2515.3265 на СГКК – Варна за обособяване на два реални дяла, на 
обща стойност 28 265,00 лева, представляващи два новообразувани 
поземлени имоти  както следва: 

- Община Варна придобива в изключителна собственост 
новообразуван поземлен имот с  проектен идентификатор 10135.2515.3852 
с площ 175 кв.м.идеални части (АОС 5753/17.07.2009 г., вписан в служба 
по вписванията на 18.09.2009 г., вх. регистър 18501, акт № 197,  при 
съседи: 2515.9555,  2515.687, 2515.3853, 2515.686, 2515.9541, 2515.9549 

- Наследниците на Клони Кънева Тодорова: Анастасия Йорданова 
Трендафилова и Иван Йорданов Тодоров придобиват в изключителна 
собственост новообразуван поземлен имот с  проектен идентификатор 
10135.2515.3853 с площ 230 кв.м.идеални части (Протокол №11-
АМ/18.04.2013 г. за въвод във владение),  при съседи: 2515.2515.687, 
2515.686, 2515.3852, като съделителите не си дължат суми за уравняване 
на дяловете. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна да 
издаде заповед и да сключи договор за доброволна делба  на основание чл. 
36, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за общинската собственост. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 39, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 9/ 
 
 
 
 
 
1826-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, и чл. 8, ал. 9 от 

ЗОС и по предложение на кмета на община Варна с изх. № АУ186127ВН-
017ВН/20.10.2014 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 2.3 „Имоти – частна общинска собственост, 
предвидени за продажба на земя по чл. 35, ал. 3 от ЗОС” се добавя 
следния недвижим имот: 

№ Административен адрес АОС № 
1. УПИ № I–40, находящ се в община 

Варна, село Тополи, кв.14, ул. 
„Дебелец” № 11  

7831/16.07.2014 г. 

1826-11-1. 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. № АУ186127ВН-017ВН/20.10.2014 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. 14 (четиринадесет), ул. „Дебелец” № 11 
(единадесет), представляващ 326,67 (триста двадесет и шест цяло и 
шестдесет и седем стотни) кв. м. идеални части от УПИ № I–40 (едно 
римско – четиридесет), целия с площ 560 (петстотин и шестдесет) кв. м., 
при граници на имота: ул. „Дебелец”, УПИ № II–39, УПИ № XXIV–35 и 
ул. „Овчага”, в размер на 15 666 (петнадесет хиляди шестстотин шестдесет 
и шест) лева, без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 кв. м., 
възлизаща на 47,96 (четиридесет и седем лева и деветдесет и шест 
стотинки) лева, без включен ДДС, при следните квоти: 

- 140 (сто и четиридесет) кв. м. идеални части от имота на пазарна 
цена от 6 714,40 (шест хиляди седемстотин и четиринадесет лева и 
четиридесет стотинки) лева за Мешка Демирова Симеонова. 

- 186,67 (сто осемдесет и шест цяло и шестдесет и седем стотни) кв. 
м. идеални части от имота на пазарна цена от 8 951,60 (осем хиляди 
деветстотин петдесет и един лева и шестдесет стотинки) лева за Иван 
Иванов Симеонов. 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 7831/16.07.2014 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 – 43, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 5/ 
 
 
 
  
1827-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, и чл. 8, ал. 9 от 

ЗОС и по предложение на кмета на община Варна с изх. № АУ054459ВН-
024ВН/01.10.2014 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 2.3 „Имоти – частна общинска собственост, 
предвидени за продажба на земя по чл. 35, ал. 3 от ЗОС” се добавя 
следния недвижим имот: 

№ Административен адрес АОС № 

1. ПИ № 10135.2555.178, находящ се в гр. Варна, 
ул. „Димитър Икономов” № 15–15А 

7799/13.06.2014 г. 

1827-11-1. 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. № АУ054459ВН-024ВН/01.10.2014 г., Общински съвет – 
Варна одобрява пазарна оценка, изготвена във връзка с продажба на 
недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, 
ул. „Димитър Икономов” № 15–15А, представляващ 322 (триста двадесет 
и два) кв. м. идеални части от ПИ № 10135.2555.178, целия с площ 644 кв. 
м., при граници на имота: ПИ № 10135.2555.179, ПИ № 10135.2555.176, 
ПИ № 10135.2555.196 и ПИ № 10135.2555.177, в размер на 56 570,00 
(петдесет и шест хиляди петстотин и седемдесет) лева, без включен ДДС 
при пазарна стойност на 1,00 кв. м. възлизаща на 175,68 (сто седемдесет и 
пет лева и шестдесет и осем стотинки) лева, без включен ДДС. 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 7799/13.06.2014 г., вписан в Служба по вписвания на 
18.06.2014 г., вх. рег. №  12688, акт № 146, том XXXI, дело № 6506. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарна цена 
възлизаща на 56 570,00 (петдесет и шест хиляди петстотин и седемдесет) 
лева, без включен ДДС. 

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 – 43, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 5/ 
 
 
 
 
 
1828-11. 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. № АУ100958ВН-034ВН/13.08.2014 г., Общински съвет – Варна 
одобрява пазарна оценка, изготвена във връзка с продажба на недвижим 
имот – общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. ”Петко 
Напетов” № 54, представляваща земя с площ 131,00(сто тридесет и един) 
кв.м. – частна общинска собственост по АОС № 7859/23.07.2014 г.  ПИ № 



10135.52.548 (десет хиляди сто тридесет и пет.петдесет и две.петстотин 
четиридесет и осем), при граници на имота: ПИ 10135.52.178; ПИ 
10135.52.507; ПИ 10135.52.180, ПИ 10135.52.547 в размер на 10 
230,00(десет хиляди двеста и тридесет) лева без включен ДДС, при пазарна 
стойност на 1,00 (един) кв. м. – 78,10 (седемдесет и осем лева и десет 
стотинки) лева без включен ДДС на Недка Кирчева Костадинова. 

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 – 43, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 5/ 
 
 
 
 
 
1829-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, 

пред. 2 и във връзка с реализиране на разпоредителна сделка на основание 
чл. 35, ал. 3 от ЗОС, а именно: продажба на недвижим имот частна – 
общинска собственост, УПИ І-12 с площ 112,50/225 кв.м., с 
административен адрес гр. Варна, кв. Галата, ул. „Крепостна“ №10 А, 
кв.157а, при граници на имота:ул. „Крепостна“, УПИ ІІ-13, УПИ ІV-4. ул. 
„Добротица“ на Мария Ганчева Георгиева, Костадин Иванов Георгиев и 
Гелина Кирякова Иванова по квоти определени съгласно Закона за 
наследството, и по предложение на кмета на община Варна с изх. № АУ 
050846ВН-012ВН/27.10.2014г., Общински съвет – Варна одобрява пазарна 
оценка, изготвена от независим оценител на имоти, с която е определена 
пазарна стойност на гореописания имот в размер на 16 987 лева, без 
включен ДДС, при пазарна стойност на 1 м2 - 151,00 лева. 

За гореописания имот има съставен акт за частна общинска 
собственост № 4034/13.10.2006 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 – 43, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 5/ 

 
 
 
 
 
1830-11. 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. № РД14022317ВН-001ВН/06.10.2014 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 към т. 3.5 „Учредяване на 
безвъзмездно право на ползване” върху част от имот – общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, ж.к. „Чайка”, представляващ 
магазин, разположен в средната част на подблоковото пространство на 
осем етажен жилищен блок, състоящ се от търговска зала, две складови 
помещения и санитарен възел, със застроена площ 94,19 кв.м., заедно с 2%  
ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж – предмет на 
АОС № 58/07.02.1997 г. 

1830-11-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 
62 от АПК и по предложение от кмета на община Варна с изх. № 
РД14022317ВН-001ВН/06.10.2014 г., Общински съвет – Варна  изменя свое 
Решение № 1318-7/27/13.01.2014 г., в частта за недвижимия имот. 

1830-11-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 3 
от ЗОС, чл. 48, ал. 1, т. 3 НРПУРОИ и по предложение от кмета на община 
Варна с изх. № РД14022317ВН-001ВН/06.10.2014 г., Общински съвет – 
Варна учредява безвъзмездно право на ползване на 
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ВАРНА, със седалище и адрес на 
управление: гр. Варна 9000, ул. „Никола Вапцаров” № 3А, с 
административен ръководител Тинка Косева - Председател, върху част от 
имот – общинска собственост, представляващ магазин, разположен в 
средната част на подблоковото пространство на осем етажен жилищен 
блок, със самостоятелен вход от ляво, състоящ се от две помещения с площ 
37.95 кв.м. (съгласно скица) приложена към настоящото решение, предмет 
на  АОС 58/07.02.1997 г., находящ се в гр. Варна, ж.к. „Чайка” до бл. 34 – 
за срок от 5 (пет) години. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 
издаването на заповед и сключването на договор за безвъзмездно право на 
ползване върху част от гореописания имот с АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД 
– ВАРНА. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 41, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 7/ 
 
 
 
 
 
1831-11. 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. № РД14019761ВН-001ВН/06.10.2014 г., Общински съвет – 
Варна приема следното изменение в „Годишната програма за управление и 



разпореждане с имоти-общинска собственост за 2014 г.“: допълва т. 3 
„Имоти общинска собственост, предвидени за отдаване под наем” в т. 3.5 
„Учредяване безвъзмездно право на ползване” върху част от недвижими 
имоти – частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна: 

- бул. „Осми Приморски полк” № 43, представляващ сграда с 
идентификатор 10135.1505.218.2 със застроена площ 1 381 кв.м., предмет 
на АОС № 7224/23.11.2012 г.; 

- ул. „Генерал Паренсов” № 3, представляващ помещения 
разположени в подблоковото пространство на жилищен блок със застроена 
площ 592,63 кв.м. в едно с 5,7651% идеални части от общите части и от 
правото на строеж, състоящи се от преддверие с гардероб, каталожна и 
заемна зала, зала за подръчен фонд, читалня – изкуство, читалня – 
музикална литература, студио за звукозаписи, зала за рисуване, 
канцелария, хранилище, ОВ помещение и коридори, тераса с входни 
стълбища от ул. „Иван Аксаков”, със застроена площ 170,81 кв.м., изба с 
входно стълбище от библиотеката с площ 22,36 кв.м., предмет на АОС № 
1887/18.09.2000 г.; 

- бул. „Осми Приморски полк” № 110, представляващ помещения 
разположени на първия етаж от осем етажен жилищен блок, с № 1 до № 14 
и № 40 и № 41, предмет на АОС № 902/25.11.1998 г. ; 

- ул. „Македония” № 102, представляващ помещения със застроена 
площ 198 кв.м., предмет на АОС № 815/01.09.1998 г. 

1831-11-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 3 и 
ал. 5 от ЗОС във връзка с чл. 48, ал. 1, т. 3 от НРПУРОИ и по предложение 
от кмета на община Варна с изх. № РД14019761ВН-001ВН/06.10.2014 г., 
Общински съвет – Варна учредява безвъзмездно право на ползване на  
РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ”, 
представлявана от Емилия Веселинова Станева – Милкова – Директор на 
основание трудов договор № 0472/28.06.1999 г., върху следните  
недвижими имоти –  общинска собственост: 

- гр. Варна, ул. „Македония” № 102, представляващ помещения със 
застроена площ 198 кв.м., разположени в подблоковото пространство на 5-
етажен жилищен блок между вх. Б и вх. В, на две нива, свързани с 
вътрешна стълба, заедно със съответните идеални части от общите части 
на сградата и от правото на строеж, предмет на АЧОС № 815/01.09.1998 г., 
вписан на 26.10.2005 г., том LХХХVІ, № 163, вх. регистър 27174, д. 20465; 

- гр. Варна, бул. „Осми приморски полк” № 110, административна 
сграда, представляваща първи етаж, със застроена площ 750 кв.м., от осем 
етажен жилищен блок (без входни стълбища за жилищните етажи) и ниска 
сграда на един етаж, с площ 256 кв.м. и сутерен състояща се от основна 
част и пристройка, строени поетапно, а именно стаи с  № 1 до № 14 и № 
40, и № 41, разположени на първия етаж, предмет на АПОС № 



902/25.11.1998 г., вписан на 10.11.2005 г., том ХСІІ, № 27, вх. регистър 
28815; 

- гр. Варна,бул. „Осми Приморски полк” № 43, представляващ сграда 
с идентификатор 10135.1505.218.2, със застроена площ 1 381 кв.м., 
разположена в поземлен имот с идентификатор 10135.1505.218, предмет на 
АПОС № 7224/23.11.2012 г., вписан на 26.11.2012 г. в Служба по 
вписванията – Варна, вх. регистър 25085, акт № 21, дело № 13990; 

- гр. Варна,ул. „Генерал Паренсов” № 3, представляващ помещения 
разположени в подблоковото пространство на жилищния блок, със 
застроена площ 592,63 кв.м. в едно с 5,7651% идеални части от общите 
части и от правото на строеж, състоящи се от преддверие с гардероб, 
каталожна и заемна зала, зала за подръчен фонд, читалня – изкуство, 
читалня – музикална  литература, студио за звукозаписи, зала за рисуване, 
канцелария, хранилище, ОВ помещение и коридори, тераса с входни 
стълбища от ул. „Иван Аксаков” със застроена площ 170,81 кв.м., изба с 
входно стълбище от библиотеката с площ 22,36 кв.м., предмет на АЧОС № 
1887/18.09.2000 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 право на 
ползване върху гореописаните имоти, както и осъществяването на всички 
действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 
решението. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 42, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 6/ 
 
 
 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 
 
1832-11. 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-4-9200/464/21.08.2014 г., Общински съвет – Варна 
приема следното изменение в т. 3 на „Годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти-общинска собственост за 2014 г.”: 

Общински съвет – Варна допълва в т. 3.5 „Учредяване на 
безвъзмездно право на ползване” с имот – частна общинска собственост, 
находящ се в гр. Варна, ж.к. „Чайка”, до блок 27, представляващ 
едноетажна масивна сграда – клуб, състоящ се от: етаж – фоайе, зала, 
санитарен възел и стълбище за избата, със застроена площ 134,56 кв.м. и 
изба със светла площ 56,96 кв.м., в едно с припадащите се проценти 
идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, 
предмет на АОС № 1747/06.04.2000 г. 



1832-11-1. 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. № Д-4-9200/464/21.08.2014 г., Общински съвет – 
Варна  учредява безвъзмездно право на ползване на „АГЕНЦИЯ ЗА 
СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ – ВИЖЪН”, ЕИК: 103125585, вписано в 
регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при ВОС под № 36, 
том 9, стр. 167 по ф.д. № 77/1997 г. по описа на ВОС, със седалище и адрес 
на управление: гр. Варна, бул. „Княз Борис І” №115, представлявано от  
Георги Иванов Георгиев, върху имот-частна общинска собственост, 
находящ се в гр. Варна, ж.к. „Чайка” до блок 27, представляващ 
едноетажна масивна сграда – клуб, състоящ се от: етаж – фоайе, зала, 
санитарен възел и стълбище за избата, със застроена площ 134,56 кв.м. и 
изба със светла площ 56,96 кв.м., ведно с припадащите се проценти 
идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, 
предмет на АОС № 1747/06.04.2000 г., за срок до 01.02.2017 г. – датата на 
изтичане на срока на Договор за възлагане на социални услуги с изх. № 
Д14000077ВН/05.02.2014 г., сключен между община Варна и Сдружение 
„Агенция за социално развитие - Вижън“. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна  
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на решението. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 28, против – 0, въздържали се – 13, отсъстват – 7/ 
Решението не се приема. 
 
 
 
 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 
 
1833-11. 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-3-9200/771/21.08.2014 г., Общински съвет – Варна 
приема следното изменение в т. 3 на „Годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти-общинска собственост за 2014 г.”: 

Общински съвет – Варна допълва в т. 3.5 „Учредяване на 
безвъзмездно право на ползване” имот – частна общинска собственост, 
находящ се в гр. Варна, ул. „Генерал Цимерман” № 35, представляващ 
помещение за комплексно обществено обслужване със самостоятелен вход 
и санитарен възел, със застроена площ 27 кв.м., находящо се в партера на 
шестетажен едропанелен жилищен блок, 0,2910% идеални части от общите 
части на сградата и от правото на строеж, предмет на АОС № 
498/22.01.1999 г. 



1833-11-1. 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. № Д-3-9200/771/21.08.2014 г., Общински съвет – 
Варна  учредява безвъзмездно право на ползване на „АГЕНЦИЯ ЗА 
СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ – ВИЖЪН”, ЕИК: 103125585, вписано в 
регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при СГС под № 36, том 
9, стр. 167 по ф.д. № 77/1997 г. по описа на СГС, със седалище и адрес на 
управление: гр. Варна, бул. „Княз Борис І” № 115, представлявано от 
Георги Иванов Георгиев, върху имот-частна общинска собственост, 
находящ се в гр. Варна, ул. „Генерал Цимерман” № 35, представляващ 
помещение за комплексно обществено обслужване със самостоятелен вход 
и санитарен възел, със застроена площ 27 кв.м., находящо се в партера на 
шестетажен едропанелен жилищен блок, 0,2910% идеални части от общите 
части на сградата и от правото на строеж, предмет на АОС № 
498/22.01.1999 г., за срок до 08.10.2016 г. – датата на изтичане на срока на 
Договор за възлагане на социални услуги с изх. № Д-11-
9200/1160/17.09.2011 г., сключен между община Варна и Сдружение 
„Агенция за социално развитие - Вижън“. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна  
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на решението. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 27, против – 0, въздържали се – 14, отсъстват – 7/ 
Решението не се приема. 
 
 
 
 
 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 
 
1834-11. 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-4-9200/641/06.10.2014 г., Общински съвет – Варна 
приема следното изменение в т. 3 на „Годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти-общинска собственост за 2014 г.”: 

Общински съвет – Варна допълва в т. 3.5 „Учредяване на 
безвъзмездно право на ползване” с имот – частна общинска собственост, 
находящ се в гр. Варна, ул. „Витко Христов”, представляващ едноетажна 
сграда, дървена конструкция със застроена площ 44 кв.м., предмет на АОС 
№ 2363/12.12.2002 г. 

1834-11-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 4 
от ЗОС, чл. 48, ал. 1, т. 2 и по предложение от кмета на община Варна с 



изх. № Д-4-9200/641/06.10.2014 г., Общински съвет – Варна учредява 
безвъзмездно право на ползване на Сдружение с нестопанска цел 
„СЪУЧАСТИЕ”, ЕИК: 103187015, вписано в регистъра на юридическите 
лица с нестопанска цел при ВОС под № 36, том 10, стр. 180 по ф.д. № 
902/1997 г. по описа на ВОС, със седалище и адрес на управление: гр. 
Варна, ж.к. „Възраждане”, бл. 22, ет. 16, ап. 91, представлявано от Илиян 
Стефанов Ризов, върху имот-частна общинска собственост, гр. Варна, ул. 
„Витко Христов”, представляващ едноетажна сграда, дървена конструкция 
със застроена площ 44 кв.м., предмет на АОС № 2363/12.12.2002 г., за 
срок от 2 (две) години. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на решението. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 28, против – 0, въздържали се – 12, отсъстват – 8/ 
Решението не се приема. 
 
 
 
 
 
1835-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от 

ЗОС и по предложение на кмета на община Варна с изх. № 
РД14020571ВН/26.08.2014 г., Общински съвет - Варна взема решение за 
безвъзмездно управление на имоти - частна държавна собственост, 
находящи се в м. „Салтанат”, по плана на „Приморски парк”, гр. Варна, с 
граници: запад – Варненска зоологическа градина и „Историческо ядро на 
Морската градина”, север - бул. „Княз Борис І”, изток - м. „Горчивата 
чешма”, юг - скат към крайбрежната алея, описани в приложение № 1 към 
настоящото решение. 

Общински съвет - Варна възлага на кмета на община Варна да 
проведе съответните процедури в съответствие с разпоредбите на ЗДС и 
ППЗДС, както и сключване на договор с определения по закон 
представител на Държавата за приемане за безвъзмездно управление на 
описаната в приложение №1 недвижима собственост, след издаване на 
заповед на Областен управител на област с административен център 
Варна. 

1835-11-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 
от ЗОС и по предложение на кмета на община Варна с изх. № 
РД14020571ВН/26.08.2014 г., Общински съвет - Варна взема решение за 
безвъзмездно управление на имоти – публична държавна собственост, 
находящи се в м. „Салтанат”, по плана на „Приморски парк”, гр. 
Варна, с граници: запад – Варненска зоологическа градина и „Историческо 



ядро на Морската градина”, север – бул. „Княз Борис І”, изток - м. 
„Горчивата чешма”, юг - скат към крайбрежната алея, описани в 
приложение № 2 към настоящото решение. 

Общински съвет - Варна възлага на кмета на община Варна да 
проведе съответните процедури в съответствие с разпоредбите на ЗДС и 
ППЗДС, както и сключване на договор с определения по закон 
представител на Държавата за приемане за безвъзмездно управление на 
описаната в приложение № 2 недвижима собственост, след решение на 
Министерски съвет на Република България. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 42, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 6/ 
 
 
 
1836-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от 

ЗОС и по предложение на кмета на община Варна с изх. № 
РД14017844ВН-001ВН/21.08.2014 г., Общински съвет – Варна взема 
решение за приемане за безвъзмездно управление за срок до 10 (десет) 
години на недвижими археологични културни ценности в имоти – 
публична държавна собственост, представляващи музейни обекти и 
исторически паметници, а именно: 

- Аладжа манастир, разположен на територията на ПИ 
10135.2043.201 с площ 291218 кв.м., природен парк „Златни пясъци” и 
начин на трайно ползване „За друг вид естествен ресурс за превантивна 
защита”, съгласно одобрени КККР на район „Приморски” в гр. Варна – 
предмет на АДС (публична) № 7735/22.02.2011 г.; 

- археологически обект „Римски терми на Одесос”, разположен на 
територията на ПИ 10135.1507.1001 с площ 7 110 кв.м., начин на трайно 
ползване „За археологически паметник на културата” и административен 
адрес – гр. Варна, ул. „Княз Дондуков” № 31, съгласно одобрени КККР на 
район „Одесос” в гр. Варна – предмет на АДС (публична) № 
8414/31.01.2013 г.; 

- археологически обект „Римска баня”, разположен на територията 
на ПИ 10135.1507.890 с площ 2529 кв.м., начин на трайно ползване „За 
археологически паметник на културата” и административен адрес – гр. 
Варна, бул. „Приморски” № 19, съгласно одобрени КККР на район 
„Одесос” в гр. Варна – предмет на АДС (публична) № 8415/31.01.2013 г.; 

- археологически обект „Епископска базилика на Одесос”, 
разположен на територията на ПИ 10135.1507.664 с площ 753 кв.м., начин 
на трайно ползване „За археологически паметник на културата” и 
административен адрес – гр. Варна, ул. „Хан Крум” № 34, съгласно 
одобрени КККР на район „Одесос” в гр. Варна – предмет на АДС 
(публична) № 8416/31.01.2013 г.; 



- археологически обект „Княжески манастир”, разположен на 
територията на ПИ 10135.3505.559 = б.ПИ 559 с площ 423 кв.м. – со 
„Сълзица”, начин на трайно ползване „За археологически паметник на 
културата”, съгласно одобрени КККР на район „Младост” в гр. Варна – 
предмет на АДС (публична) № 7780/11.04.2011 г.; 

- археологически обект „Варненски енеолитен некропол”, 
разположен на територията на ПИ 10135.3514.720 с площ 15 305 кв.м., 
начин на трайно ползване „За археологически паметник на културата” и 
административен адрес – гр. Варна, „Западна промишлена зона”, съгласно 
одобрени КККР на район „Младост” в гр. Варна – предмет на АДС 
(публична) № 8326/22.10.2012 г. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна да 
проведе съответните процедури в съответствие с разпоредбите на ЗДС, 
ППЗДС и ЗКН, както и сключването на договор с определения по закон 
представител на Държавата за приемане за безвъзмездно управление на 
описаната недвижима собственост, след решение на Министерски съвет на 
Република България. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 42, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 6/ 
 
 
 
 
 
1837-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от 

ЗОС и по предложение на кмета на община Варна с изх. № 
РД14025847ВН/03.11.2014 г., Общински съвет – Варна взема решение за 
приемане за безвъзмездно управление на части от недвижими имоти – 
публична държавна собственост, представляващи терен с площ 27 341 
кв.м., включващ: 

- 20 433 кв.м. ид. части от ПИ 10135.1510.10, целия с площ 290 325 
кв.м., съгласно одобрени КККР на район „Одесос“ в гр. Варна – публична 
държавна собственост, предмет на АДС № 8087/23.12.2011 г., вписан в 
Службата по вписвания – Варна с вх. рег. № 39/04.01.2012 г., Акт № 26, 
том І, н.д. № 26; 

- 6 908 кв.м. ид. части от ПИ 10135.1510.14, целия с площ 47 272 
кв.м., съгласно одобрени КККР на район „Одесос“ в гр. Варна – публична 
държавна собственост, предмет на АДС № 8086/23.12.2011 г., вписан в 
Службата по вписвания – Варна с вх. рег. № 38/04.01.2012 г., Акт № 25, 
том І, н.д. № 25. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна да 
проведе съответните процедури в съответствие с разпоредбите на ЗДС и 



ППЗДС, както и сключването на договор с Областен управител на 
Варненска област за безвъзмездно управление на имотите, след решение на 
Министерски съвет на Република България. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 42, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 6/ 
 
 
 
 
1838-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 3 от 

ЗОС, чл. 5, ал. 1 от Наредба за реда за упражняване на правата на 
собственост върху частта на община Варна от капитала на търговските 
дружества и по предложение от кмета на община Варна с изх. № 
Д14000527ВН-004ВН/13.08.2014 г.,  Общински съвет – Варна взема 
решение:      

- Трети надпартерен етаж (офис); 
- Четвърти надпартерен етаж (офис) от сграда, находяща се в гр. 

Варна, бул. „Мария Луиза” № 11, без стая № 1 ползвана от ликвидатора 
до приключване на дейността му; 

- Детска кухня № 5, находяща се в гр. Варна, ул. „Яне Сандански” № 
1; 

- Детска кухня № 2, находяща се в гр. Варна, бул. „Цар Освободител” 
№ 64, собственост на „Стопанска и спомагателна дейност” ЕАД, да бъдат 
прехвърлени безвъзмездно в управление и стопанисване на ОП 
„Комплекс за детско хранене” и натрупаните суми за наема до вземане 
на настоящото решение да бъдат опростени. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 42, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 6/ 
 
 
 
 
 
1839-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински 

съвет – Варна, като едноличен собственик на капитала на „Стопанска и 
спомагателна дейност” ЕАД /в ликвидация/ опрощава дължимите от ОП 
„Комплекс за детско хранене” суми в размер на 16 872 лв. /шестнадесет 
хиляди осемстотин седемдесет и два лева/ от 04.06.2014 г. – момента на 
сключване на договора за наем, до влизане в сила на настоящото решение. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 42, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 6/ 
 
 



1840-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 79 от 
АПК и по предложение от кмета на община Варна с изх. № 
РД13029182ВН-007ВН/01.10.2014 г., Общински съвет – Варна отменя свое 
Решение № 1457-10/30/28,29.04.2014 г., с което на Министерството на 
вътрешните работи са предоставени за управление автомобили със 
специален режим на работа. 

1840-11-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 3 
от Закона за общинската собственост и чл. 23, ал. 1 от Наредбата за реда за 
придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско 
имущество и по предложение от кмета на община Варна с изх. № 
РД13029182ВН-007ВН/01.10.2014 г., Общински съвет – Варна предоставя 
безвъзмездно за управление на МИНИСТЕРСТВОТО НА 
ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, със седалище гр. София 1000, ул. „6-ти 
септември” № 29, за нуждите на Главна дирекция „Пожарна безопасност и 
защита на населението”, „Областно управление „Пожарна безопасност и 
защита на населението“ – Варна, Първа районна служба „Пожарна 
безопасност и защита на населението” – Варна, следните автомобили: 

- Специален автомобил марка: МЕРЦЕДЕС, 1019 АФ – с 
регистрационен номер В 7941 КК, двигател № 40192210258832, рама № 
38018315039244, цвят ЧЕРВЕН/СИВ; 

- Специален противопожарен автомобил марка: МЕРЦЕДЕС, 2219 с 
регистрационен номер В 7064 СХ, двигател № 0192610187507, рама № 
38532514640890, цвят ЧЕРВЕН/БЯЛ; 

- Специален автомобил – механична стълба DL 30, марка: 
МЕРЦЕДЕС, 1419 – с регистрационен номер В 5201 КТ, двигател № 
40191910207328, рама № 38308414699799, цвят ЧЕРВЕН/БЯЛ. 

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

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 42, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 6/ 
 
 
 
 
1841-11. 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. № РД14023257ВН/01.10.2014 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, бул. „Приморски”, СК 



„Приморски” – административно – битова сграда,  представляващ: 
магазин със застроена площ 14,02 кв.м. – втори етаж /кота - 4,05/, предмет 
на АОС № 4890/04.03.2008 г., вписан в Служба по вписванията – Варна на 
12.03.2008 г., том ХVІІ, вх.регистър 5755, д. 4150. 

1841-11-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 2 
от ЗОС, по реда на чл. 50 и чл. 51 от НРПУРОИ и по предложение на кмета 
на община Варна с изх. № РД14023257ВН/01.10.2014 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, бул. „Приморски”, СК 
„Приморски” – административно – битова сграда, представляващ: 
магазин със застроена площ 14,02 кв.м. – втори етаж /кота - 4,05/,  за срок 
от 5 /пет/ години при стартова месечна наемна цена, 163,02 лева, без 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  16,30 лева. 

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 195,62 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 – 41, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 6/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
1842-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 2 от 

ЗОС, по реда на чл. 50 и чл. 51 от НРПУРОИ и по предложение от кмета на 
община Варна с изх. № РД14020165ВН/21.08.2014 г., Общински съвет – 
Варна възлага на кмета на община Варна да проведе публичен търг с явно 
наддаване за отдаване под наем за земеделски нужди на недвижим имот – 
частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, район „Младост”, со 
„Планова”, представляващ поземлен имот № 969, с площ 817 (осемстотин 
и седемнадесет) кв.м., за срок от 5 (пет) години при стартова месечна 
наемна цена в размер на 211,10 (двеста и единадесет лева десет стотинки) 
лева, без включен ДДС, определена съгласно чл. 6, ал. 2 от „Методиката за 
определяне на стартови базисни цени при обявяване на публичен търг или 
публично оповестен конкурс за отдаване под наем на нежилищни имоти – 
общинска собственост“. 



За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 
5827/24.09.2009 г. 

Стъпка на наддаване - 10 % от стартовата месечна наемна цена в 
размер на 21,11 (двадесет и един лева и единадесет стотинки) 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 253,32 (двеста 

петдесет и три лева тридесет и две 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 100 (сто) 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 за отдаване под наем, 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 с явно наддаване като въз 
основа на резултатите от търга  издаде  заповед и сключи договор за наем 
със спечелилия участник. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 41, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 6/ 
 
 
 
 
 
 
1843-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА в 

изпълнение на чл. 8, ал. 9 от ЗОС и по предложение от кмета на община 
Варна с изх. № РД14019409ВН/13.08.2014 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. „Гоце Делчев” № 63, 
представляващ гараж № 3 със застроена площ 23,40 кв.м., разположен на 
първи етаж от жилищна сграда.  

1843-11-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 2  
от ЗОС, по реда на чл. 50 и чл. 51 от НРПУРОИ и по предложение от кмета 
на община Варна с изх. № РД14019409ВН/13.08.2014 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. „Гоце Делчев” № 63, представляващ  гараж № 
3 със застроена площ 23,40 кв.м., разположен на първи етаж от жилищна 
сграда за срок от 5 /пет/ години при стартова месечна наемна цена, 100,95 
лева, без 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 10,10 лева. 

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 121,14 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 – 41, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 6/ 
 
 
 
 
 



1844-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 , чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от 
ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 от ЗОС, чл. 11 от НРПУРОИ, чл. 10 и чл. 42, ал. 1, т. 5 
от Наредба № 4/14.09.2004 г. на МРРБ за Условията и реда за 
присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и 
канализационните системи, и по предложение на кмета на община Варна с 
изх. № ИИБ14001865ВН-003ВН/20.10.2014 г., Общински съвет – Варна 
дава съгласие да се предостави за  управление и техническа експлоатация 
на „Водоснабдяване и канализация - Варна” ООД новоизграден 
инфраструктурен обект - публична общинска собственост на основание чл. 
19, ал. 1, т. 4„б” от Закона за водите, представляващ строеж: 
Канализационна помпена станция „Акациите”, тласкател, трафопост тип 
БКТП 20/10/0,4 КV и електрозахранването му с кабелни линии 10КV от ТП 
№ 141/извод „Мадара”/ и от ТП № 350/извод „Матрос”/, находящ се в УПИ 
ІІІ-140 „за помпена станция”, кв. 49, с идентификатор 10135.2562.194, по 
плана на 18-ти м.р., гр. Варна, въведен в експлоатация с Разрешение за 
ползване № СТ-05/954/23.06.2014 г., издадено от Зам.-Началник ДНСК и 
Заповед № СТ-05-1288/ 08.09.2014 г. на Зам.-Началник на ДНСК за 
поправка на явна фактическа грешка в Разрешението за ползване, изпълнен 
в съответствие с Разрешение за строеж № 276/ГИ/12.10.2012 г. и Заповед 
№ 008/ГИ/17.04.2014 г., издадени от Директор дирекция „Инженерна 
инфраструктура и благоустрояване” община Варна, с обща балансова 
стойност на обекта 2 994 989,15 лв. с ДДС. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна да 
предприеме всички необходими действия по изпълнението на решението. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 43, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 5/ 
 
 
 
 
1845-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от 

ЗОС и по предложение на кмета на община Варна с изх. № 
РД14021235ВН/03.09.2014 г., Общински съвет – Варна допълва 
„Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост за 2014 г.“, както следва: Към точка 3.2 Учредяване на 
възмездно право на ползване се добавя 2621 (две хиляди шестстотин 
двадесет и един) кв.м. от ПИ: 10135.2554.1, находящ се в гр. Варна, ул. 
„Подвис“, АОС № 6195/20.09.2010 г. 

1845-11-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с 
чл. 22, ал. 3 от ЗОС, и по предложение на кмета на община Варна с изх. № 
РД14021235ВН/03.09.2014 г., Общински съвет - Варна одобрява пазарната 
оценка, изготвена във връзка с учредяване право на възмездно ползване 
върху общински недвижим имот, представляващ 2 621 (две хиляди 



шестстотин двадесет и един) кв.м. от ПИ с идентификатор 10135.2554.1 
(десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и 
четири.едно), целия с площ 3 926 (три хиляди деветстотин двадесет и 
шест) кв.м., находящ се в гр. Варна, ул. „Подвис“, при граници: ПИ: 
10135.2553.107, ПИ: 10135.2554.534, ПИ: 10135.2554.6, ПИ: 
10135.2554.507, ПИ: 10135.2554.539, ПИ: 10135.2554.11, ПИ: 
10135.2554.556, ПИ: 10135.2552.2635, ПИ: 10135.2554.547, ПИ: 
10135.2554.549, ПИ: 10135.2554.546, ПИ: 10135.2554.531, в размер на 
12 300 лв. (дванадесет хиляди и триста) лева, без ДДС. 

1845-11-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 1 и 
ал. 2 от ЗОС и по предложение на кмета на община Варна с изх. № 
РД14021235ВН/03.09.2014 г., Общински съвет – Варна реши да се учреди 
право на възмездно ползване  за срок от 10 години върху недвижим имот - 
частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Подвис“, 
представляващ 2 621 (две хиляди шестстотин двадесет и един) кв.м. от ПИ 
с идентификатор 10135.2554.1 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди 
петстотин петдесет и четири.едно), целия с площ 3 926 (три хиляди 
деветстотин двадесет и шест) кв.м, при граници: ПИ: 10135.2553.107, ПИ: 
10135.2554.534, ПИ: 10135.2554.6,  ПИ: 10135.2554.507, ПИ: 
10135.2554.539, ПИ: 10135.2554.11, ПИ: 10135.2554.556, ПИ: 
10135.2552.2635, ПИ: 10135.2554.547, ПИ: 10135.2554.549, ПИ: 
10135.2554.546, ПИ: 10135.2554.531. 

За имота има съставен Акт за частна общинска собственост № 
6195/20.09.2010 г. 

Предоставянето за възмездно ползване да се извърши след 
провеждане на търг с явно наддаване при начална тръжна цена  12 300 
(дванадесет хиляди и триста) лева, без ДДС годишно. 

Общински съвет – Варна утвърждава стъпка на наддаване - 10 % от 
стартовата тръжна цена, в размер на 1 230 (хиляда двеста и тридесет) лева 
при следните  

Т Р Ъ Ж Н И   У С Л О В И Я: 
Съгласно чл. 84 от НРПУРОИ за участие в търга с явно наддаване 

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

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

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

а) не е обявен в несъстоятелност; 



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

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

връзка с участието в търга;        
 7. платежен документ за внесен депозит в размер на 1 230 (хиляда 
двеста и тридесет) 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 – 43, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 5/ 
 
 
 
 
 
1846-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,  съгласно чл. 

14, ал. 5 от ЗОС и във връзка с чл. 19, ал. 1, т. 2 от  НРПУРОИ и по 
предложение на кмета на община Варна с изх. № 
РД14019423ВН/13.08.2014 г., Общински съвет – Варна дава съгласие  
кметът на община Варна да сключи договор за отдаване под наем на част 
от имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. 
„Шипка” № 17-19, представляващ помещение с площ 22 кв.м. 
разположена на партера на триетажна жилищна сграда, предмет на АОС № 
42/1997 г. с наемател  СДРУЖЕНИЕ „СИНДИКАТ НА БЪЛГАРСКИТЕ 
УЧИТЕЛИ”, БУЛСТАТ 000703550, вписано в регистъра на юридическите 
лица с нестопанска цел при СГС под № 1121, том 17, стр. 150 по ф.д. № 



17119/1993 г. по описа на СГС, със седалище и адрес на управление: 
София, ул. „Генерал Паренсов” № 11, представлявано от  Янка Крумова 
Такева – Председател, чрез Веселин Златев Рашев, съгласно удостоверение 
за легитимност № 0301/20.12.2013 г., за срок от 5 (пет) години. 

Месечната наемна цена се определя  на 40,20 лева, с включен ДДС, 
определена съгласно чл. 10 от Методиката за определяне на стартови 
базисни цени при обявяване на публичен търг или публично оповестен 
конкурс за отдаване под наем на общински нежилищни имоти. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна  
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на решението. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 40, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 7/ 
 
 
 
 
1847-11. 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. № 
РД14017572ВН-004ВН/01.10.2014 г., Общински съвет – Варна приема 
следното изменение в  „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, като създава към раздел ІІ. 
„Имоти, които община Варна ще предложи за предоставяне под наем, 
продажба, учредяване на вещни права и предоставяне на концесия”, Точка 
5. „Прехвърляне право на собственост по чл. 15 от ЗУТ”: 

- ПИ 10135.2563.264 и ПИ 10135.2563.1730, 21 м.р., гр. Варна. 
1847-11-1. 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. № РД14017572ВН-004ВН/01.10.2014 г., Общински съвет – 
Варна одобрява пазарните оценки, изготвени от независим оценител, 
отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители, във 
връзка със сключване на  предварителен договор по чл. 15, ал. 3 от ЗУТ 
за 56 кв.м. ид. ч. от ПИ 10135.2563.1730 в размер на 3 100 лв. без начислен 
ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) кв.м. 55,36 лв. и за 66 кв.м. ид. ч. от 
ПИ 10135.2563.264 в размер на 3 640 лв. без начислен ДДС, при пазарна 
стойност на 1 (един) кв.м. 55,15 лв. 

1847-11-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 3 и 
ал. 5 от ЗУТ, чл. 34, ал. 1 и ал. 4 от ЗОС, във връзка с чл. 34 от НРПУРОИ и 
по предложение на кмета на община Варна с изх. № РД14017572ВН-
004ВН/01.10.2014 г., Общински съвет – Варна упълномощава кмета на 



община Варна да сключи предварителен договор за прехвърляне право на 
собственост като: 

- Община  Варна  ще  прехвърли  на  Марийка Георгиева Иванова 
собствеността върху 66 кв.м. ид. ч. от ПИ 10135.2563.264, по кадастрална 
карта на гр. Варна, целият с площ 1 944 кв.м., с начин на трайно ползване 
„за второстепенна улица”, общинска собственост на основание чл. 2, ал. 1, 
т. 2 от ЗОС, във връзка с § 7, ал. 1, т .4 от ПЗР на ЗМСМА, непопадащи в 
улична регулация, включени в новообразувания проектен УПИ ХХХІІІ-
1730 „за жилищно строителство”, кв. 42, по плана на 21 м.р. на гр. Варна, 
съгласно проект за изменение на ПУП – ПРЗ, приет на основание чл. 128, 
ал. 3 от ЗУТ, с решение по т. 20, протокол № 19/26.06. 2014 г. на ЕСУТ при 
община Варна, по одобрената по горе пазарна оценка; 

- Марийка Георгиева Иванова ще прехвърли на община Варна 
собствеността върху 56 кв.м. ид. ч. от собствения си недвижим имот, на 
основание нот. акт № 184, т. І, рег. № 1973, дело № 148 от 2012 г., 
представляващ ПИ 10135.2563.1730,  по кадастрална карта на гр. Варна, 
целият с площ 326 кв.м., попадащи в улична регулация, съгласно проект за 
изменение на ПУП – ПРЗ, приет с Протокол № 4/17.01.2012 г., т. 20 на 
ЕСУТ при община Варна, които ще се включат към ПИ 10135.2563.264, 
общинска собственост на основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, във връзка с 
§7, ал. 1, т. 4 от ПЗР на ЗМСМА, по одобрената по горе пазарна оценка. 

В предварителния договор изрично да се впише клауза, че 
окончателния договор за прехвърляне правата на собственост, ще бъде 
сключен след влизане в сила на Заповед за одобряване на изменение на 
ПУП-ПРЗ за УПИ ХХІ-1730, по плана на 21 м.р. на гр. Варна. 

В случай, че изменението на ПУП – ПРЗ не влезе в сила шест месеца 
след сключване на предварителния договор, се извършват нови оценки от 
независим оценител, а Общински съвет - Варна определя нови пазарни 
цени, въз основа на които се сключва окончателният договор за уреждане 
на имуществените взаимоотношения между община Варна и  Марийка 
Георгиева Иванова. 

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 – 43, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 5/ 
 
 
 
 
1848-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 42, ал. 1, т. 4 

от ЗОС, и чл. 2, ал. 2 във връзка с чл. 25, ал. 3 от НУРУЖГНПОЖ 
предложение от кмета на община Варна с изх. № СД14000142ВН-



001ВН/21.08.2014 г., Общински съвет – Варна включва във фонд 
„Резервен“  жилище – частна общинска собственост , както следва: 

№ Адрес Бл. Вх. Ет. Ап. АОС 
1 ж.к. „Младост“ 108 9 1 2 6730/2012 г. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на предложението. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 43, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 5/ 
 
 
 
 
 
1849-11. 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. № РД14025339ВН/27.10.2014 г., Общински съвет – Варна 
обявява за публична  общинска собственост недвижим имот находящ се 
в гр. Варна, ул. „Капитан Райчо“ № 103А, представляващ поземлен имот 
с идентификатор 10135.3517.454 с площ 2 818 кв.м. и сгради с 
идентификатори 10135.3517.454.2 със ЗП 326 кв.м., 10135.3517.454.3 със 
ЗП 539 кв.м., предмет на АОС № 7557/22.10.2013 г., вписан в Служба 
вписвания на 28.10.2013 г.,вх. рег. 24659, акт № 88, дело 13527. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 41, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 7/ 
 
 
 
 
 
 
1850-11. 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. № РД14025341ВН/27.10.2014 г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена от независим оценител, във връзка с чл. 36, ал. 
1, т. 3 от ЗОС, 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 601 080,00 лева, без включен ДДС.  

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 42, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 6/ 



1851-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински 
съвет – Варна възлага на кмета на община Варна чрез Дирекция 
„Общинска собственост, икономика и стопански дейности“ уведомяването 
на независими оценители, изготвящи пазарни оценки по чл. 41, ал. 2 от 
ЗОС, във връзка с реализиране на разпоредителни сделки за имоти – 
общинска собственост, задължително да присъстват на заседанията на ПК 
„Собственост и стопанство“ за защита на разглежданите оценки, считано 
от датата на приемане на настоящото решение. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 33, против – 0, въздържали се – 10, отсъстват – 5/ 
 
 
 
 
 
1852-11.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 от 

ЗОС, Общински съвет - Варна възлага на кмета на община Варна да 
проведе процедури в съответствие с разпоредбите на ЗДС и ЗОС за 
съставяне на актове за общинска собственост за преминалите на основание 
Параграф 42 от ПЗР на ЗОС в собственост на община Варна имоти, 
находящи се в гр. Варна, ж.к. „Чайка“, 19 и 20 микрорайони по КК и КР на 
гр. Варна, съгласно приложения списък. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 42, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 4/ 
 

 

 

 

1853-11.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 221, ал. 1 
от Търговския закон и Решение № 1 от Протокол № 18/04.11.2014 г., от 
заседание на съвета на директорите на „Градски транспорт“ ЕАД и по 
предложение на изпълнителния директор на „Градски транспорт“ ЕАД с № 
ОС14001323ВН/04.11.2014 г., Общински съвет – Варна променя чл. 8 от 
Устава на „Градски транспорт“ ЕАД, както следва: 

 Към 24.09.2014 г. е внесена част от капитала на дружеството в 
размер на 32 452 873 лв. /тридесет и два милиона четиристотин петдесет и 
две хиляди осемстотин седемдесет и три лева/. 

Възлага на изпълнителния директор на „Градски транспорт“ ЕАД да 
извърши вписването на промяната на устава в Търговския регистър. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 42, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 5/ 



1854-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински 
съвет – Варна възлага на Главния архитект на община Варна да внесе 
предложение на заседание на ЕСУТ при община Варна за отреждане на ПИ 
10135.2555.329 „за озеленяване“. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 42, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 6/ 

 

 

 

 

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 
№ 36 

от заседание, проведено на 11, 12.11.2014 г. 
по точка  дванадесета от дневния ред 

 
 

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

(1) – приемане на нова Наредба за условията и реда за финансово 
подпомагане на младежки проекти, реализирани от неправителствени 
организации и неформални младежки групи по програма „Младежки 
дейности” на община Варна. 

(2) – изменение и допълнение на Наредба за рекламна дейност на 
територията на община Варна. 

(3) – изменение и допълнение на Наредба за обществения ред. 
 

Докл.: Юлияна Боева – Председател на ПК “Правна комисия” 
        
   
 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 
1855-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА и по 

предложение на кмета на община Варна с изх. № 
РД14017301ВН/16.07.2014 г., Общински съвет – Варна приема Наредба за 
условията и реда за финансово подпомагане на младежки проекти, 
реализирани от неправителствени организации и неформални 
младежки групи по програма „Младежки дейности” на община Варна, 
съгласно приложение № 1, като отменя Наредба за условията и реда за 
финансово подпомагане на младежки проекти на дирекция „Младежки 
дейности и спорт” – община Варна, приета с решение № 259-4/6/28.03.2012 
г. на Общински съвет – Варна. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 43, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 5/ 
 
 
 



1856-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 13 от ЗМСМА, във 
връзка с чл. 22, ал. 4 от ЗМСМА и по предложение на кмета на община 
Варна с изх. № РД14018196ВН/29.07.2014 г., Общински съвет – Варна 
изменя и допълва Наредба за рекламна дейност на територията на 
община Варна, както следва:  

§ 1. Текстът на чл. 49, ал. 2 „В случаите по ал. 1 на физическите лица 
се налага глоба в размер от 100 до 500 лева, а за юридически лица 
имуществена санкция в размер от 500 до 1000 лева.“ се изменя и 
придобива следния вид: 

чл. 49, ал. 2 „В случаите по ал. 1 на физическите лица се налага 
глоба в размер от 500 до 1000 лева, а за юридически лица имуществена 
санкция в размер от 1000 до 5000 лева.“. 

§ 2. Текстът на чл. 49, ал. 3 „При нарушаване на задължението по чл. 
12, т. 10, на нарушителя – физическо лице се налага наказание глоба от 300 
до 800 лв., а на юридически лица – имуществена санкция в размер от 600 
до 1 500 лв.“ се изменя и придобива следния вид: 

чл. 49, ал. 3 „При нарушаване на задължението по чл. 6, т. 5.12, на 
нарушителя – физическо лице се налага наказание глоба от 500 до 1000 лв., 
а на юридически лица – имуществена санкция в размер от 1000 до 5000 
лв.“ 

§ 3. Текстът на чл. 50 „Наказват се с глоба, респективно с 
имуществена санкция от 200 лв. лицата, които не изпълняват задължението 
си по чл. 44, ал. 2 от Наредбата.“, се изменя и придобива следния вид: 

чл. 50 „Наказват се с глоба, респективно с имуществена санкция за 
физически лица от 500 до 1000 лв. и за юридически лица от 1000 до 5000 
лв., които не изпълняват задължението си по чл. 44, ал. 2 от Наредбата“.  

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 36, против – 0, въздържали се – 7, отсъстват – 5/ 
 
 
 
 
 
 
1857-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 13 от ЗМСМА и чл. 22, 

ал. 4 от ЗМСМА и по предложение на кмета на община Варна с изх. № 
РД14018690ВН/05.08.2014 г., Общински съвет – Варна изменя и допълва 
Наредбата за обществения ред, както следва: 

§ 1. Текстът на чл. 31, т. 4 „Движението и паркирането на МПС в 
паркове, алеи, детски площадки, зелени площи и пешеходни зони; глоба от 
50 до 500 лева“ се изменя и придобива  следния вид: 

чл. 31, т. 4 „Движението и паркирането на МПС в паркове, алеи, 
детски площадки, зелени площи и пешеходни зони; 



Глоба в размер: 200 – 800 лв.“ 
§ 2. В чл. 31 се добавя нова т. 6 със следния текст: 
„т. 6 Неразрешено движение и паркиране на МПС върху тротоарите. 
Глоба в размер: 50 – 200 лв.“ 
/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 40, против – 0, въздържали се – 4, отсъстват – 4/ 
 
 
 

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 
№ 36 

от заседание, проведено на 11, 12.11.2014 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 01.07.2014 г. до 
30.09.2014 г. 

 
    Докл.: Иван Луков  – Председател на ОбС 

          
 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 

1858-13. 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 писмо изх. № 
РД14024280ВН/14.10.2014 г. от Иван Портних – кмет 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 01.07.2014 г. до 30.09.2014 год. в 
размер на 281,95 лв. 

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

 

 
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 
№ 36 

от заседание, проведено на 11, 12.11.2014 г. 
по точка  четиринадесета от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Произнасяне на Общински съвет – Варна в изпълнение 
на решение по адм. дело № 2055/2013 г., XXVI-ти състав на 
Административен съд – Варна и решение № 5489/23.04.2014 г. на 
Върховен административен съд на Република България. 

 
    Докл.: Иван Луков  – Председател на ОбС 

         
  

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

   
1859-14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с 

чл. 52, ал. 2 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и 
местното самоуправление и в изпълнение на Решение № 76/14.01.2014 г., 
постановено по адм. дело № 2055/2013 г. по описа на Варненския 
административен съд, I-во отделение, XXVI-ти състав,  оставено в сила с 
Решение № 5489/23.04.2014 г., постановено по адм. дело № 2853/2014 г. по 
описа на Върховния административен съд,  Четвърто отделение, Общински 
съвет – Варна, реши: 

 - По отношение на искането за предсрочно прекратяване на 
правомощията на Общински съвет – Варна: 

В ЗМСМА не е предвиден ред за предсрочно прекратяване на 
правомощията на общинския съвет, като възможност за предсрочно 
прекратяване на правомощия е предвидена само за общински съветници, 
но конкретно, не и като колективен орган. Основанията за предсрочно 
прекратяване на правомощията на общинските съветници са в чл. 30, ал. 4 
от ЗМСМА, като тези основания са изчерпателно изброени.  

Сред тях не е предвидена възможност това да става по решение на 
общинския съвет при други условия, извън изчерпателно изброените. Дори 
и въпреки неясната формулировка в искането на Инициативния комитет, за 
което е направена подписката, да се приеме, че фактически се иска 



колективна оставка на общинския съвет, то това е акт, който е 
предоставен изключително на субективната преценка и желание на 
всеки общински съветник и не би могло да стане с решение на 
колективния орган на местно самоуправление.  

Поради това Общински съвет – Варна не е длъжен да вземе решение 
за подаване на оставките на общинските съветници, тъй като това е 
изключително право на субекта – в случая на всеки отделен общински 
съветник, което е предоставено на неговата преценка и вътрешна 
мотивация. 

- Освен това, съгласно чл. 281, ал. 1 от Изборния кодекс 
компетентен да насрочи нови избори е Президента на републиката въз 
основа на предложение на Централната избирателна комисия. 
Общинският съвет не е компетентен нито да предложи, нито да насрочи 
нови избори за общински съвет. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 35, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 12/ 

 
 
 
 
 

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 
№ 36 

от заседание, проведено на 11, 12.11.2014 г. 
по точка  петнадесета от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Упълномощаване на представителя на акционера 
община Варна, да свика Общото събрание на акционерите на „Спортен 
Комплекс „Спартак”АД. 

 
 Докл.: Иван Луков  – Председател на ОбС 

         
  

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1860-15. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 4, ал. 1, т. 
1 от Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху 
частта на община Варна от капитала на търговските дружества, Общински 
съвет – Варна в качеството  на упражняващ правата на акционера Община 
Варна решава да свика Общо събрание на акционерите на СПОРТЕН 
КОМПЛЕКС „СПАРТАК” АД,  по реда на чл. 223, ал. 1 от ТЗ, със 
следния проект за дневен ред: 

1. Освобождаване и избор на членове на съвета на директорите. 
Проект за решение: ОСА освобождава Илияна Русанова Кръстева като 
втори изпълнителен директор и член на съвета на директорите и Гошо 
Дичев Танчев, като член на съвета на директорите и избира Антон 
Аладаров Фажев, като втори изпълнителен директор и член на съвета на 
директорите и Красимир Димитров Зафиров, като член на Съвета на 
директорите. 

2. Сключване на договор за безвъзмездно и безсрочно ползване на  
спортната база и спортните съоръжения  на стадион „Локомотив“ от ФК 
„Спартак – 1918“. Проект за решение: ОСА решава „СПОРТЕН 
КОМПЛЕКС СПАРТАК“ АД да сключи договор за безвъзмездно и 
безсрочно ползване на  спортната база и спортните съоръжения  на стадион 
„Локомотив“ от ФК „Спартак – 1918“. 

 



1860-15-1. На основание чл. 32 от ГПК, Общински съвет – Варна 
упълномощава адвокат Деяна Йорданова Стефанова, ВАК, да представлява 
акционера община Варна пред съда, във връзка с горното решение, като 
подаде молба, ведно с изискуемите по чл. 223, от ТЗ писмени 
доказателства пред Окръжен съд – гр. Варна с искане Община Варна да 
бъде овластена да свика общо събрание на акционерите на СПОРТЕН 
КОМПЛЕКС „СПАРТАК” АД. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 42, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 4/ 
 
 
 
 

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 
№ 36 

от заседание, проведено на 11,12.11.2014 г. 
по точка  шестнадесета от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Упълномощаване на представителя на община Варна в 
Общото събрание на “Асоциация В и К”, в област с административен 
център – Варна, да участва в заседанието, насрочено на 25.11.2014 г.  

 
    Докл.: Иван Луков – Председател на ОбС 

      
 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1861-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, 
т. 6 от ЗМСМА и чл. 198е от Закона за водите, и във връзка с писмо с № 
РД-14-0415-91(2)/10.11.2014г. от Областен управител на област с 
административен център Варна, Общински съвет – Варна упълномощава, 
при невъзможност на кмета на община Варна да присъства, представителя 
на община Варна – общинския съветник Николай Лалев Дочев, да 
участва в Общото събрание на “Асоциация по В и К” в област с 
административен център – Варна, което ще се проведе на 25.11.2014 г. от 
14:00 часа, и да гласува по посочените в предварително обявения дневен 
ред точки, като има следните правомощия: 

ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Приемане на бюджета на 
“Асоциацията по В и К” в област Варна за 2014 г.” - 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: „Обсъждане и приемане на 
проект на бюджет на “Асоциацията по В и К” в област Варна за 2015 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: „Други.” - Да участва в 
разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита 
интересите на община Варна.  



1861-16-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински 
съвет – Варна решава след участието си в Общото събрание на 
“Асоциация В и К” в област с административен център – Варна, 
представителят на община Варна общинския съветник Николай Лалев 
Дочев, 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 – 44, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 4/ 
 

 

 
 

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 

№ 36 
от заседание, проведено на 11, 12.11.2014 г. 

по точка  седемнадесета от дневния ред 
 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения за съдебни 

заседатели при Районен съд – град Варна. 
 

Докл.: Валентина Софрониева – председател на 
Комисията избрана с решение на Общински 
съвет – Варна № 1676-2(35)/03.09.2014 г.   

 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1862-17. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 68, ал. 1 
от Закона за съдебната власт и в изпълнение на свое решение № 1676-
2/35/03.09.2014 г., Общински съвет – Варна утвърждава броя на 
кандидатите за съдебни заседатели при Варненски районен съд на 90 
/деветдесет/ души. 

1862-17-1. На основание чл. 53 от Правилник за организацията и 
дейността на Общински съвет – Варна, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет – 
Варна решава всички предложения за кандидати за съдебни заседатели 
при Варненския районен съд да бъдат гласувани анблок. 

1862-17-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 68, ал. 
1 от Закона за съдебната власт и в изпълнение на свое решение № 1676-
2/35/03.09.2014 г., Общински съвет – Варна утвърждава поименен 
списък на кандидатите, които ще бъдат предложени за съдебни 
заседатели при Варненски районен съд, с приложени към него 
документи, съобразно изискванията на чл. 67 от Закона за съдебната 
власт, съгласно приложение. 

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

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 
№ 36 

от заседание, проведено на 11, 12.11.2014 г. 
по точка  осемнадесета 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 следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1863-18. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 144, ал. 3 
от ТЗ, във връзка с чл. 62, ал. 3, чл. 64, ал. 1, т. 7 ЗЛЗ, Общински съвет – 
Варна освобождава контрольора на “Диагностично консултативен 
център “Чайка – Варна” ЕООД – Емил Димитров Иванов. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 41, против – 1, въздържали се – 2, отсъстват – 4/ 

 
 

 1864-18. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 144, ал. 3 от 
ТЗ във връзка с чл. 62, ал. 3, чл. 64, ал. 1, т. 7 ЗЛЗ, Общински съвет – Варна 
избира за контрольор на “Диагностично консултативен център “Чайка – 
Варна” ЕООД – доц. Диана Станчева Димитрова. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 40, против – 0, въздържали се – 3, отсъстват – 5/ 

 
 

1865-18. 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 “Пазари” ЕАД, Миглена Стефанова Георгиева. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 27, против – 5, въздържали се – 5, отсъстват – 11/ 



1866-18. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 221, т. 4 
във връзка с чл. 232”а” от Търговския закон, чл. 13, ал. 1, т. 6 от Наредбата 
за реда за упражняване на правата на собственост върху частта на Община 
Варна от капитала на търговските дружества, Общински съвет – Варна 
избира за член на Съвета на директорите на “Пазари” ЕАД, Емил 
Димитров Иванов. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 30, против – 3, въздържали се – 7, отсъстват – 8/ 
 
 

 
 
 
1867-18. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 144, ал. 3 

от ТЗ във връзка с чл. 62, ал. 3, чл. 64, ал. 1, т. 7 ЗЛЗ, Общински съвет – 
Варна освобождава контрольора на “Специализирана болница за активно 
лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания – Варна” ЕООД - Ирина 
Тодорова Делчева. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 35, против – 0, въздържали се – 7, отсъстват – 6/ 
 
 
 
 
 

1868-18. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 144, ал. 3 
от ТЗ във връзка с чл. 62, ал. 3, чл. 64, ал. 1, т. 7 ЗЛЗ, Общински съвет – 
Варна избира за контрольор на “Специализирана болница за активно 
лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания – Варна” ЕООД – д-р 
Стефан Николов Стефанов. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 34, против – 0, въздържали се – 5, отсъстват – 9/ 

 
 
 
 

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 
№ 36 

от заседание, проведено на 11, 12.11.2014 г. 
по точка  деветнадесета от дневния ред 

 
 
 

ОТНОСНО: Промени в ръководствата и 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: 

 

1869-19. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 20, ал. 1, т. 
1 от „Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, 
Общински съвет – Варна освобождава от състава на ПК „Младежки 
дейности и спорт”, общинският съветник Антон Христов Апостолов. 

1869-19-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2, 
от „Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, 
Общински съвет – Варна решава общинският съветник  Антон Христов 
Апостолов да бъде член на ПК “Архитектура, строителство, устройство, 
организация и развитие на територията на общината и населените места” 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 42, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 5/ 

 
 
 
 

1870-19.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2, 
от „Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, 
Общински съвет – Варна решава общинският съветник Мартин 



Светлозаров Байчев да бъде член на ВрК “Опазване и възпроизводство на 
околната среда”. 

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

 
 
 
 
1871-19. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 6 и 

чл. 20, ал. 1, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, Общински съвет – Варна освобождава като председател 
на временна комисия “Опазване и възпроизводство на околната среда” 
Христо Атанасов Атанасов. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 29, против – 2, въздържали се – 12, отсъстват – 5/ 

 
 
 
 
1872-19. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 6 и 

чл. 19, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския 
съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, Общински съвет – Варна избира за председател на 
временна комисия “Опазване и възпроизводство на околната среда” 
Мартин Светлозаров Байчев. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 27, против – 1, въздържали се – 11, отсъстват – 9/ 

 
 
 
 
 

 
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 
№ 36 

от заседание, проведено на 11, 12.11.2014 г. 
по точка  двадесета от дневния ред 

 
 
 

ОТНОСНО: Дискусия с гражданите. 
 

Докл.: Иван Луков  – Председател на ОбС 
    
 
 
 
 Общински съвет – Варна няма решения. 

 
 

 
 
 
 

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