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ОТНОСНО: Питания и отговори на питания. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Г-н Гуцанов.  
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Уважаеми г-да заместник кметове, уважаеми г-н председател, колеги. 

Въпросът ми е към председателя на общинския съвет и към кмета. Става въпрос 
за синята зона. Има ли наистина дружество офшорно или каквото и да е друго, 
което е влязло в определени отношения с фирмата “Паркинги и гаражи” и то 
участва в събирането на средствата и в експлоатацията на синята зона. Има ли 
или няма? Ако има, чие решение е и по какъв начин е станало влизането на това 
дружество в общинската фирма “Паркинги и гаражи”? Има ли правени разчети 
колко ще бъдат приходите от синята зона и къде те ще бъдат разходвани? На 
следващо място, по какъв начин и методика са определени сумите за събиране в 
синята зона. 250 лв. е за фирмите. Според вас колко фирми ще закрият своите 
офиси в синята зона? Кой е правил тези разчети и по какъв начин ще се 
експлоатира синята зона? Дано да са слухове това, което витае в публичното 
пространство на Варна за тази частна фирма, дано това да не е истина и дали тя 
е свързана с определени активисти от дадена политическа партия. Аз силно се 
надявам, че това наистина са слухове, а не истина и на гърба на варненци да се 
прави една синя зона, която така или иначе трябва да се направи, но с цени, 
определени по един доста странен начин. Моля и председателя на съвета и 
кмета, не случайно казвам и председателя, тъй като дружеството е общинско и 
се управлява от общинския съвет. Но се надявам, че съвместно се вземат тези 
решения между председателя на общинския съвет и кмета на дадени 
обсъждания. Моля за отговор, ако не сега, то на следващата сесия.  

 
 



Николай АПОСТОЛОВ 
Мнението на г-н кмета ще го чуете от него. Що се отнася за синята зона, 

вие знаете много добре, тя беше създадена по предложение на транспортната 
комисия и комисията по “Обществен ред и сигурност”. В предния мандат беше 
входирано предложението от тях и съветниците приеха, и в тази наредба 
упълномощиха общинското дружество “Паркинги и гаражи” да стопанисва и 
управлява въпросната синя зона. Това е като отговор от моя срана. От там до 
момента в Канцелария на Общински съвет и при председателя не е постъпвала 
официална информация от страна на ръководството на дружеството, с която да 
има обяснение в тази посока. Надявам се искрено това да бъде направено на 
предстоящата комисия по “Собственост и стопанство”, когато предстои 
приемането на отчета за дейността на дружеството, който все още не е 
постъпил и в тази комисия. Иначе за коректно аз считам, че отговора на този 
въпрос бихте могли да го получите и аз предлагам да отговори г-н Иван Луков, 
като председател на ресорната комисия, който би трябвало да има информация 
в тази посока. Г-н Луков, готови ли сте да отговорите на въпроса? Павел 
Христов да се готви, поиска думата.  

 
Иван ЛУКОВ 
На въпроса на г-н Гуцанов, предлагам да му отговорим писмено, поради 

причината, че тази наредба е приета на предния мандат на общинския съвет и 
можем да се запознаем и всички би трябвало да я знаят, така че няма проблем 
да му отговоря писмено.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Поемате ангажимента. Г-н Христов поиска думата за реплика най-

вероятно.  
 
Павел ХРИСТОВ  
Уважаеми г-н кмете, уважаеми колеги. Питането ми касае улицата около 

Варненски свободен университет, която е в много тежко състояние, много е 
надупчена. Предвижда ли се тази година ремонт там, тъй като по време на 
сесии особено инцидентите там са доста със студентите и е въпрос на време 
може би да стане някой по-тежък. Благодаря.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Следващо питане от г-н Тодоров. Заповядайте.  
 
 
 



Аврам ТОДОРОВ 
Моят въпрос е свързан с точката след малко, която се оспорва от г-н 

Йорданов. Запознах се с обяснението, абсолютно логично г-н Йорданов оспорва 
нашето решение за гаранция и ангажимент към сделката между “Транстриумф” 
и “Градски транспорт”. И аз му дължа едно извинение, след като чуя обаче и 
неговия отговор. Кой подведе кмета или администрацията, има ли пръст в тези 
договорки, защото говорим за сериозна сума и кой от нас в комисията или 
изобщо движи тези неща, кое е това лице, за да не излезе така, че заблуждаваме 
варненци и до момента продължаваме да ги заблуждаваме. Това ми е въпроса.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на г-н Тодоров. Г-н Недков.  
 
Николай НЕДКОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н кмет, уважаеми колеги. Имам 

два въпроса. Единият въпрос е относно така нареченото заплащане на такса 
смет от граждани и фирми на град Варна за имоти, които не се ползват 
целогодишно. Аз държа в себе си дневния ред на постоянна комисия “Финанси 
и бюджет” от 01.12.2011 г., когато от общинската администрация в тази 
комисия и в правната комисия беше внесено предложение за способите, по 
които общинския съвет трябва да реши как да се освободят граждани и фирми 
от заплащане на такса смет за имоти, които не се ползват целогодишно. Като 
инициативата е на омбудсмана на България. Имаше забележки относно самата 
методика, от правната комисия и от “Финанси и бюджет”, за съжаление шест 
месеца по-късно все още общинската администрация не е внесла конкретния 
текст, който трябва да се гласува от общинските съветници. Сами разбирате, че 
това ощетява гражданите и имаме неоснователно обогатяване от страна на 
Община Варна. Конкретния ми въпрос и моето предложение, защо, по каква 
причина се забави това решение, което трябва да бъде взето от общинския 
съвет и предложението ми, на следващото заседание на общинския съвет да се 
гласува този текст. 

Имам и още един въпрос, съгласно чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА и 
Наредбата за обществения ред на Община Варна в чл. 31 се забранява 
движението и паркирането на МПС в паркове, алеи, детски площадки, зелени 
площи и пешеходни зони, като глобата е от 50 до 500 лв. Моят въпрос е, защо 
продължава движението на МПС в Морската градина и защо се издават 
пропуски от частна фирма за движението на МПС в Морската градина? Това е 
място за отдих и спорт, а не за движение на леки автомобили. Мисля, че е 
крайно време общинския съвет да запита защо няма ....  

 



Костадин КОСТАДИНОВ 
.... Морската градина, но истината е, че подобни безобразия се случват и в 

кварталите. Преди около една седмица бях запознат с един сигнал за изградена 
барака с основи, при това солидни, бетонни, в “Кайсиева градина” на една 
поляна буквално, пред блок 211. Беше доста така странно, затова отидох да се 
запозная на място. Видях, че наистина е построено нещо, което вече е някакъв 
сервиз за газови инжекционни или нещо подобно. Зададох въпрос към 
районния кмет, г-н Михайлов, който каза, че това не е станало с негово знание 
и тъй като нямаше време да се обърна към администрацията непосредствено 
преди сесията, въпросът ми към г-н кмета е, кой е дал разрешение за това и 
дали ще се вземат мерки за премахването му, защото то това е просто едно 
очевидно, поредно, грубо, нагло беззаконие. 

Вторият ми въпрос е свързан отново към г-н кмета въпроса. В началото на 
годината стана един проблем с 11 или 12 спортни клуба, които не бяха подали 
достатъчно в срок и навреме своите документи за финансиране от общината по 
Наредбата за финансиране на спортните клубове на територията на Община 
Варна. Оказа се, че тъй като не е в нашите правомощия като комисия и 
Общински съвет да им разрешим това финансиране, общата сума на средствата 
беше от порядъка на около 14 хил. лв.. С писмо към кмета на общината Кирил 
Йорданов, се обърнахме с молба за всеки един от тях персонално и отделно да 
се вземе решение, с оглед на това, че сумата не е кой знае колко голяма и 
закъсненията бяха от порядъка на около една – две седмици след крайния срок. 
Писмото беше съгласувано и с дирекцията, тогава все още съществуваща 
“Младежки дейности и спорт”, изпратено е преди около месец и половина, 
обаче отговор нямаме. От страна на клубовете получихме запитване, в крайна 
сметка дали има някакво движение? Тъй като аз не можах да им отговоря, 
затова въпроса ми е към Вас. Благодаря.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
И аз благодаря. Други питания? Д-р Станев.  
 
Янко СТАНЕВ 
Уважаеми г-н кмете, уважаеми г-н председател, уважаеми колеги и гости. 

Защото тука само за кандидат кметове питаха, че реших да разведря 
обстановката малко. Аз не съм бил кандидат кмет, не съм задавал тия въпроси 
никога. Въпросът ми е следният. В петъка уважаеми г-н Йорданов, ще се състои 
експертния съвет по градоустройството, в който ще бъде разглеждан 
окончателния вариант на общия устройствен план. Моят въпрос е, ще имаме ли 
Общински съвет и предложение по-скоро, арх. Петър Йорданов и неговия екип 
да изготвят една информация до общинския съвет, в която да бъдат набелязани 



най-сериозните различия между окончателния вариант, който ще бъде приеман 
в петъка и след това предлаган на общинския съвет на общия устройствен план 
и това, което сме приели на сесия преди три години и половина, като общи 
РПИ. Това е първото.  

И второто, предлагам след заседанието на експертния съвет да има едно 
общо заседание на експертния съвет и на общинския съвет, за да може да бъдат 
изчистени от количествена информация или непознаване на материята, 
проблеми предварително. Благодаря.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
И аз благодаря. Други питания, колеги? Не виждам. В залата е кмета на 

града, има думата за отговор на така поставените въпроси. Заповядайте, г-н 
кмете. 

 
Кирил ЙОРДАНОВ 
Уважаеми г-н председател на общинския съвет, уважаеми общински 

съветници, дами и господа гости. Синята зона, разбирам г-н Гуцанов, че и към 
мен ориентирате въпроса си. Усещам, че това е частично, частично – да. Добре, 
ще се опитам да отговоря това, което на мен ми е известно към момента. От 
много години в нашия град се говори за синя зона, но винаги съм бил 
респектиран и сдържан по тази тема с оглед сложността на този процес и 
евентуалните неблагополучия, неудобства за хората в резултат на едно недобро 
обмислено и реализирано предложение. Това що се отнася до моята нагласа 
към този проект. Тъкмо и това ми е направило сдържан през годините, да не 
пристъпя към бързи действия към въвеждането й. Това са общи разсъждения, 
които казвам. По отношение на синята зона в процеса на нейната реализация не 
мога да ви дам информация, защото и на мен ми се случи, че на 
пресконференция преди два дни разбрах за нейното въвеждане в експлоатация, 
пробни 15 дни, след което реално от 01.06 нататък. В крайна сметка 
реализацията е в резултата на решение на общинския съвет от предишния 
мандат, на общинския съвет, ако не се лъжа. Приемането на наредба и е 
безспорна волята на колективния орган, реализацията на този проект да се 
възложи на ръководството на “Паркинги и гаражи”, поради което най-добре е 
те да отговорят на вашият въпрос в детайли. Не само на вашия въпрос, но и на 
много варненци и в процеса на реализацията трябва много често да бъдат на 
пряка линия с варненци да им обясняват какво се случва, евентуални 
неблагополучия да бъдат коригирани своевременно на ход. Това е тяхно 
задължение. Що се отнася до моята позиция по отношение на наредбата, тя е 
оспорена, Варненския административен съд я е отменил в частта, където аз съм 
я оспорил. В момента тази наредба е във Върховния административен съд и 



предстои Върховния административен съд да се произнесе по нейната 
законосъобразност. Това мога да кажа за синята зона. 

Варненски свободен университет, улицата, не само тази улица, много 
други улици, а и по-голямата част от средствата за ремонти на пътища в нашия 
град е налична, но те ще бъдат реализирани след като приключи процедурата 
по избор на изпълнители в петте района на нашия град. Причините за 
забавянето избора на изпълнител са добре известни на варненската 
общественост, особено на общинските съветници, които имаха доверието на 
варненци да продължат да бъдат общински съветници и в новия състав на 
общинския съвет. Добре известно е решението на общинския съвет от 
септември месец миналата година, с което ме задължи да отменя поръчката, 
което доведе до една забава от четири – пет месеца. След като изберем 
изпълнител, след което ще бъдат направени ремонтите, пак казвам, с по-
голямата част от средствата, които вие сте гласували.  

“Градски транспорт”. Обжалвам съм, т.е. оспорил съм това решение, 
което предстои да се произнесете сега, като точка втора от дневния ред, за 
което съм бил консултиран от специалисти. Най-общо мога да кажа следното за 
своите мотиви, понятно за повече хора. С това решение се въвежда една 
обективна и почти безгранична отговорност на общината за бъдещото 
състояние на “Градски транспорт”. Нещо, което ме притеснява. Тази обективна 
отговорност, тя не е внушение към сегашното ръководство на “Градски 
транспорт”, в никакъв случай, но това са реални житейски хипотези, които 
могат да се изразят във влошени икономически показатели, влошено финансово 
– икономическо състояние изобщо, лошо ръководство на предприятието. В това 
число, понеже става дума и за дълъг период от време, умишлено водене към 
фалит, което неизбежно на базата на това решение ще доведе до отговорност на 
общината, нещо, с което не съм съгласен. Или по друг начин казано, варненци 
не съществуват, не плащат данъци, за да обезпечават съществуването на 
“Градски транспорт”, по-скоро обратната хипотеза е вярна. “Градски 
транспорт” трябва да се грижи да обслужва съществуването, ежедневието на 
варненци. Това не е конкретно обвинение към когото и да е, това е едно 
принципно разсъждение, което е дало основание да оспоря това решение на 
общинския съвет. Удовлетворява ли ви до тук моя отговор? Кажете какво още? 
... Веднага, когато сте гласували решението в рамките на сроковете за 
оспорване ми беше докладвано за това решение с мотивите, които изложих най-
общо пред вас. Сега. Сделката за закупуване на частната фирма. Очевидно се 
забавя. Не участвам в разговорите за покупката на тази фирма. Нека да бъде 
ясно, че тя не е задължително условие за реализация на европейския проект и за 
усвояването на средствата, своевременно ние сме изготвили документите и са 
изпратени в София. Какво ще стане със сделката, най-добре е помежду си 



общинските съветници да обменяте информация, като така да се каже 
собственици на “Градския транспорт”, които водят реално разговорите. Това 
мисля, че не подлежи на оспорване по никакъв начин. Но иначе разбрах вашата 
позиция, видимо ще се дискутира. .... Не мога да ви кажа. Не мога да ви кажа, 
това е. Достатъчно отговорно, официално заставам пред вас и отговарям, не 
мога да кажа. ... 

Сега. Г-н Недков, предложенията за такса смет. Е, това не е фатално, ако 
общината, общинската администрация не внесе документ, който искате да 
гласувате, защото вие сами по себе си сте законотворци. Това е смисълът. 
Общинските съветници са законотворци, т.е. ако има празнина последвала от 
бездействие на администрацията, то тя допускаме по-квалифицирано може да 
бъде запълнена със законотворческата сила на общинските съветници. Няма 
спор начина, по който се събират таксите е несправедлив, той беше оспорен. 
Имаше противоречиви решения на съда в тази насока. Мисля, че се върнахме в 
изходна позиция. Мен ме безпокои по-скоро нещо друго. Хотелите на “Златни 
пясъци” регистрират по една кофа, за която плащат, но техните гости изхвърлят 
значително повече. По едничка, цяла. Да, да, да. В момента тече тази проверка, 
тя ме вълнува повече. Как така цели хотели регистрират и плащат за една кофа, 
а всъщност няма спор, че те изхвърлят повече отпадък, отколкото плащат. Така 
това са двете страни на медала. Нямам нищо против да намерим заедно с вас 
едно по-справедливо решение. По-справедливо, както по отношение на 
плащане за нещо, което хората не дължат, това също не мога да приема, но и 
справедливо заплащане за реални обеми, които се изхвърлят. Това са двете 
рамки бих казал, в които ние трябва да работим. Ще бъда благодарен за вашата 
помощ не само с питане, но и с присъединяване към намирането на реално 
решение. ... Частна фирма, не. Имаше такъв момент, допуснато е в заповед да се 
даде тази възможност, но на часа, когато бях сигнализиран това нещо беше 
отменено. Включително бяха иззети и пропуските издадени ... То не е частна 
фирма, то е ръководството на тенис корта, с оглед и яснота членовете на това 
дружество да получат пропуски, уточнявам за каква частна фирма става дума, 
не срещу заплащане, да не остане човек с погрешно впечатление, но и това не 
беше редно и отменено с повторна заповед от моя страна.  

“Кайсиева градина”. Барака с основи. Обичайно поназнайвам за случаите, 
в които премахваме бараки, което трябва да ви подскаже, че не зная за 
поставянето на такава барака. Току-що, докато вие задавахте въпроса си, 
Неделчо Михайлов дойде да каже, че е съставен констативен протокол, който е 
изпратен в РДНСК за премахването на обекта. Но ако ви интересува моето 
лично отношение, аз съм за премахването на часа. Не съм информиран за 
такова поставяне на барака, видимо някой сръчно, бързо, практиката ми е 
позната – за едно денонощие изникват основите и обичайно такива обекти, те 



трябва да бъдат премахнати. Аз не съм убеден, че има и разрешение, 
строително разрешение. Нека да се провери. Запишете колеги. Г-н Михайлов, 
това не е от компетенцията на районния архитект. Вие издавали ли сте с 
колегите си разрешение за поставянето на тази барака? ... А от кога е издадено? 
... Но вие сте го виждали това строително разрешение? ... Дайте да го видим, да 
отговорим изчерпателно на колегата. ... Извадете го да видим и да прозвучи 
името на специалиста, който се е подписал и издал. Обичайната практика на 
районните архитекти какво показваше? Излиза в отпуска със заместване, един 
друг със запетайка, когато са конфликтни ситуациите, да не можеш да стигнеш 
пряко до извършителя. Това беше обичайната практика, но г-н Михайлов пое 
ангажимента ... Покажете го и на колегата тогава строителното разрешение, 
това е по-бързият способ да се стигне до името, дайте ми го и на мене. И ако аз 
имам възможност да го санкционирам ще го сторя на драго сърце.  

Спортни клубове, току-що, докато звучеше вашия въпрос, г-н Базитов ми 
каза, че тези спортни клубове, за които вие повдигате въпроса не отговарят на 
законовите условия и изисквания да бъдат финансирани от бюджета. Ако 
искате повече подробности, г-н Базитов може да ... Да ви ги даде на часа. Така 
ли е, г-н Базитов? Вие очевидно сте в течение на този проблем, който сте 
дискутирали.  

Сега за Морската градина. 2005 г. до към днешна дата са седем години, в 
които категорично отстоявам позицията – никакво строителство в Морската 
градина. Никакво. Категорично. ... Нямам намерение да влизам в спор с вас, коя 
е Морската градина. Тя е от три части, известно ви е – историческото ядро, 
Шокъровия канал, до стените на Евксиноград. До стените на Евксиноград. 
Категорично, категорично, имам писмено становище и пред общинския съвет и 
пред Националния експертен съвет. Никакво строителство в Морската градина. 
Каквото мога ... Нямам намерение да влизам в спор с вас. Каквото зависи от 
мен да препятствам строителството, независимо какви решения ще бъдат взети 
за следващите три години и половина няма да се подпише строително 
разрешение за строителство в Морската градина. И оттук нататък всички други 
приказки са приказки на пазара. Това е моята официална позиция, това е моята 
позиция, която аз ще удържа. И с това нещо приключвам ...  

Така. “Захари Стоянов” и Математическата гимназия. Предстои ... 
Заповядайте госпожо. Не е тука мястото, излезте, протестирайте си, говорете 
си. Казах си позицията. Нямам какво повече, седем години с това се занимавам. 
Математическа гимназия – “Захари Стоянов”.  

 
................. /гражданка/  
Много се извинявам г-н кмете, знам че ще ви отнема думата ... 
 



Николай АПОСТОЛОВ 
Не сме Ви дали думата.  
 
................. /гражданка/  
Математическа гимназия разделя града на две ... 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Не сме Ви дали думата, госпожо.  
 
................. /гражданка/  
... така че .... 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Госпожо, искате да прекратим заседанието? Заповядайте г-н кмете.  
 
Кирил ЙОРДАНОВ  
Мисля, че от това няма какво да се каже повече. За Морската градина 

политическата воля е тази ... Поведението на администрацията ще бъде това. 
Вчера на пресконференция, завчера им казах и на архитектите, и на районните 
архитекти, и на главния архитект – да не са посегнали към химикалчето за 
подпис на строително разрешение в Морската градина под какъвто и да е 
предлог. Да не са посегнали. Сега тука ... Сред вас, без да ви обиждам, някои от 
вас виждам за първи път, но виждам и утвърдени лица във вашите редици, 
които по всички поводи, така да се каже спорни за нашия град изразяват 
позиция. Ей ги, прави са, седнали, крият се зад плакатите и т.н. Що се криеш 
бе? ... Алея първа е държавна функция и вие знаете, че там има концесии и 
нямам намерение сега да влизам в стари неща и добре известни на цялата 
варненска общественост. Предстои да се гласува днес, разбирам и 
разпределението на ползването на училище “Захари Стоянов” и на 
Математическата гимназия. Сега, спомняте си, само че от тази страна бяха 
протестните плакати, когато на времето започнахме, така да се каже, 
актуализацията на училищната база. Имаме ресурси в тази насока. Процес 
тежък, но процес, който ще трябва да извървим заедно, особено, ако се приеме 
новия закон, както ми докладва г-н Базитов, който ще даде в управление цялата 
база, училищна база в нашия град и действително тогава ние ще имаме 
възможност да направим едно по-справедливо, с оглед на нуждите на 
варненските училища, разпределение на тази база. А тя в момента е 
несправедливо бих казал, неравномерно разпределена. Имаше един по-тежък 
случай, отколкото вашия сега. Вашия е на водещо място, като проблем. Това 
бяха езиковите гимназии, първа и четвърта. Знаете, че намерихме начин да 



решим по един справедлив способ този конфликт между училищата и сега и 
двете училища си имат нормална самостоятелна база. Казвам го с оглед на 
добрите възможности и намерения, които имаме и можем да реализираме и то в 
непосредствено бъдеще. Безпокои ме иначе този конфликт, това 
противопоставяне на деца и на родители, давам си сметка породено от 
обективното ви съжителстване в тази сграда, която е недостатъчна и за едните и 
за другите. Не зная дали предмет на разговора и разпределението на базата на 
новата част, която ние построихме и открихме на 15 септември миналата 
година, но това предстои да се уточни в днешното заседание. Ако тя също е 
предмет на разпределение, редно е да се помисли и в тази насока. Да се 
разпредели ползването и на новата сграда, аз съм за това, ако ви интересува 
личното ми мнение. Иначе мисля, че търпение и разум трябва да се прояви, 
поне в рамките на тази предстояща учебна година. А мисля, че от началото на 
следващата година ние ще имаме възможност, възможност ще имаме да 
направим едно разпределение. По-справедливо разпределени на обемите, на 
мощностите между нашите училища. Казвам го с еднаква симпатия и 
загриженост за учениците, родителите им, учителите в двете училища.  

Нямам какво да добавя по въпросите, които ми бяха отправени. Чрез 
отговор към вас мисля, че изразих мотивите си и да оспоря точка втора, която 
предстои да разгледате сега. Успешна работа желая на всички.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на г-н кмета. Ако някой се е сетил за допълнително питане. Не 

виждам. Колеги, преминаваме към точка втора от така приетия дневен ред. 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



Препис-извлечение! 

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

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 7 

от заседание, проведено на 16 и 17.05.2012 г. 
по точка  втора от дневния ред 

 
 

 ОТНОСНО: Разглеждане на оспорване на Кмета на Община Варна с 
изх. № ОС12000291ВН/10.04.2012 г. относно искане за ново преразглеждане 
на решение № 299-11/6/28.03.2012 г. 

     Докл.: И.Портних – Председател на ПК “ФБ” 
        

Общ брой присъстващи общински съветници -45 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

327-2. На основание чл.45, ал.9 от ЗМСМА, във връзка с Оспорване 
от Кмета на Община Варна с изх. № ОС12000291ВН/10.04.2012 г. на 
решение на Общински съвет – Варна № 299-11, взето по протокол № 6 от 
заседание на 28.03.2012 г., Общински съвет – Варна отменя свое решение № 
299-11/6/28.03.2012 г. 

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

 
   
 
  
 

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



Препис-извлечение! 

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

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 7 

от заседание, проведено на 16 и 17.05.2012 г. 
по точка  трета от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Удостояване с Почетен знак „За заслуги към Варна” – 

златен на Сияна Филипова Власева. 
Докл.: Н.Апостолов – председател ОбС 

 
Общ брой присъстващи общински съветници - 35 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

328-3. На основание на чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 3, чл. 7, чл. 10 
от Статута за удостояване с почетни звания и отличия на Община Варна и по 
предложение на Кмета на Община Варна с изх. № РД 12002500ВН-
001/21.04.2012г., Общински съвет – Варна удостоява госпожа Сияна 
Филипова Власева с почетен знак „За заслуги към Варна” – златен. 

/за – 35, против – 1, въздържали се – 3/ 
 
 

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



Препис-извлечение! 

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

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 7 

от заседание, проведено на 16 и 17.05.2012 г. 
по точка  четвърта от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК “Култура и 

духовно развитие”  относно: 
(1) – присъждане на Голяма награда “Варна”  и награда “Варна” за 

изкуство и култура за 2012 г. 
(2) – даване на съгласие за разпределение на приходите от изложбите в 

РИМ – Варна. 
(3) – именуване на три улици в Жилищна група, западно от болничен 

комплекс ВМИ – Варна. 
(4) – даване на съгласие за сключване на Споразумение за 

сътрудничество между Варненска и Великопреславска Света Митрополия и 
Община Варна. 

(5) – възстановяване на паметна плоча на опълченеца Господин Николов 
Иванов. 

(6) – доклад от д-р Петър Липчев – Председател на Работна група за 
проучване и преименуване на местности на територията на Община Варна.  

(7) – отпускане на финансови средства от функция “Почивно дело, 
култура и религиозни дейности” на районните кметства на територията на 
Община Варна, във връзка с отбелязване на празниците им.  

 
  Докл.: Даниела Димова – Председател ПК “КДР” 

        
Общ брой присъстващи общински съветници - 45 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

329-4. На основание чл. 21 ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и във връзка с 
чл.2, чл. 4, чл.8, чл. 9 от Статут за присъждане на награда “Варна” за изкуство и 
култура, Общински съвет – Варна утвърждава решението от 07 май 2012 г. на 



Журито за удостояване с Голямата награда “Варна” и Награда “Варна” за 
изкуство и култура за 2012 г. на следните творци и творчески колективи: 

1. Голяма награда „Варна” : 

• Проф. Милко Коларов – композитор и диригент, удостояване с 
голямата награда „Варна” за цялостно творчество и във връзка с 65-
годишния му юбилей през 2011 година. 

2. Награда „Варна” за изкуство и култура в раздел Литература: 

• Александър Чакъров – писател, удостояване с награда “Варна” за 
литература за книгите му „Вечния българин” - том 1 и том 2. Цялостният му 
творчески път и богатото му творчество през периода 1990 – 2012 г. включващо 
написването и издаването на 13 книги, включително и последните два тома. 

• Ангел Дюлгеров – писател и литературен критик, удостояване с 
награда “Варна” за литература за приноса му за развитието на литературната 
критика и книгата му „Паралелни светове: литературата на Варна, 10 очерка за 
съвременни български писатели”, издадена през 2011г. от издателство 
„Славена”. 

3. Награда „Варна” за изкуство и култура в раздел Визуални изкуства: 

• Петко Петков – художник, удостояване с награда “Варна” за 
визуални изкуства за изложбата му живопис през 2011г.  

• Николай Русев – художник, удостояване с награда “Варна” за 
визуални изкуства за авторски изложби през 2011г. 

4. Награда „Варна” за изкуство и култура в раздел Театър (драматичен и 
куклен): 

• Държавен куклен театър – удостояване с награда “Варна” за 
театър - колективна награда за спектакъла „Възгледите на един пън” на 
режисьора Теди Москов, осъществен през 2011г., и във връзка с 60-
годишнината от създаването на ДКТ във Варна. 

• Стоян Радев – артист, удостояване с награда “Варна” за театър - 
индивидуална награда за майсторско пресъздаване на ролята на Ричард III в 
едноименния спектакъл по Шекспир. 

5. Награда „Варна” за изкуство и култура в раздел Музика (класическа, 
народна, поп и рок): 

• Страцимир Павлов – диригент, композитор и пианист, удостояване 
с награда “Варна” за музика за иновативните му музикални проекти, с които 
обогати културният живот на Варна през 2011 г. 

6. Награда „Варна” за изкуство и култура в раздел Опера: 
• Иван Филев – диригент, удостояване с награда “Варна” за опера 

за диригентската му дейност и по повод на 70-годишния му юбилей. 



7. Награда „Варна” за изкуство и култура в раздел Танц: 
• Желка Табакова – хореограф, удостояване с награда “Варна” за 

танц за спектакъла „Лешникотрошачката” и по повод на 50-годишния й юбилей 
и 25-годишната й творческа дейност. 

8. Награда „Варна” за изкуство и култура в раздел Кино и телевизионни 
филми: 

• Георги Смиленов – журналист, телевизионен оператор, 
удостояване с награда “Варна” за кино и телевизионни филми, във връзка с 
80-годишния му юбилей, за дългогодишната му кореспондентска работа за 
БНТ, за цялостната му дейност и за приноса му към документалната телевизия 
и личното творчество. 

9. Награда „Варна” за изкуство и култура в раздел Публицистика и 
журналистика: 

• Кирил Аспарухов – журналист и водещ, удостояване с награда 
“Варна” за публицистика и журналистика, за авторското му предаване „На 
брега” в TV „Черно море” и за работата му като журналист, водещ на редица 
фестивали и други културни събития. 

10. Награда „Варна” за изкуство и култура в раздел Архитектура: 
• Арх. Борислав Игнатов – архитект, удостояване с награда 

“Варна” за архитектура за иновативните му архитектурни проекти и за 
реализацията на Екокъща в гр.Варна. 

11. Награда „Варна” за изкуство и култура в раздел Художествен превод 
Не се присъжда. 

12. Награда „Варна” за изкуство и култура в раздел Организация, 
подпомагане и популяризиране на културата и изкуствата 

Не се присъжда. 

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

330-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1, чл. 8 и чл. 9 
от ЗМДТ и по предложение на Кмета на Община Варна с изх. № РД 
12000455ВН-002/03.04.2012г., Общински съвет – Варна дава съгласие 
реализираните приходи от продажбата на входни билети от изложбите след 
приспадане на данъка върху приходите да бъдат разпределени между 
организаторите и участниците, както следва: 



• От изложбата Панагюрско съкровище (копие) и гръцка керамика от 
Черноморието: 

– 40% за фирма „Бул Бек” – Велико Търново, собственик на „Хан Хаджи 
Николи”; 

–  40% за Регионален археологически музей – Пловдив; 
– 20% в приход на делегирания бюджет на Регионален исторически 

музей – Варна. 
• От изложбата Панагюрското съкровище (оригинал) в 

Археологически музей – Варна: 
–  50% в приход на делегирания бюджет на Регионален исторически 

музей – Варна; 
–  50% за Национален исторически музей – София. 

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

 
 
 
 
331-4. На основание чл. 21 ал. 1, т. 18, т. 19 от ЗМСМА, във връзка с 

предложение на Кмета на район „Приморски” с № ОС 12000195ВН/28.03.2012г., 
Общински съвет – Варна именува три улици в Жилищна група, западно от 
болничен комплекс ВМИ-Варна: 

• От о.т. 3 през о.т. 4 до о.т. 10, с наименованието улица „проф. д-р 
Ванко Ванков”. 

• От о.т. 8 през о.т. 12 до о.т. 18, с наименованието улица „проф. д-р 
Георги Георгиев”. 

• От о.т. 10 през о.т. 11 до о.т. 16, с наименованието улица „доц. д-р 
Димитър Клисаров”. 

          /за – 40, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 
  
332-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, чл. 59, ал. 1, т. 1, във връзка 

с чл. 61, ал.1 от ЗМСМА и по предложение на  Кмета на Община Варна с изх. № 
РД 12002852ВН/18.04.2012г., Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 
сключено Споразумение за сътрудничество между Варненска и 
Великопреславска Света Митрополия и Община Варна за срок от 5 години, 



считано от датата на подписването му /Приложение № 1/, ведно с приложена 
Програма за съвместна дейност през 2012 година  /Приложение № 2/. 

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

 
 
 
 
 

333-4. На основание на чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и чл.44, ал.1, т.7 от 
ЗМСМА, във връзка с чл.2, чл.3, чл.6, чл.8 и чл.10 от Правилника за поставяне на 
паметници, мемориални знаци и художествени пластики на територията на 
Община Варна и по предложение на Даниела Димова – Председател на ПК 
„Култура и духовно развитие”, във връзка с писмо от дирекция „Култура и 
духовно развитие” с изх. № РД 7-94.А/104/18.04.2012г., Общински съвет - Варна 
решава да бъде възстановена в срок до 15 август ден на Варна, паметна плоча на 
опълченеца Господин Неделчев Иванов на фасадата на жилищната сграда на ул. 
„Братя Миладинови” № 8 със следния текст: 

„На това място беше домът на Господин Неделчев Иванов /1857-1930/, 
поборник-опълченец, герой от Шипка, общественик, областен управител на 
Варна през 1905 година”.  

Средствата да бъдат осигурени от „Други дейности по културата” – 
международни и местни прояви от Бюджет 2012 година на Община Варна. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 45, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 6/ 
 
 
 
 
 
334-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с т. 18 от ЗМСМА и 

във връзка с доклад на Работна група, създадена с решение на ПК “Култура и 
духовно развитие” по протокол № 5 от проведено заседание на 23.03.2012 г. за 
проучване на възможностите за преименуване на географски обекти с 
общинско значение с чужд етимологичен произход, Общински съвет – Варна 
предоставя едноседмичен срок, считано от вземане на решението, за внасяне на 
писмени препоръки и предложения към Работната група. 

Общински съвет – Варна възлага на Работната група след разглеждане 
на постъпилите писмени предложения, да внесе доклад за съгласуване от 



администрацията на Община Варна, която да определи срокове за изпълнение 
на решението и в двуседмичен срок преди следващото заседание на Общински 
съвет – Варна, същата да предостави окончателно становище на Работната 
група, за внасяне на проект за решение.  

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за –39, против – 0, въздържали се – 7, отсъстват – 5/ 
 
 
 
 
 
335-4. На основание чл.21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет – 

Варна решава да бъдат отпуснати финансови средства в размер по 1 500 лв. за 
район “Приморски”, район “Одесос”, район “Младост”, район “Вл. Варненчик” 
и район “Аспарухово” във връзка с отбелязване на празника на всеки район. 

Средствата да бъдат осигурени от функция “Почивно дело, култура и 
религиозни дейности” от бюджета на Община Варна за 2012 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за –37, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 13/ 
 
 
 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

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



Препис-извлечение! 

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

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 7 

от заседание, проведено на 16 и 17.05.2012 г. 
по точка  пета от дневния ред 

 
 

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

(1) – присъждане на награда „Варна” в системата на народната 
просвета за 2012 г. 

(2) –  присъждане на награда „Варна” в сферата на науката и висшето 
образование за 2012 г. 

(3) –  преобразуване на Спортно училище “Георги Бенковски” – 
Варна от общинско в държавно училище и предоставяне безвъзмездно за 
управление на публична общинска собственост, предмет на АОС № 
2118/10.09.2001 г. 

    Докл.: С.Славов – Председател ПК “НО” 
          

Общ брой присъстващи общински съветници - 43 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

336-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 
3 от ЗМСМА, чл. 1, чл. 4 от раздел “Общи положения” и чл. 9 от раздел 
“Процедура за определяне на наградите” от Статута на награда “Варна” в 
системата на народната просвета, Общински съвет – Варна присъжда награда 
“Варна” в системата на народната просвета за 2012 г., както следва: 

1. “Учител на годината” в системата на предучилищното 
възпитание: 

Жечка Стойчева Стоянова – старши учител в ЦДГ №17 „Валентина 
Терешкова” гр. Варна. Притежава висока професионална подготовка, която 
непрекъснато надгражда и обогатява. Един от малкото учители в гр. Варна, 
които участват успешно в проекти „ИКТ в образованието на МОМН от ОП 
„Развитие на човешките ресурси“ за интерактивно обучение на учители. 
Педагогът работи дейно като ръководител на Комисията по професионално-



творческите въпроси в детската градина за издигане равнището на вътрешно-
квалификационната дейност. През настоящата година е провела 
самостоятелно: „Личен принос на помощник възпитателя в грижите за децата в 
детската градина“ – тренинг с помощник възпитателите; „Овладяване на 
български език от деца–билингви и споделяне на опит по проекти на МОМН 
„Училище на две скорости“ – обучителен модул с учители. С организаторските 
си качества и новаторските идеи допринася за качествената реализация на 
обучителните форми, както и мултиплициране на добрите практики. 

 
2. “Учител на годината” в начален етап на основното образование: 
Женя Николова Димитрова – главен учител в ОУ „Добри Чинтулов” – 

Варна, който притежава много добра научна и педагогическа подготовка по 
проблемите на началното образование, която прилага в пряката си 
педагогическа дейност с учениците. Госпожа Димитрова притежава много 
добра научна и методическа подготовка по проблемите на началното 
образование, която ежедневно прилага в пряката си педагогическа дейност с 
учениците.  Владее съвременни педагогически практики за диагностициране и 
оценяване на постиженията на учениците в хода на образователно – 
възпитателния процес. В работата си като учител създава позитивна среда и 
благоприятстваща атмосфера, която допринася за изграждане и стимулиране 
на конструктивното общуване между ученик и учител. Създава условия за 
максимално развитие и изява на личностния потенциал на всеки ученик от 
класа, като съобразява изискванията си с техните възрастови и психологически 
особености. 

 
3.  “Учител на годината” в хуманитарната област: 
Мария Нанева Стефанова – педагогически съветник в ОУ „Петко Рачев 

Славейков” – Варна. Основният предмет на дейност на педагогическия 
съветник е проучването и подпомагането на психическото развитие и здравето 
на децата и юношите. Това включва диагностика за подпомагане на 
училищното и професионално ориентиране, консултации с ученици и родители 
за кариерното развитие на децата им, обучение за развитие на социалните 
умения и правене на социални избори. Госпожа Мария Стефанова е 
реализирала дейности по проект „Стани доброволец. Дай своя принос!”, 
спечелил първо място на общински фестивал „Варна – моят древен и нов град”. 
Класирани са две проекта за областен кръг на олимпиадата по гражданско 
образование – индивидуален /V клас / и колективен /VІ клас/. Активно участие 
на национална доброволческа инициатива „Стара книжка дари – детенце 
усмихни”. 

4. “Учител на годината” в природо-математическата област: 



Няма номинации. 
  
5. “Учител на годината” в областта на изкуствата:  
Радостина Манева Ангелова - учител по народно пеене в Национална 

гимназия за хуманитарни науки и изкуства „Константин Преславски” – гр. 
Варна. 

Активно съдейства за авторитета на паралелките по „Изкуства“ – музика. 
Формациите под нейно ръководство участват в много изяви в гимназията – 
открити уроци по родолюбие, фолклорни тържества, възстановка на 
фолклорни традиции и обичаи. Свидетелство за творческия подход и 
професионализма и са многото престижни награди на ръководените от нея 
състави и обучавани от нея ученици.  

 
6. “Учител на годината”  в областта на спорта: 
Светлин Василев Бурханларски - старши учител по физическа култура 

и спорт в ІV Езикова гимназия „Фредерик Жолио Кюри”. Амбициозен 
преподавател и новатор, не само в учебната дейност, но и в извънкласните 
форми. Името на преподавателя се свързва с изявите на отбора по лека 
атлетика при гимназията, който води от постъпването си в гимназията през 
1995 година. Отборът по лека атлетика под негово ръководство е носител на 
многобройни награди от общински, областни и национални първенства. 

 
7. “Учител на годината”  по професионално образование:  
Няма номинации. 
 
8. “Ученик на годината”  в хуманитарната област: 
Кристиян Тодоров Траев – ученик 12 клас, профил „Хуманитарен” в 

Национална гимназия за хуманитарни науки и изкуства „Константин 
Преславски”. Той е сред най-ярките и изявени таланти на гимназията. Доказал 
е качествата и способностите си със значителни успехи, отговорност и 
всеотдайност както в учебната работа, така и в утвърждаване авторитета на 
гимназията чрез участието си в национални и международни конкурси. 
Ученикът проявява изследователски интерес в областта на хуманитарните 
науки. Ежегодно се класира на областни кръгове на олимпиадата по история. 
През настоящата учебна година има участие в седем конкурса и е спечелил три 
първи места и две втори. В международен конкурс „София – Москва – вчера, 
днес и утре” е спечелил първо място със сериозна научна разработка на 
реферат на тема: „Семейство Головини в живота на следосвобожденска 
Варна”. 

 



9. “Ученик на годината” в природо-математическата  област:  
Момчил Павлинов Пейчев – ученик 10 клас в Математическа гимназия 

„д-р Петър Берон”. През всички години на обучение се откроява с 
изключителни възможности за аналитично и абстрактно мислене, работи върху 
сериозни проблеми. Откроява се с разностранните си интереси, оригинални 
идеи и неутолима жажда за знания. Включвайки се активно в състезателните 
школи по математика, информатика и физика той работи в няколко насоки – 
състезателна математика, информатика, физика и математическа лингвистика. 

 
10. “Ученик на годината” в областта на изкуствата: 
Емил Георгиев Бояджиев – ученик 5 клас в Национално училище по 

изкуствата „Добри Христов”. Ученик е в класа по пиано на Мария Гинева и се 
занимава с музика от 5-годишна възраст. Той е ярко дарование, което е 
получило повече от десет престижни награди на национални и международни 
конкурси по пиано. На Международния конкурс за пианисти на ЕРТА в Осиек, 
Хърватска – ІІ награда; Гран При на XVІ Международен младежки фестивал-
конкурс „Надежди, таланти, майстори” Добрич, Албена; Гран При на VІІІ 
Международен конкурс „Фр. Шуберт” и множество други национални и 
международни награди. Макар само на 11 години, той развива активна 
концертна дейност. 

 
11. “Ученик на годината” в областта на спорта: 
Георгия Евангелос Кадоглу – ученичка 7 клас в Спортно училище 

„Георги Бенковски” – Варна е състезателка по плуване, модерен петобой и 
биатъл и е постигнала изключителни резултати на международни и държавни 
първенства. 

 
12. “Ученик на годината” в областта на професионалното 

образование: 
Няма номинации. 
 
13. “Учителски колектив” в системата на предучилищното 

възпитание: 
Педагогическият колектив на Оздравителна детска градина №9 „Ален 

мак” работи с деца с разнородни и сложни заболявания, което налага да се 
търсят нестандартни педагогически практики, разработване на нова 
специализирана методика, използване на музикотерапия, създаване на стил на 
екипна работа. Възпитателно-образователната организация на дейността 
гарантира ранна интервенция, възможности за интеграция, специфична здравна 



програма с щадящ режим, адаптиране на материалната среда към нуждите на 
децата. 

 
14. “Учителски колектив в системата на средното образование”:  
Колективът на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” изпреварващо въвежда 

иновации в образователната и възпитателната работа много преди да бъда 
масово внедрена в образователната система, което поставя училището между 
водещите училища в България. Колективът допринася за отлични 
образователни резултати от вътрешно оценяване на знанията и уменията, 
постигнати ІІ и ІІІ място в страната и І в региона на провеждането на 
Национално външно оценяване на знанията, висок процент на реализация на 
седмокласници в профилираните гимназии, отлично представяне на ученици 
на общински, регионални, национални и международни състезания, конкурси и 
олимпиади. Целенасочената и амбициозна работа на учителите води до високо 
качество на образованието, възпитание в европейския дух и в духа на 
традиционните национални добродетели. Тази година ОУ „Св. Св. Кирил и 
Методий” чества 150 годишнина от основаването си, като първото училище в 
гр. Варна. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 43, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 8/ 
 
 
337-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 

3 от ЗМСМА, чл. 2.1, чл. 2.7 и чл. 3.11 от Статута за присъждане на награда 
“Варна” в сферата на науката и висшето образование, и във връзка с писмо от 
Данчо Симеонов – Областен управител на област с административен център 
Варна с № ОС12000433ВН/26.04.2012 г., Общински съвет – Варна присъжда 
награда “Варна” в сферата на науката и висшето образование за 2012 г., както 
следва: 

 
1. ХУМАНИТАРНИ НАУКИ 
ИНДИВИДУАЛНА  НАГРАДА  
Доц. д-р Жанета Георгиева Тянева, дм, Изпълнителен директор на 

УМБАЛ ”Св. Марина” ЕАД - Варна за изграждане на Клиниката по 
ортопедия и травматология и Клиниката по неврохирургия в Университетска 
болница „Св. Марина” ЕАД-Варна.  

Предложение от Медицински университет – Варна. 
КОЛЕКТИВНА НАГРАДА  
Научен колектив от екипите на Клиниката по инвазивна кардиология 

и Интензивно кардиологично отделение в МБАЛ „Св. Марина” ЕАД – 



Варна за изключителен принос в съвременното лечение на исхемичната болест 
на сърцето.  

Предложение от Медицински университет – Варна. 
 
2. ПРИРОДНИ НАУКИ 
ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА   
Доц. д-р Даниела Петрова Георгиева-Клисарова, автор на книгата 

„Аквариумът във Варна”. 
Предложение от Институт по рибни ресурси – Варна. 
КОЛЕКТИВНА  НАГРАДА  
Научен колектив на катедрата по химия на Медицински университет 

– Варна, с ръководител доц. Мона Динкова Станчева, дх, реализирал 
проект „Безопасност и хранителна стойност на черноморски хранителни 
продукти”, финансиран от Министерството на образованието и науката. 
Основна цел на проекта е да се направи оценка на безопасността и 
хранителната стойност на черноморските риби, миди и рапани и на 
замърсяването на Черно море. 

Предложение от Медицински университет Варна. 
   
3. ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ 
ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА  
Проф. д-р Валери Стоянов – за книгата „Психичен стрес в 

организацията. Системен модел за изследване”, в която е синтезиран нов 
системен модел за изследване на психичния стрес в организационна среда, 
емпирично верифициран.  

Предложение на ВСУ „Черноризец Храбър”- Варна.  
КОЛЕКТИВНА   НАГРАДА   
Художествено - творчески колектив с ръководител Проф. Петър 

Ангелов – за цялостното му творчество и постановка, режисура и реализация 
на обществено значими спектакли /месец май 2011 г. – май 2012 г. /: „50 години 
от първия полет на човека в Космоса”, постановка на Академичния танцов 
театър на ВСУ в културната програма на Международното изложение в гр. Ла 
Рошел, Франция по проект на Община Варна – месец септември 2011г.; на 
единствения по рода си музикално – танцов драматичен спектакъл „Де гиди 
вино червено” - месец септември 2011 г. - май 2012 г.  

Предложение на ВСУ „Черноризец Храбър” - Варна.  
 
4. ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ  
ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДИ 



Доцент д-р Асен Александров Шиваров, автор на учебното пособие 
„Практическа хидрометеорология„ Варна, Е-Литера Софт. 2012, с електронен 
вариант на разработеното пособие, с приложения и тестове.  

Предложение на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров„ и Съюз на учените – Варна. 
КОЛЕКТИВНА НАГРАДА 
Научен колектив с ръководител капитан І ранг, професор, ДВН Боян 

Медникаров - за изпълнение на проекта „Анализ на навигационния риск за 
морските съоръжения за разтоварване на танкери, за проекта за изграждане на 
нефтопровода Бургас - Александрополис”.  

Предложение от Съюз на учените и ВВМУ „Н. Й. Вапцаров„. 
/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 43, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 8/ 
 
 
 
338-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 

от ЗМСМА, чл. 23, ал. 3 от Закона за физическото възпитание и спорт, чл. 34в 
от Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта и 
чл. 12, ал.3 от ЗОС в изпълнение на Националната стратегия за развитие на 
физическото възпитание и спорта в Република България 2010-2020 г. и по 
предложение на Кмета на Община Варна с изх. № РД 11-6700/371/12.04.2012 г., 
Общински съвет – Варна дава съгласие Спортно училище „Георги 
Бенковски”  – Варна да се преобразува от общинско в държавно спортно 
училище за финансиране по единни разходни стандарти от държавния бюджет 
чрез Министерството на физическото възпитание и спорта. След 
преобразуването Общински съвет – Варна предоставя на Спортно училище 
„Георги Бенковски” – Варна безвъзмездно за управление публична общинска 
собственост предмет на АОС № 2118/10.09.2001 г. 

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

  
 
 
 

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

  



Препис-извлечение! 

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

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 7 

от заседание, проведено на 16 и 17.05.2012 г. 
по точка  шеста 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 01.01.2012 г. до 31.03.2012 г.   

Докл.: Н.Апостолов – Председател ОбС 
          

Общ брой присъстващи общински съветници - 45 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

339-6. 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. № 
РД12002341ВН/10.04.2012 год. от Кмета на Община Варна с приложен отчет, 
Общински съвет – Варна одобрява отчета за извършените разходи от 
Председателя на Общински съвет – Варна за командировки в страната за 
периода от 01.01.2012 год. до 31.03.2012 год., съгласно приложение № 1. 

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

 
 
 

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

  



Препис-извлечение! 

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

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 7 

от заседание, проведено на 16 и 17.05.2012 г. 
по точка  седма от дневния ред 

 
 

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

(1) – даване на съгласие за провеждане на акредитационна процедура на 
“СБОБАЛ – Варна” ЕООД. 

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

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

(4) – подновяване за нов тригодишен срок на договорите за управление 
на управителите на общински лечебни заведения, съгласно предложение на 
Кмета на Община Варна. 

    Докл.: проф. А. Клисарова – Председател ПК 
“Здравеопазване” 

      
Общ брой присъстващи общински съветници - 46 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

340-7. На основание на чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 86, ал. 1 от ЗЛЗ 
и чл. 20, чл. 24, ал.  1 от Наредба № 18/20.06.2005 г. за критериите, показателите 
и методиката за акредитация на лечебните заведения  и по докладна записка с 
№ ОС12000278ВН/09.04.2012 г. от управителя на “Специализирана болница по 
очни болести за активно лечение – Варна” ЕООД,  Общински съвет – Варна: 

• Дава съгласие за провеждане на акредитационна процедура на 
“Специализирана болница по очни болести за активно лечение – Варна” ЕООД 
по: 

     - цялостната медицинска дейност; 
     - отделни медицински и други дейности; 



     - обучение на студенти и специализанти. 
• Съгласува комисия по самооценяване в следния състав: 
 Председател: проф. д-р Христина Групчева – дмн 
 Секретар: Алис Тилкиян 
   Членове: 1.  д-р Янислав Косев 
                    2. доц. д-р Зорница Златарова, дм 
           3. Емилиян Зафиров 
          4. Красимира Димитрова 
          5. Светлана Ненова 
/за – 42, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 
341-7. 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  
№ 194-5/4/01.02.2012 г. и на база здравен статус, Общински съвет – Варна 
отпуска финансови средства за лечение на лицата, посочени в приложение № 1 
към настоящото решение.  

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 46, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 5/ 
 
 
 
 
342-7. На основание  чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 4 от 

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

/за – 43, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 
  
343-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9  и чл. 44, ал. 1, т. 7 от 

ЗМСМА, чл. 63, ал. 3 от Закона за лечебните заведения и чл. 2 от Типовия 
договор  за възлагане на управлението на ЕООД с едноличен собственик на 
капитала Община Варна - лечебно заведение, приет с решение на Общински 
съвет – Варна № 699-7/14/14.07.2004 г. променен и допълнен с решение № 
1103-18/13/18.02.2009 г. и № 2880-4-1/29/15.12.2009 г. и по предложение на 



Кмета на Община Варна с изх. № ОС12000437ВН/26.04.2012 г., Общински 
съвет – Варна решава да бъдат подновени за нов тригодишен срок договорите 
за управление на следните управители:    

• Д-р Иван Иванов Иванов – управител на "Диагностично-
консултативен център І “Света Клементина" - Варна” ЕООД; 

• Д-р Ивелина Стойкова Василева – управител на "Диагностично-
консултативен център ІІІ- Варна" ЕООД; 

• Д-р Соня Георгиева Цекова – управител на "Диагностично-
консултативен център ІV- Варна" ЕООД; 

• Д-р Галинка Иванова Павлова – управител на "Диагностично-
консултативен център V- Варна - “Света Екатерина" ЕООД; 

• Д-р Слава Стефанова Даковска – управител на “Дентален център І- 
Варна” ЕООД; 

• Д-р Руслан Здравков Тошев – управител на "Специализирана болница 
по очни болести за активно лечение-Варна" ЕООД; 

• Д-р Лазар Атанасов Пашков – управител на “Медицински център за 
рехабилитация и спортна медицина І – Варна” ЕООД . 

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

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

 
                                                                                                  

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

                                                                                                 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 

1.Лейля Мустафова Махмудова, молба вх. № ЗР12000061ВН/12.03.2012 г. – 600 
/шестстотин/ лв.,  съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.  

2.Стоянка Стоянова Филчева, молба вх. № ЗР12000018ВН/02.03.2012 г. – 800 
/осемстотин/ лв.,  съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.  

3.Юмер Реджеб Алиосман, молба вх. № РД12-94.Ю/19/14.02.2012 г. - 600 /шестстотин/ 
лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод 
на горепосочената молба.  

4.Борислав Петров Лозанов, молба вх. № РД12-94.Б/9/12.01.2012 г. – 700 /седемстотин/ 
лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод 
на горепосочената молба.  

5.Николинка Петрова Димитрова, молба вх. № РД12-94.Н/23/12.01.2012 г. – 500 
/петстотин/ лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.  

6.Никола Добрев Николов, молба вх. № РД12-94.Н/2/04.01.2012 г. – 1000 /хиляда/ лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

7.Виктория  Алфредовна Миткова, молба вх. № РД12-94.В/1/04.01.2012 г. – 200 
/двеста/ лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана 
по повод на горепосочената молба.  

8.Даниела Иванова Станчева,  молба вх. № РД12-94.Д/2/04.01.2012 г. -  300 /триста/ 
лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод 
на горепосочената молба.  

9.Атанас Александров Димитров, молба вх. № РД12-94.А/6/04.01.2012 г. -  1000 
/хиляда/ лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана 
по повод на горепосочената молба.  

10. Илия Георгиев Костадинов,  молба вх. № РД12-94.И/2/04.01.2012 г. – 300 /триста/ 
лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод 
на горепосочената молба.  

11. Станка Николова Димитрова, молба вх. № РД12-94.С/1/03.01.2012 г. – 300 /триста/ 
лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод 
на горепосочената молба.  

12. Алекси Борисов Милев, молба вх. № РД12-94.А/2/03.01.2012 г. – 300 /триста/ лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

13. Еленка Недялкова Лефтерова, молба вх. № РД12-94.Е/1/03.01.2012 г. – 300 /триста/ 
лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод 
на горепосочената молба.  

14. Красимира Славчева Вазова, молба вх. № РД12-94.К/1/03.01.2012 г. – 300 /триста/ 
лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод 
на горепосочената молба.  

15. Фаня Кирилова Милчева, молба вх. № РД12-94.Ф/57/30.12.2012 г. – 500 /петстотин/ 
лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод 
на горепосочената молба.  



16. Петко Василев Ганев, молба вх. № РД12-94.П/2/03.01.2012 г. – 800 /осемстотин/ лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

17. Живко Николов Желев, молба вх. № РД12-94.Ж/1/03.01.2012 г. – 700 /седемстотин/ 
лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод 
на горепосочената молба.  

18. Елена Димитрова Жекова,  молба вх. № РД12-94.Е/2/03.01.2012 г. – 300 /триста/ 
лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод 
на горепосочената молба.  

19. Пенка Костова Славова,  молба вх. № РД12-94.П/1/03.01.2012 г. – 300 /триста/ лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

20. Илия Вълчев Мечкаров, молба вх. № РД12-94.И/82/20.02.2012 г. - 400 
/четиристотин/ лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.  

21. Любка Божкова Асенова, молба вх. № РД12-94.Л/34/24.02.2012 г. – 300 /триста/ лв. 
за сина й Серджо Ников Иванов, съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

22. Здравка Здравкова Данаилова, молба вх. № РД12-94.З/50/24.02.2012 г. – 500 
/петстотин/ лв. за дъщерите й Величка Здравкова Данаилова  и Марийка Здравкова 
Данаилова, съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана 
по повод на горепосочената молба.  

23. Лиляна Филипова Илиева,  молба вх. № РД12-94.Л/33/24.02.2012 г.-  200 /двеста/ 
лв. за сина й Денис Асенов Руменов, съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

24. Гюлфем Исмаил Назиф, молба вх. № РД12-94.Г/26/18.01.2012 г. – 300 /триста/ лв. 
за сина й Милен Марианов Христов, съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

25. Георги Димитров Михалев, молба вх. № РД12-94.Г/68/15.02.2012 г. – 600 
/шестстотин/ лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.  

26. Стефан Колев Ковачев, молба вх. № РД11-94.С/375/30.05.2011 г. - 300 /триста/ лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

27. Ивайло Станев Иванов,  молба вх. № РД12-94.И/72/15.02.2012 г. - 500 /петстотин/ 
лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод 
на горепосочената молба.  

28. Марийка Янкова Димова,  молба вх. № РД12-94.М/157/21.02.2012 г. - 300 /триста/ 
лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод 
на горепосочената молба.  

29.  Зекие Мехмед Якуб, молба вх. № РД12-94.З/46/21.02.2012 г. - 300 /триста/ лв. за 
дъщеря й Снежана Зекие Мехмед, съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

30. Атанас Желев Димов,  молба вх. № РД12-94.А/155/21.02.2012г. - 300 /триста/ лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  



31. Хатидже Шабан Вели, молба вх. № РД12-94.Х/43/27.02.2012 г. - 300 /триста/ лв. за 
дъщеря й Анна Емилова Стефанова, съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

32. Юлияна Василева Стоянова, молба вх. № РД12-94.Ю/27/28.02.2012 г. – 600 
/шестстотин/ лв. за синовете й Иван Демиров Руменов  и Данаил Демиров Руменов, 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

33. Агрипина Фома Хинкова, молба вх. № ЗР12000074ВН/12.03.2012 г. - 800 
/осемстотин/ лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.  

34. Величка Димитрова Русева, молба вх. № РД12-94.В/74/30.01.2012 г. - 800 
/осемстотин/ лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.  

35. Катя  Борисова Симеонова, молба вх.  РД12-94.К/49/25.01.2012 г. - 800 /осемстотин/ 
лв. за сина й Ангел Евелинов Христов, съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

36. Верка Александрова Ставрева,  молба вх. № РД12-94.В/32/16.01.2012 г. - 300 
/триста/ лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана 
по повод на горепосочената молба.  

37. Якъп Реджеб Ахмед, молба вх. № РД12-94.Я/14/25.01.2012 г. - 400 /четиристотин/ 
лв. за дъщеря му Атче Якъп Реджеб, съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

38. Ваде Сали Христова, молба вх. № РД12-94.В/125/29.02.2012 г. - 800 /осемстотин/ лв. 
за дъщеря й Десислава Христова Алексиева, съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

39. Сава Стефанов Савов, молба вх. № РД12000875ВН/02.04.2012 г. - 400 
/четиристотин/ лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.  

40. Радостина Станкова Славова, молба вх. №  РД12001523ВН/29.03.2012 г. - 800 
/осемстотин/ лв. за дъщеря й Симона Йолианова Георгиева, съобразно установен здравен 
статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

41. Нешка Велчева Иванова, молба вх. № РД12-94.Н/59/31.01.2012 г. - 800 /осемстотин/ 
лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод 
на горепосочената молба.  

42. Мая Стоянова Желева, молба вх. № РД12-94.М/182/29.01.2012 г. - 600   
/шестстотин/ лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.  

43. Камен Людмилов Григоров,  молба вх. № РД12-94.К/109/29.02.2012 г. - 1000 
/хиляда/ лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана 
по повод на горепосочената молба.  

44. Снежана Алексиева Димитрова, молба вх. № ЗР 12000009ВН/01.03.2012 г. -  1000 
/хиляда/ лв. за сина й Александър Росенов Русев, съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

45. Цветана Григориевна Александрова, молба вх. № РД12-94.Ц/18/26.01.2012 г. – 400 
/четиристотин/лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.  



46. Севда Милкова Асенова,  молба вх. № ЗР12000036ВН/06.03.2012 г. - 200 /двеста/ 
лв. за сина й Живко Севдов Милков, съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

47. Станимира Димитрова Кънчева, молба вх. № РД12001618/29.03.2012 г. – 800 
/осемстотин/ лв. за сина й Димитър Събев Кънчев, съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

48. Тодор Борисов Канев, молба вх. № ЗР12000035 ВН/06.03.2012 г. - 600 /шестстотин/ 
лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод 
на горепосочената молба.  

49. Валентин Костадинов Пеев, молба вх. №  РД12001015/21.03.2012 г. – 3 000 /три 
хиляди/ лв. за дъщеря му Стефани Валентинова Пеева, съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

50. Диана Здравкова Маринова,  молба вх. № РД12001741ВН/02.04.2012 г. –         2 
000 /две хиляди/ лв. за сина й Божидар Маринов Маринов, съобразно установен здравен 
статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

51. Здравка Петрова Колева, молба вх. № РД12-94.З/1/03.01.2012 г. - 200  /двеста/ лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

52. Марина Иванова Василева, молба вх. № РД12-94.М/1/03.01.2012 г. – 200 
/двеста/лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана 
по повод на горепосочената молба.  

53. Николина Парашкевова Димова, молба вх. № РД12-94.Н/1/04.01.2012 г. - 800 
/осемстотин/ лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.  

54. Недялка Райчева Райкова,  молба вх. № РД12-94.Н/3/04.01.2012 г. - 800  
/осемстотин/ лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.  

55. Валентина Веселинова Димитрова, молба вх. № РД12-94.В/10/09.01.2012 г. – 400 
/четиристотин/ лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.  

56. Асен Ангелов Илиев, молба вх. № РД12-94.А/26/09.01.2012 г. - 200  /двеста/ лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

57. Йордан Минчев Емандиев, молба вх. № РД12-94.Й/1/09.01.2012 г. - 1000 /хиляда/ 
лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод 
на горепосочената молба.  

58. Сашо Саркизов Гарабедов, молба вх. № РД12-94.С/9/09.01.2012 г. - 400 
/четиристотин/ лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.  

59. Ангел Аспарухов Цветанов,  молба вх. № РД12-94.А/23/09.01.2012 г. – 600 
/шестстотин/ лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.  

60. Христо Димитров Ямандиев, молба вх. № РД12-94.Х/2/06/01/2012 г. – 400 
/четиристотин/ лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.  



61. Нюсмен Юсни Мустафа, молба вх. № РД12-94.Ю/2/06.01.2012 г. - 300   /триста/ лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

62. Андрей Желев Енчев, молба вх. № РД12-94.А/15/05.01.2012 г. - 200 /двеста/ лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

63. Цветан Крумов Антов, молба вх. № РД12-94.Ц/3/05.01.2012 г. - 300  /триста/ лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

64. Юла Маринова Енчева, молба вх. № РД12-94.Ю/1/05.01.2012 г. - 300 /триста/ лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

65. Христо Радев Гочев, молба вх. № РД12-94.Х/5/11.01.2012 г. – 400 /четиристотин/ 
лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод 
на горепосочената молба.  

66. Стоянка Николова Николова, молба вх. № РД12-94.С/22/11.01.2012 г. – 400 
/четиристотин/ лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.  

67. Нелина Живкова Младенова, молба вх. № РД12-94.Н/19/11.01.2012 г. - 1000 
/хиляда/ лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана 
по повод на горепосочената молба.  

68.  Надя Маркова Кулинска,  молба вх. № РД12-94.Н/12/10.01.2012 г. - 1200 /хиляда и 
двеста/ лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана 
по повод на горепосочената молба.  

69. Филка Стоянова Войникова, молба вх. № РД12-94.Ф/2/11.01.2012 г. – 300 /триста/ 
лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод 
на горепосочената молба.  

70.  Нина Илиева Добрева, молба вх. № РД12-94.Н/14/11.01.212 г. - 200  /двеста/ лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

71. Марина Кънева Карчева, молба вх. № РД12-94.М/37/12.01.2012 г. – 300 /триста/ 
лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод 
на горепосочената молба.  

72. Фикрие Салиева Чакъджиева, молба вх. № РД12-94.Ф/5/12.01.2012 г. - 200 /двеста/ 
лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод 
на горепосочената молба.  

73. Али Халил Хасанов, молба вх. № РД12-94.А/39/12.01.2012 г. - 200 /двеста/ лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

74.  Димитринка Атанасова Митева, молба вх. № РД12-94.Д/15/10.01.2012 г. - 200  
/двеста/ лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана 
по повод на горепосочената молба.  

75.  Гинка Маркова Божилова, молба вх. № РД11-94.Г/8/11.01.2012 г. - 300 /триста/ 
лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод 
на горепосочената молба.  



76. Минка Станева Котларова,  молба вх. № РД12-94.М/25/10.01.2012 г. - 300 /триста/ 
лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод 
на горепосочената молба.  

77.  Султана Агностева Карамфилова, молба вх. № РД12-94.С/20/10.01.2012 г. - 400 
/четиристотин/ лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.  

78. Кръстина Желязкова Тодорова,  молба вх. № РД12-94.К/7/11.01.2012 г. - 300 
/триста/ лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана 
по повод на горепосочената молба.  

79.  Венцеслав Анастасов Иванов, молба вх. № РД12-94.В/25/12.01.2012 г. - 200 
/двеста/ лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана 
по повод на горепосочената молба.  

80.  Ивелин Славов Иванов,  молба вх. № РД12-94.И/18/13.01.2012 г. - 200  /двеста/ лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

81. Анка Костова Христова, молба вх. № РД12-94.А/28/11.01.2012 г. - 300  /триста/ лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

82. Исмаил Ибрахим Али, молба вх. № РД12-94.И/19/13.01.2012 г. - 300  /триста/ лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

83. Пауна Иванова Николова, молба вх. № РД12-94.П/26/13.01.2012 г. - 300 /триста/ 
лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод 
на горепосочената молба.  

84. Радка Йорданова Радева, молба вх. № РД12-94.Р/22/13.01.2012 г. - 200  /двеста/ лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

85. Иванка Димитрова Славова, молба вх. № РД12-04.И/15/12.01.2012 г. - 400 
/четиристотин/ лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.  

86.  Мелиха Ибрямова Етемова,  молба вх. РД12-94.М/33/12.01.2012 г. - 200 /двеста/ 
лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод 
на горепосочената молба.  

87. Еленка Донева Павлова,  молба вх. № РД12-94.Е/13/12.01.2012 г. - 300  /триста/ лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

88. Пенка Сергеева Козарова,  молба вх. № РД12-94.П/29/16.01.2012 г. – 200 /двеста/ 
лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод 
на горепосочената молба.  

89. Николай Петков Стоев,  молба вх. № РД11-94.Н/455/14.12.2011 г. - 500 /петстотин/ 
лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод 
на горепосочената молба.  

90. Еленка Вълчева Илиева,  молба вх. № РД12-94.Е/22/16.01.2012 г. -  400  
/четиристотин/ лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.  



91. Елена Добрева Ганева, молба вх. № РД12-94.Е/26/17.01.2012 г. - 500  /петстотин/ 
лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод 
на горепосочената молба.  

92. Невянка Спасова Переликова, молба вх. № РД12-94.Н/32/17.01.2012 г. - 300 
/триста/ лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана 
по повод на горепосочената молба.  

93. Георги Иванов Калчев, молба вх. № РД12-94 Г/21/17.01.2012 г. - 200 /двеста/ лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

94. Роза Шидерова Пеева, молба вх. № РД12-94.Р/24/16.01.2012 г. – 300 /триста/ лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

95. Янка Георгиева Кираджиева,  молба вх. № РД12-94.Я/5/16.01.2012 г. - 300 /триста/ 
лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод 
на горепосочената молба.  

96. Милена Йорданова Колева, молба вх. № РД12-94.М/46/16.01.2012 г. - 400 
/четиристотин/лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.  

97. Георги Андонов Колев, молба вх. № РД12-94.Г/13/16.01.2012 г. - 500  /петстотин/ 
лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод 
на горепосочената молба.  

98.  Мехмед Тефиков Билялов,  молба вх. № РД12-94.М/45/16.01.2012 г. - 200 /двеста/ 
лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод 
на горепосочената молба.  

99. Петър Атанасов Митев, молба вх. № РД12-94.П/27/16.01.2012 г. - 300   /триста/ лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

100. Иванка Герчева Соловьова,  молба вх. № РД12-94.И/20/13.01.2012 г. -  300 
/триста/ лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана 
по повод на горепосочената молба.  

101. Емилия Младенова Михайлова, молба вх. № РД12.94.Е/30/18.01.2012 г. - 200 
/двеста/ лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана 
по повод на горепосочената молба.  

102. Марияна Нейкова Стоянова, молба вх. № РД12-94.М/57/18.01.2012 г. - 300 
/триста/ лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана 
по повод на горепосочената молба.  

103. Илия Георгиев Иванов, молба вх. № РД12-94.И/33/19.01.2012 г. - 300  /триста/ лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

104. Яшар Мустафа Осман, молба вх. № РД12-94.Я/11/19.01.2012 г. - 500  /петстотин/ 
лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод 
на горепосочената молба.  

105. Елена Димитрова Никифорова, молба вх. № РД12-94.Е/27/18.01.2012 г. - 800 
/осемстотин/ лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.  



106. Рабия Мехмедали Рахим,  молба вх. № РД12-94.Р/28/18.01.2012 г. – 300 
/триста/лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана 
по повод на горепосочената молба.  

107. Ангел Георгиев Златев,  молба вх. № РД12-94.А/54/18.01.2012 г. -  300  /триста/ 
лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод 
на горепосочената молба.  

108. Еленка Иванова Златева, молба вх. № РД12-94.Е/29/18.01.2012 г. - 300 /триста/ 
лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод 
на горепосочената молба.  

109. Радка Бейкова Маркова, молба вх. № РД12-94.Р/33/19.01.2012 г. - 300 /триста/ 
лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод 
на горепосочената молба.  

110. Горанка Крумова Иванова, молба вх. № РД12-94.Г/28/19.01.2012 г. - 300 /триста/ 
лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод 
на горепосочената молба.  

111. Цецка Петрова Василева,  молба вх. № РД12-94.Ц/13/19.01.2012 г. - 200 /двеста/ 
лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод 
на горепосочената молба.  

112. Юлиян Хубенов Николов,  молба вх. № РД12-94.Ю/6/19.01.2012 г. - 300 /триста/ 
лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод 
на горепосочената молба.  

113. Огнян Йорданов Мозаков, молба вх. № РД12-94.О/3/19.01.2012 г. - 400  
/четиристотин/ лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.  

114. Янка Андонова Маринова, молба вх. № РД12-94.Я/9/18.01.2012 г. – 800 
/осемстотин/ лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.  

115. Сюлейман  Неджибов  Алиев, молба вх. № РД12-94.С/46/18.01.2012 г. - 300 
/триста/ лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана 
по повод на горепосочената молба.  

116. Коста Петров Петров,  молба вх. № РД12-94.К/20/18.01.2012 г. -  300 /триста/ лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

117. Юлияна Радева Рашкова, молба вх. № РД12-94.Ю/10/23.01.2012 г. - 400  
/четиристотин/ лв. за сина й Огнян Златев Руменов, съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

118. Андрей Михайлов Маринов, молба вх. № РД12-94.А/71/23.01.2012 г. - 300 
/триста/ лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана 
по повод на горепосочената молба.  

119. Теменужка Сашева Стефанова, молба вх. № РД12-94.Т/19/23.01.2012 г. - 400  
/четиристотин/ лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.  

120. Парашкева Василева Йорданова, молба вх. № РД12-94.П/38/23.01.2012 г. - 200 
/двеста/ лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана 
по повод на горепосочената молба.  



121. Анка Асенова Гайдарова,  молба вх. № РД12-94.А/69/23.01.2012 г. - 200 /двеста/ 
лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод 
на горепосочената молба.  

122. Гюлназ Ахмедова Иванова,  молба вх. № РД12-94.Г/41/23.01.2012 г. – 200 /двеста/ 
лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод 
на горепосочената молба.  

123. Костадин Петров Георгиев, молба вх. № РД12-94.К/38/23.11.2012 г. - 400 
/четиристотин/ лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.  

124. Светла Божкова Георгиева,  молба вх. № РД12-94.С/63/21.01.2012 г. – 300 
/триста/ лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана 
по повод на горепосочената молба.  

125. Велико Стоянов Данчев, молба вх. № РД12-94.В/55/21.01.2012 г. - 700  
/седемстотин/ лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.  

126. Радка Михайлова Герчева,  молба вх. № РД12-94.Р/37/20.01.2012 г. - 200 /двеста/ 
лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод 
на горепосочената молба.  

127. Петър Георгиев Желязков, молба вх. № РД12-94.П/36/20.01.2012 г. - 400 
/четиристотин/ лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.  

128. Керан Алдинов Кенаров, молба вх. № РД12-94.К/29/20.01.2012 г. - 200  /двеста/ 
лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод 
на горепосочената молба.  

129. Светлан Демиров Войнов, молба вх. № РД12-94.С/58/20.01.2012 г. - 500 
/петстотин/ лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.  

130. Коста Димитров Гебеджелиев, молба вх. № РД12-94.К/28/20.01.2012 г. - 300 
/триста/ лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана 
по повод на горепосочената молба.  

131. Иван Станков Иванов, молба вх. № РД12-94.И/39/23.01.2012 г. - 400  
/четиристотин/ лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.  

132. Севда Ангелова Илкова, молба вх. № РД12-94.С/68/23.01.2012 г. - 300 /триста/ лв. 
за сина й Исмаил Севдов Ангелов, съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

133. Галина Димитрова Кючукова, молба вх. № РД12-94.Г/22/18.01.2012 г. - 500 
/петстотин/ лв. за сина й  Божидар Боянов Бабев, съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

134. Васил Любенов Иванов, молба вх. № РД12-94.В/61/23.01.2012 г. - 300  /триста/ 
лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод 
на горепосочената молба.  

135. Недко Георгиев Маринов, молба вх. № РД12-94.Н/48/24.01.2012 г. - 900 
/девтстотин/ лв. за сина му Венелин Недков Маринов, съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  



136. Росица Асенова Чанталиева, молба вх. № РД12-94.Р/49/24.01.2012 г. - 200 /двеста/ 
лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод 
на горепосочената молба.  

137. Калчо Неделчев Тодоров,  молба вх. № РД12000475ВН/13.03.2012 г. – 200 /двеста/ 
лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод 
на горепосочената молба.  

138. Георги Гълъбов Божинов, молба вх. № РД12003082ВН/20.04.2012г. – 
500/петстотин/ лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.  

139. Кериме Шукри Мехмед,  молба вх. № РД12-94.К/8/11.01.2012 г. - 200 /двеста/ лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

140. Георги Атанасов Гочев,  молба вх. № РД12002849ВН/18.04.2012 г. -  700 
/седемстотин/ лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.  

141. Димитър Йорданов Йорданов, молба вх. № РД12-94.Д/118/21.02.2012 г. – 1 000 
/хиляда/ лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана 
по повод на горепосочената молба.  

142. Анелия Даринова Асенова,  молба вх. № РД12-94.А/157/22.02.2012 г. - 300 
/триста/ лв. за сина й Красимир Христов Миленов, съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

143. Меглена Атанасова Михайлова, молба вх. № РД12003318ВН/24.04.2012 г. – 1 100 
/хиляда и сто/лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.  

144. Веселин Стоянов Димитров, молба вх. № РД12003535ВН/26.04.2012 г. - 800 
/осемстотин/ лв. за дъщеря му Виктория Веселинова Димитрова, съобразно установен 
здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба.  

145. Мита Иванова Колева, молба вх. № РД12000663ВН/15.03.2012 г. – 600 
/шестстотин/ лв.,  съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.  

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 342-7.  
  
1. Руси Димитров Николов, молба вх. № РД12-94.Р/11/09.01.2012 г. - няма основание за 

отпускане на еднократна помощ за лечение. 
 2. Станю Пенев Панайотов, молба вх. № РД12-94.С/66/23.01.2012 г. - няма основание 

за отпускане на еднократна помощ за лечение. 
 3. Матей Тодоров Йорданов, молба вх. № РД12-94.М/66/23.01.2012 г. - няма основание 

за отпускане на еднократна помощ за лечение. 
 4. Лиляна Йорданова Иванова, молба вх. № РД12-94.Л/7/13.01.2012 г. - няма 

основание за отпускане на еднократна помощ за лечение. 
 5. Величка Василева Христова, молба вх. № РД12-94.В/18/11.01.2012 г. - няма 

основание за отпускане на еднократна помощ за лечение. 
 6. Анка Александрова Ангелова, молба вх. № РД12-94.А/38/12.01.2012 г. - няма 

основание за отпускане на еднократна помощ за лечение. 
 7. Иван Ангелов Желев, молба вх. № РД12-94.И/8/09.01.2012 г. - няма основание за 

отпускане на еднократна помощ за лечение. 
 8. Светлозар Христов Стойчев, молба вх. № РД12-94.С/26/12.01.2012 г. - няма 

основание за отпускане на еднократна помощ за лечение. 
  

 
 

 

   



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 
№ 7 

от заседание, проведено на 16 и 17.05.2012 г. 
по точка  осма от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
“Обществен ред и сигурност”  относно: 

(1) – приемане на актуализирана Програма за овладяване популацията на 
безстопанствените кучета на територията на Община Варна. 

  Докл.: Ст. Темелков – Председател ПК “ОРС” 
          

Общ брой присъстващи общински съветници - 40 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

344-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА  и по предложение на 
Станислав Темелков Димитров – председател на ПК “Обществен ред и 
сигурност”, с № ОС12000263ВН/06.04.2012 г., Общински съвет – Варна приема 
актуализирана Програма за овладяване популацията на безстопанствените 
кучета на територията на Община Варна, съгласно Приложение  № 1. 

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

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

  



Приложение  № 1 
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А К Т У А Л И З И Р А Н А             

П Р О Г Р А М А 

ЗА 

ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА 

НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

ОБЩИНА ВАРНА 

2012 г. - 2015 г. 

ОБЩИНА ВАРНА 
Варна 9000, бул. “Осми Приморски полк” 43 

 



 

 

ОБЩИНА ВАРНА 
2012 г. 

 
Разработването на тази програмата е в резултат на изискванията поставени на 

България и останалите страни членки от Европейския съюз по отношение на грижата и 
хуманното отношение към животните и конкретните механизми за овладяване на 
популацията на безстопанствени кучета в населените места. Проблемът с 
безстопанствените кучета е сериозен за обществото, с многостранни измерения (хуманно 
медицински, ветеринарномедицински, социално-битови, икономически и екологични). За 
да се реши проблемът е необходимо да се приложи единен метод във всички населени 
места на територията на Община Варна. Да се следват комплексни мерки, определени от 
СЗО: строг контрол върху търговията и размножаването на домашни кучета; кастрация и 
връщане по места на социализирани кучета, които се поемат за обгрижване от страна на 
граждани, организации и общини. 

Настоящата програма   е  разработена в  изпълнение на приетите нови правила за 
работа по отношение на безстопанствените кучета, залегнали  в  Глава Пета, чл. 40, ал.1 от 
Закона за защита на животните и  (ЗЗЖ),  обнародван  в  ДВ. бр. 13 / 08.02.2008 г.,  изм.  
ДВ.  бр. 80/09.10.2009г., изм. ДВ. бр.8/25.01.2011г. и Закона за ветеринарномедицинската 
дейност по отношение на грижата за безстопанствените животни и начините за трайно 
намаляване на тяхната популация, в изпълнение на  Решение, взето от 22.03.2012 г. на ПК 
ОРС- Варна и във връзка с необходимостта от продължаване работата по метода 
„КАСТРИРАЙ И ВЪРНИ".  

 
ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ПРОГРАМАТА : 

 
ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА: 
 
Целта на тази програма е като се използват достиженията на световната наука и 

собствения дългогодишен опит, да се овладее популацията на безстопанствените кучета 
на територията на Община Варна. Прилагане на комплекс от мерки, при които усилията на 
общинската власт, природозащитните организации, ветеринарните специалисти и 
гражданите са насочени към намиране на хуманно и съвременно решение на проблема. Да 
се установи контрол и постепенно да се намали броя на безстопанствените кучета до 
количества, гарантиращи безопасността и здравето на хората, комфорта на градската 
среда и европейския и туристически имидж на Варна. 

 
ЗАДАЧИ НА ПРОГРАМАТА : 
 
1. Прилагане на единен метод във всички населени места на територията на 

Община Варна. Да се следват комплексни мерки, определени от СЗО. 
2. Кастрация и връщане по места на не агресивни кучета. 



3. Поетапно редуциране броя до трайно изчезване на явлението 
„безстопанствени кучета”. Окончателното им настаняване в приюти по програми за 
намиране на собственик или за доживотно отглеждане. 

4. Завишаване контрола върху отглеждането на домашните кучета чрез 
увеличаване броя на регистрираните. Контрол върху търговията и размножаването им. 

5. Намаляване до минимум рисковете от разпространение на заразни заболявания, 
които касаят хора и животни. 

6. Повишаване чистотата на градската среда и развитие на чувството отговорност 
у хората при отглеждането на животни. 

7. Изготвяне и провеждане на образователни програми, съгласно чл. 2 от ЗЗЖ. 
8. Стимулиране гражданската активност при решаване на поставените проблеми. 
9. Формирането на конкретните цели и задачи на Програмата е извършено на 

базата на детайлен анализ на съществуващото състояние и специфичните местни условия 
и нужди. От друга страна те са синхронизирани с нормативните изисквания 
регламентиращи дейността. 

 
І. АНОТАЦИЯ. ПРОБЛЕМА С БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА. 

 
Проблемът с безстопанствените кучета вълнува българската общественост. 

Липсата на  единомислие, относно начина за неговото решаване въпреки многобройните 
дебати създаде безизходица.  Не се намери ефективно и приемливо за всички решение, а 
това доведе до поляризация на мненията и стопиране на повечето от добрите и интересни 
инициативи. Нарастването броят на безстопанствените кучета през последните години, 
води до рискове за здравето на хората и поставя под съмнение европейския облик на 
градовете ни и хуманното третиране на животните. Създалата се ситуация доведе до това, 
че проблемът се нареди като един от сериозните  за повечето от населените места в 
страната ни. Наблюдава се сериозно увеличаване на популацията на кучетата по улиците 
на градовете.    

1. ОПИСАНИЕ НА ПРОБЛЕМА 
 
Скитащите и безстопанствени кучета са сериозен проблем за обществото, както в 

здравен, така и в социално-икономически аспект. Регистрираните случаи на лица 
претърпели експозиция от кучета (нараняване - ухапване или одраскване) никога не 
съответстват на действителните, тъй като не потърсилите медицинска помощ остават извън 
полезрението на здравната система. Това е така наречения “айсбергов феномен”.   
Безстопанствените кучета могат да бъдат преносители на болести, опасни за човека: 

Инфекциозни болести: 
Салмонелоза (паратиф) - това е една от най-често срещащите се инфекциозни 

болести по бозайниците. Причинител на заболяването са няколко типа бактерии, които са 
много устойчиви към външни въздействия. 

 Туберкулоза - специфична, хронична инфекциозна болест, която се характеризира 
с появата на туберкули (възелчета) в различни органи, които казеозират и впоследствие 
калцифицират. Болестта е разпространена повсеместно и от нея заболяват почти всички 
видове животни и човекът. 



Бронхосептикоза (бордетелна инфекция) - заразно заболяване, което протича с 
признаци на бронхопневмония. Причинител е Bordetella bronchiseptica, която обитава 
горните дихателни пътища на повечето видове бозайници.  

Бяс - остра заразна болест, към която са възприемчиви всички видове животни и 
човекът. Причинителят е вирус. Разпространява се от скитащи кучета, а в последно време 
и диви хищници. Заразяването става чрез ухапване или попадане на вируса върху 
ранички, драскотини по кожата. Инкубационният период е до 60 дни.  

Тизерова болест - причинител е Bacillus piliformis. Като причини за развитието на 
заболяването се считат стресовите въздействия (лошо хранене, третиране с препарати по 
време на експеримент и други фактори, свързани с околната среда). Инкубационният 
период е от 5 до 15 дни. 

Паразитни (инвазионни) болести: 
Токсоплазмоза - паразитно заболяване, с разнообразно протичане. Възприемчиви 

към болестта са всички диви и домашни животни. Токсоплазмозата е разпространена по 
цялото земно кълбо, както сред хората, така и сред животните. 

     Цестодози (представители на сем. Taeniidae). Към разред Cyclophylloidea спадат 
по-голямата част от всички цестоди. Това са най-съвършенните и най-специализираните 
панделковидни червеи, които паразитират предимно в топлокръвните животни – птици и 
бозайници: Ехинококоза; Дипилидиоза; Нематодози; Токсокароза. 

- Кърлежовопреносимите инфекции /КПИ/ - Безстопанствените и скитащи кучета 
представляват един от основните резервоари на зараза за някои КПИ, най-често срещана, 
от които е Марсилската треска. Това обстоятелство изисква системни мерки за 
контролиране на кучешката популация. 

Гъбични болести: 
Дерматомикози (трихофития, фавус, микроспория) - микотичните болести се 

наричат още дерматомикози, тъй като се предизвикват от гъбички и засягат кожата на 
почти всички видове бозайници, понякога и човека. Инкубационният период продължава 
от 8 до 30 дни. 

 Безстопанствените кучета са фактор за общественото здраве, предвид това, че от 
тях домашните животни се превръщат: 

- най-често в резервоар за вируса на беса и източник на заразата; 
- гостоприемник и преносител на причинителите на редица кърлежово-преносими 

заболявания, от които Марсилската треска и др.; 
- гостоприемник на причинителите на ехинококозата (кучешка тения), 

висцералната лайшманиоза и токсокарозата и източник на тези и други паразитози. 
При паразитните заболявания тежестта на проблема се формира не от броя на 

регистрираните случаи на ехинококоза, а от локализацията на заболяването (черен дроб, 
бял дроб, мозък и др.) и тежката инвалидизация на човека, претърпял оперативна 
интервенция. Не са редки случаите и на рецидиви, със засягане на същия или друг орган, 
вследствие особеностите на  биологията на причинителя и епидемиологията на 
заболяването. 

Характерът на епидемичния процес при паразитозите зависи от поддържането на 
инвазията на причинителя в кучето, в качеството му на резервоар, източник и 
гостоприемник, във възможността за разсейване на яйцата на паразитите и степента на 
контакта на човека с него. 



Ефективният надзор на заразните и паразитни заболявания, за разпространението, 
на които имат определящо значение кучетата, изисква реализирането на ефективен 
епизоотологичен, епидемиологичен и обществен контрол, поради многофакторността на 
мерките и необходимостта от  комплексното им прилагане. 

Уличните кучета създават дискомфорт у населението. Регистрирани са случаи 
на нападения и ухапвания на хора от кучета и поради това много хора се страхуват от 
кучета. През нощта, шумът създаван от животните смущава гражданите. Животните са 
една от причините за замърсяване на градската среда. Тежкото положение на 
безстопанствените кучета травмира хората, които обичат животните. 

Ясно е, че наличието на безстопанствени кучета води до проблеми. Трудно 
осъзнато обаче е това, че наличието на кучета по улиците е основно причинено от хората 
и тяхната безотговорност. За да се появи на улицата, където се превръща в проблем, 
кучето е дошло от нечий дом. Собствениците на кучета не са достатъчно запознати с 
изискванията на тези животни, по отношение на грижите при отглеждането им, и при 
първите срещнати трудности животното или неговото потомство е изоставено на улицата. 
Не се спазват и най-елементарните нормативни изисквания при извеждане на кучето в 
градската среда и това не е от непознаване на закона или наредбата, а от липса на 
правилно изградено мислене и нагласа в тази посока. Малцина са тези, които са запознати 
с биологията на вида, и които си дават реална сметка за това каква вреда може да нанесем 
с едно единствено изоставено на улицата куче. 

Тежкото положение на безстопанствените кучета, някои от тях страдат от 
различни болести, глад и студ, много биват измъчвани, малтретирани и дори убивани . 
Това от своя страна травмира хората, които обичат животните. 

В началото на 2008 г. бе гласуван и приет първия в България Закон за защита на 
животните (ДВ, бр.13 от 08.02.2008 г.) - дълго чакан, дълго обмислян и спорен. Законът 
въвежда съвременни, научнообосновани методи за справяне с безстопанствените кучета, 
които са препоръчани и в резултат на дългогодишни проучвания от страна на Световната 
здравна организация. Законът получава високи оценки, като модерен, съвременен, 
европейски, един от най-добрите в Европа. 

Законът предвижда работа по програми за залавяне, кастрация, обезпаразитяване, 
ваксинация срещу бяс и връщане по местата на залавяне на животните или настаняването 
им в приюти. Особено внимание се обръща на дълготрайните мерки за контрол и 
регистрация на домашните любимци, тъй като е ясна и категорична връзката между 
безотговорното отглеждане и липсата на контрол върху домашните кучета и големият 
брой на бездомните кучета. 

Особено важно е да се осъзнае, че бездомните животни са плод на нашата 
безотговорност. 

За решаването на проблема с безстопанствените животни са необходими единна 
цел, общи усилия и воля, координация и комуникация. 

 
2. ПРИЧИНИ ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА ПРОБЛЕМА С БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ 
КУЧЕТА. 

 
• Липса на адекватно и цялостно законодателство. Неефективност на 

прилаганите до момента методи. 



• Липса на контрол върху регистрацията и популацията на домашни кучета и 
несъобразяване с комплексния характер на проблема. 

• Временното използване на кучета за пазачи на вили, строежи, гаражи и др., 
след което същите се изоставят. 

• Липса на хуманно образование за отношението към животните и грижите, от 
които те се нуждаят – собственикът не е подготвен за  проблемите, съпровождащи 
отглеждането на куче в резултат, на което при възникнали трудности може да го изостави. 

3. ПОПУЛАЦИЯ НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА. 
 
3.1. Биологични характеристики и особености на кучето - вид Canis familiaris  
Според зоологическата систематика кучето принадлежи към семейство Кучета 

(Canidae) на разред Хищници (Carnivora). Още от дълбока древност хората започнали да 
отделят най-послушните, най-възприемчивите, с най-добри качества кучета. Този изкуствен 
подбор още в най-ранните стадии на одомашняването спомогнал за развитието на нужните 
за хората качества в кучето. Под влияние на условията на средата и подбора те се изменяли, 
постепенно се създавали нови породи и техни представители се кръстосвали помежду си. 
От древността хората се стремели към въвеждане на определена специализация на 
породите, която се стараели да затвърдят в поколенията. Днес кинологията (наука, която 
изучава кучетата) класифицира голямото разнообразие от кучешки породи в три основни 
групи: 

- примитивни породи – малък брой кучета, непретенциозни, устойчиви, трудно 
поддаващи се на дресировка и слабо привързани към човека. Това са някои азиатски породи 
и африкански ловни кучета. 

- преходни породи – група примитивни кучета, с които човекът е започнал 
целенасочена племенна работа и дресировка. Такива са някои групи лайки, кавказки и 
средноазиатски овчарки. 

- културни породи – най-многочислената група породисти кучета, за които човекът е 
създал благоприятни условия за отглеждане, хранене, племенно развъждане и практическо 
използване. Тук се отнасят всички ловни, служебни и декоративни породи кучета. 

Според друга класификация кучетата се делят на 4 групи породи: 
- ловни кучета – лайки, хрътки, шпаниели и др.; 
- служебни кучета – овчарки, ерделтериери и др.; 
- спортно служебни кучета – доберман-пинчер, догове и др.; 
- декоративни (стайни) кучета – пекинез, чихуа-хуа, японски хин, болонки и др.. 

Кучетата от различните породи имат различно тегло и големина. Днес в света се 
наброяват над 600 признати породи кучета. Кучетата в зависимост от породата достигат 
полова зрялост между 7 – 12 месечна възраст, но понякога първият еструс (период на 
отделяне на зряла яйцеклетка) при женските може да се забави до 18-месечна възраст. 
Обикновено еструсът е два пъти годишно(пролет и есен) и продължава 14-22 дни. 
Нормалната бременност продължава средно 63 дни (при дребните породи – 58 дни, а при 
по-едрите до 65 дни). Средният брой на приплодите варира в зависимост от породата, 
телесното развитие на майката, храненето и други фактори. Обикновено при дребните 
породи новородените са 2-5 броя, а при едрите – 6-12 броя. Мястото за раждане женската 
избира сама – най-често място, където тя се чувства по-сигурна. Раждането настъпва 
обикновено през нощта или в ранните утринни часове. Периодът, през който малките сучат 
продължава до 7-8 седмици от раждането. Млечните зъби на кучето започват да се развиват 



2 седмици след раждането. Смяната на млечни зъби с постоянни започва между 3,5 до 4 
месечна възраст и обикновено завършва до 8-ия месец. В млада възраст кучето има 32 
млечни зъба, а възрастното куче – 42 постоянни. Зрението на кучето има свои особености. 
То не е способно да види предмета едновременно с двете си очи, тоест всяко око има свое 
поле на зрение. Кучето не може да различава цветовете, но формата на предметите 
разпознава добре. Кучето вижда движението на предметите от разстояние 250 - 300 м. и 
повече. Обонянието стои на първо място сред сетивните усещания на кучето. 
Продължителността на живота на кучето е 12-20 години. Очевидно е, че само няколко 
изгонени домашни кучета са в състояние за кратко време бързо да увеличат броя на 
безстопанствените кучета. Ако не се вземат навременни мерки, броят им нараства докато 
достигне определен максимум. Този максимум се нарича “носещ капацитет на средата” и 
зависи от условията на средата – количество храна, вода и възможности за подслон. При 
достигане на „носещия капацитет на средата” раждаемостта и смъртността на 
безстопанствените кучета се изравняват, което означава, че броят им не се увеличава. Ако в 
тази ситуация се предприеме само отстраняване на безстопанствените кучета ще се 
предизвика освобождаване на ниши, които за кратък период ще бъдат заети от други кучета 
– новородени или мигриращи, т.е. ще се наблюдава временно намаляване броя на 
безстопанствените кучета, последвано от възстановяване, пак намаляване и възстановяване 
– един цикличен и непрестанен процес. 

Какво става при прилагане на кастрация на безстопанствените кучета и връщането 
им по обитаваните от тях места? 

Не се освобождават ниши, тъй като кучетата се връщат на местата, от където са 
взети за гратисния период, необходим за блокиране на раждаемостта - когато капацитетът 
на средата се ограничи от стерилни животни. Този гратисен период позволява паралелно 
да се наложи контрол върху домашните кучета - регистрацията им и стерилизацията на 
част от тях. 

Следва етапът на постепенно изтегляне на кучетата в приюти, тъй като 
отстраняването вече не може да се компенсира от раждаемост - липсват репродуктивните 
животни. Броят на кучетата от улицата постепенно се редуцира до трайното изчезване на 
явлението ”безстопанствени кучета”. 

3.2. Ефективен подход за установяване на контрол върху кучешката популация: 
� прилагане на кастрация, обепаразитяване, ваксинация срещу бяс и трайна 

маркировка на не агресивните безстопанствени кучета и връщането им по обитаваните от 
тях места с редовен ветеринарномедицински надзор; 

� регистрация на домашните кучета и популяризиране на ползите от 
кастрацията им, с цел установяване на контрол  върху размножаването им и 
предотвратяване на евентуалното им изоставяне.  

Доскоро липсващата адекватна  нормативна база и отсъствието на съвместни 
действия между местна власт, организации за защита на животните (ОЗЖ), НПО и 
граждани бе основната причина за задълбочаване на проблема с безстопанствените кучета 
и невъзможността за неговото ефективно и трайно решение в цялата страна.  

 
 
 
4. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ 
 



Определянето на точния брой на бездомните кучета е задължително условие при 
планирането и провеждането на всички мерки и програми за намаляване на тяхната 
популация. Установяването на техния брой по квартали и идентифициране на най-
рисковите територии е важно за това, където трябва да бъдат насочени усилията 
приоритетно. 

Вследствие на не координирани действия между НПО, ОЗЖ и Община, само за 1 
година между кастрирани и не кастрирани кучета се променя броя на безстопанствените 
кучета. Динамично се възстановява кучешката популация. Трябва да се знае носещия 
капацитет от животни за града, за да се включи в програмата броя на безстопанствените 
кучета. 

ІV. СТРАТЕГИЧЕСКИ ПОДХОД 
 

Два са основните стратегически подхода, използвани за решаването на проблема с 
безстопанствените кучета: 

- Хоризонтален – усилията са насочени към обучение на хората, оздравяване на 
околната среда, засилване на ветеринарния контрол върху здравния статус на кучешката 
популация; 

- Вертикален – включва оздравяване на крайния гостоприемник – кучето, чрез 
диагностични ареколинизации и редовни дехелминтизации през 3 месеца. 

 
V. МЕТОДОЛОГИЯ 

 
Кастрация, обезпаразитяване, ваксинация срещу бяс, трайна маркировка и връщане 

по места на не агресивни и здрави безстопанствени кучета. 
• Настаняване в приюти. 
• Евтаназия на неизлечимо болни (след провеждане на необходимите 

изследвания и след решаване на комисия по чл.45,ал.8 от ЗЗЖ) и доказано агресивни 
безстопанствени кучета (по преценка на комисия определена от Координационния щаб, 
след четиринадесет дневен карантинен период се предоставят на организации или 
осиновители, които отговарят за тях съгласно чл.172-175 от ЗВД или се настаняват в 
приют за доживотно отглеждане). 

• Задомяване на безстопанствени кучета. 
• Регистрация и надзор на безстопанствените кучета. 
• Регистрация на домашните кучета. 
• Популяризиране на ползите от кастрацията на домашни кучета. 
• Контрол върху изискванията за отглеждане на домашни кучета. 
• Кампании за подобряване на чистотата в цялата община. 
 

VІ. МЕРКИ ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА 
БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА И НАЧИНИТЕ, ПО КОИТО МОГАТ ДА 

БЪДАТ ИЗПЪЛНЕНИ. 
 

1. Въвеждане на Електронен регистър за административна регистрация на 
кучетата в Община Варна. 

За успешното изпълнение на Програмата е необходимо да се разполага с точна 
информация както за броя на безстопанствените кучета, така и за броя на домашните кучета 



на територията на общината. Твърде често нежеланите животни са потенциални скитащи по 
улиците такива. Всички домашни кучета и обитаващи частни имоти и стопанства подлежат 
на чипиране данните, от което трябва да бъдат вписани в регистъра в максимално кратък 
срок. Достъп до пълната информация на системата трябва да имат само регистрирани 
ветеринарни клиники и амбулатории, които извършват чипиране, както и съответните 
институции, които упражняват контрол, сред които и НПО. Достъпът да се получава чрез 
подаване на заявление за достъп и получаване на акаунт. Информацията, която може да 
бъде достъпна до масовия потребител е Имена на собственика и клиника, извършили 
чипирането или регистрирала чипа. Цялата оставаща информация може да бъде получена 
от съответната клиника след отправено запитване и влизане във второ ниво на достъп до 
данните на собственика чрез специализирания вход. Тава е необходимо, за да се избегне 
общ достъп до лични данни, както и до изтичане на информация за породи, собственици, 
адреси, телефони и да се предотвратят евентуални посегателства върху лични данни или да 
пострадат собственици или животни. 

Разполагайки с регистър с достатъчна база данни, осъществяването на контрол по 
спазване изискванията на ЗЗЖ спрямо собствениците на кучета, ще бъде значително 
завишен и по-ефективен. Ще се повиши събираемостта на "таксите за притежаване на 
домашно куче". 

Работата с електронния регистър, позволява - бърза и коректна работа с клиенти - 
собствениците на домашни кучета; добра оперативност и нагледност при изготвяне на 
справки и издаване на удостоверение за регистрация и платена такса; възможност за 
обобщаване на данни, изготвяне на отчети и справки; контрол върху собственици на 
домашни кучета, не заплатили своевременно „такса за притежаване на куче”. 

�  Регистрация на домашните кучета. Регистрацията се извършва съгласно 
чл. 174 от ЗВМД. Масовата и навременна регистрация на животните дава информация за 
собственика на всяко животно и успешно се контролира отношението на собственика към 
домашния любимец. Регистърът се изготвя за поддържане и опазване на обществения ред, 
чистотата и общественото имущество на територията на Община Варна и контрол над 
собствениците с цел блокиране на притока от дома към улицата. 

Съгласно чл. 175 от ЗВМД:  
- За притежаване на куче ежегодно да се заплаща такса по Закона за местните 

данъци и такси. 
- Освобождават се от такса собствениците на: кучета на лица с увреждания и 

специфични потребности; служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка; кучета, 
използвани за опитни цели; кучета, използвани от Българския червен кръст; кастрирани 
кучета; ловни кучета. 

- Приходите от събраните такси постъпват в общинския бюджет и се използват 
за мероприятия, свързани с намаляване броя на безстопанствените кучета. 

- Таксата за притежаване на куче се събира от отдел при Община Варна. 
- Собствениците на кучета с поставен микрочип не заплащат такса за 1-та 

година от неговото регистриране, съгласно чл. 39, от ЗЗЖ.  
- В регистрацията задължително се вписват следните данни за обработените 

кучета: 
• Име на животното; 
• Дата на раждане, пол, кастрация; 
• Идентификационен номер; 



•  Ваксини; 
• Собственик - име, адрес, актуални телефони 
Регистрацията и събираемостта на таксите за домашни кучета ще помогнат за 

трайно решаване на проблема и овладяване на притока на нежелани животни от дома към 
улицата. 

� Регистрация и надзор на бездомните кучета. 
Обработените бездомни кучета да бъдат регистрирани в електронен регистър. 

Успешно мероприятие при постигане на тази мярка би било въвеждане на електронен 
регистър на безстопанствените кучета, постъпващи в ОПБК - с. Каменар. В него 
максимално коректно и бързо ще се документира/въвежда необходимата информация по 
извършените манипулации с безстопанствените животни от техния улов до последващите 
през годините обезпаразитявания и реваксинации. Ще се даде възможност за добра 
оперативност и нагледност; за обобщаване на данни; за изготвяне на различни по характер 
и период справки. Всяка година ще има информация за техния брой на територията на 
Общината.  В перспектива, регистъра ще представлява готова картотека на 
безстопанствените животни. 

Регистрация ще се извършва от всички амбулатории и приюти, които обработват 
безстопанствени кучета. На всяко обработено куче се издава ветеринарномедицински 
паспорт, който се предоставя на отговорното по надзора лице. В регистрацията 
задължително се вписват следните данни за обработените кучета: 

� Идентификационен номер;  
� Отличителни белези на животното – пол, цвят, възраст, големина; 
� Дата и място на залавяне; 
� Дата на обработката; 
� Дата и място на връщане; 
� Отговорно по надзора физическо или юридическо лице. 
� Данните в регистъра се вписват от ветеринарномедицинско лице извършило 

обработката на кучето, представители на общинска администрация или Организация за 
защита на животните. 

� Надзор на обработените кучета се извършва съгласно чл. 49 и чл. 50 от ЗЗЖ.  
След стартиране на системата е необходимо в определен гратисен срок в нея да 

бъдат вписани кучетата на територията на Общината. След изтичане на този срок 
собствениците на не вписаните животни и службите отговорни за не вписаните бездомни да 
бъдат санкционирани. 

2. Масова кастрация, ваксиниране, обезпаразитяване, маркиране, 
паспортизация и връщане на животните по местата на залавянето им или 
настаняването им в приюти (съгласно чл.49 от ЗЗЖ). 

Дейностите по тази мярка целят да се осъществи бърза, масова, повсеместна 
кастрация на безстопанствените животни, връщането им по местата на местообитанието 
им, с цел да се минимизира до крайност броя на животните по улиците с възможности за 
размножаване. Връщането на не агресивните, обработени кучета по места, ще предотврати 
прииждането на нови необработени животни. 

Основното при изпълнение на тази мярка е да се спазва стриктно регламентирания 
в ЗЗЖ начин на залавяне и последваща обработка на кучетата, наречен накратко 
„КАСТРИРАЙ И ВЪРНИ". 



Залавянето на бездомните кучета се извършва, съгласно чл.42 от ЗЗЖ, като за 
транспортирането до приюта трябва да се използват  и транспортни клетки, а 
настаняването и обработването се извършва съобразно разпоредбите на чл.46 и чл.47 от 
ЗЗЖ. 

Изготвяне на график за залавянето и обработването на бездомни кучета. 
Приоритетно в графика се включват: женски кучета във фертилна възраст, женски кучета 
в период на еструс, болни и агресивни. 

• Организация на работата в приютите, дейността и условията на отглеждане на 
кучета. 

- Регламентирала се с единен правилник. 
- Общественият контрол в приютите на територията на Общината се осъществява 

под постоянно наблюдение на организациите за защита на животните. 
- Общината създава и поддържа база данни с цел да информира гражданите за 

наличните животни в приютите. 
Съществуването и функционирането на регистриран приют за безстопанствени 

животни спомага за разгръщането на широко мащабни одомашнителни кампании; 
осиновяването на животни извън страната; Не връщането на животни с агресивни прояви 
на улицата; прибиране в приюти на животни, заловени в дворове на детски ясли и градини, 
училища, болници и в близост до площадки за игра на деца, автомагистрали и летища. 
Организацията на работата и условията на отглеждане на кучетата в приютите се определят 
с Наредба на Общински съвет - Варна. 

 
3. Информационни кампании.  

- Разяснителна дейност-брошури, медийно разгласа. За да се преодолее 
безотговорното отношение на собствениците към отглежданите от тях домашни кучета е 
необходимо да се разгърне широка информационно-образователна кампания, подкрепена от 
всички заинтересовани страни и институции имащи отношение по специализираното 
законодателство. 

- Популяризиране на ползите от кастрацията на домашни кучета. Организиране на 
кампании за разясняване на ползата от кастрацията. 
- Презентации на ЗЗЖ, организирани от общинската администрация, със съдействието 
на Организации за защита на животните по населените места и квартали на общината за 
собствениците на домашни кучета. 

4. Съвместна работа със Съсловната организация на ветеринарните лекари 
в общината съгласно чл. 4 от ЗЗЖ. 

5. Преустанови нерегламентираното целено от собствениците размножаване 
на кучета и нерегламентираната търговия с животни. 

6. Евтаназия на неизлечимо болни и доказано агресивни безстопанствени 
кучета. 

Неизлечимо болни животни с необратими патологични изменения, причиняващи 
им болки и страдания, се подлагат на евтаназия, съгласно чл. 179, ал. 3, т. 1 от ЗВМД в 
съответствие с чл. 45, т. 8 от ЗЗЖ. 

Доказано агресивни кучета, участвали в инцидент с ухапване на човек се подлагат 
на евтаназия съгласно чл. 179, ал. 3, т. 4 от ЗВМД. 

7. Задомяване на безстопанствени кучета. 



Необходимо е да се работи усилено в посока реализиране на програми за намиране 
на собственици на безстопанствените кучета, настаняването им в сигурни домове, 
одомашнителни програми. 

Съвместни кампании между Община и Организации за защита на животните. 
8. Контрол върху изискванията за отглеждане на домашни кучета. 

� Контрол по спазване на: 
� Строго регламентирано на обществени места на доказано агресивни 

породи животни, като бъде наложено използването на поводи, нашийници и 
намордници. По този начин ще бъдат избегнати случаи на пострадали хора и други 
животни, които бяха нахапани или разкъсани на улицата. 
� Наредба на Общински съвет – Варна за поддържане и опазване на 

обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на община Варна;  
� Глави четвърта и пета от ЗЗЖ;  
� Глави шеста и седма от ЗВМД. 
� Контролът върху спазването на изискванията за отглеждане на домашни 

кучета се извършва от Община Варна ОЗЖ съгласно Глава шеста от ЗЗЖ. 
10. Организиране на изложби на безстопанствени животни с цел 
намиране на нови собственици. 

11.   Кампании за подобряване чистотата на околната среда в общината. 
� Определяне на алеи за разходка на кучета. 
� Изграждане на мрежа от обособени места за разхождане на домашните кучета 
Необходимо е да се създадат условия за собствениците на домашни кучета при 

извеждането и разхождането на животните извън дома - да се изгради мрежа от обособени 
и добре оборудвани места за свободно разхождане на домашни кучета на територията на 
всички административни райони. 

� Да се изработят и поставят на определени места на територията на града 
табели, указващи местата за разходка на кучета, както и на зоните, в които това е 
забранено съгласно чл.177,ал.1ут.4 от ЗВМД. 

� Ограждане на съществуващите детски площадки, детски градини, училища и 
др. 

� Поставяне на кошчета за събиране на кучешки екскременти. 
12.  Окрупняване на мерките. 

Контролиране на кучешката популация, подобряване на условията чрез създаване 
на общински център за обработка на кучетата. 

 
VІІ. УЧАСТНИЦИ В ПРОГРАМАТА 

 
1. Местна власт. 
2. Общински съвет 
2.1. Общинският съвет приема Програма за овладяване популацията на 

безстопанствени кучета, предвижда и гласува средства за изпълнението и, съгласно чл.40, 
ал.1 от ЗЗЖ. 

2.2. При заседания на ПК ОРС могат да се включат представители на Организации 
за защита на животните и ветеринарните лекари. 



2.3.  Кметът на общината или упълномощени длъжностни лица организират 
цялостното изпълнение на програмата, сключването на договор с приюти, изграждане на 
общински център. 

2.4. Ежегодна актуализация на програмата и съответния бюджет. 
3. Общинска администрация 
3.1. Поддържане на електронен регистър на кучетата - домашни и безстопанствени. 
3.2. Популяризиране на дейността по Програмата. 
3.3. Приема сигнали и жалби на граждани и организации лично, по телефона, 

писмени по електронна поща. Анонимни сигнали и жалби не се обработват. При подаване на 
сигнала се записват имената на гражданина или организацията, подали сигнала, телефон или 
обратен адрес за връзка. По подаден сигнал и жалба се извършва проверка от упълномощени 
за целта длъжностни лица, като същите извършват подробно описание на фактическите 
обстоятелства. 

3.4.Събиране на местната такса за притежаване на домашно куче; осигуряване на 
сигурен механизъм за разходване на средствата, събрани от „такса за притежаване на куче" 
само и единствено за мероприятия, свързани с намаляване броя на безстопанствените кучета, 
т.е. за дейностите заложени в настоящата програма. 

3.5. Изграждане на места за свободно разхождане на домашни кучета; 
3.6. Контрол върху собствениците на домашни кучета. 
3.7. Съвместна работа с практикуващи ветеринарни лекари от Съсловната 

организация на ветеринарните лекари и Организации за защита на животните. 
4. Практикуващи ветеринарни лекари. 
Стриктно спазване изискванията на ЗВМД, ЗЗЖ и подзаконовите нормативни 

актове за ветеринарна регистрация, маркиране/идентификация на домашните кучета и 
отчетност пред община и ОДБХ; разясняване ползите от идентификацията, кастрацията и 
обезпаразитяването на домашните кучета. 

5. Организации за защита на животните и други неправителствени 
организации. 

- Разяснителни и информационни кампании; обучителни програми в училища; 
обучение на собственици на домашни кучета; 

- съдействие на местната власт.  
- ОЗЖ поемат надзора върху обработените кучета. 
- ОЗЖ организират и провеждат задомителни кампании. 
- съдействат за изпълнение на НОР на Община Варна 
6. Национални и регионални медии. 
Активен партньор на отговорните институции в дейността им по изпълнение на 

мерките и задачите по Програмата следва да бъдат НАЦИОНАЛНИТЕ И РЕГИОНАЛНИ 

МЕДИИ: 
• активно популяризиране на мерките, заложени в "Програмата за овладяване 

популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Варна"; 
• осигуряване на трибуна на специалисти в различни области (епидемиолози; 

кинолози; ветеринарни специалисти), които да поднасят на широката общественост 
полезна информация по различните проблеми; 

• популяризиране на местната нормативна уредба, регламентираща реда и 
начина за отглеждане на домашни животни; 

• коректно отразяване на резултатите по изпълнение на Програмата; 



• активно съдействие/участие в системата за намиране на нови собственици на 
кучета- одомашняване на кучета. 

• активно съдействие и масово осведомяване на населението за изгубени 
кучета, настанени в приюта, с цел издирване на реалния собственик. 

7. Гражданите на Варна 
Най-деен и незаменим участник в изпълнението на програмата трябва да са 

ГРАЖДАНИТЕ НА ВАРНА: 
• Собственици на домашни кучета - отношение и грижи за домашния любимец, 

съгласно изискванията на Закона за защита на животните; задължителна ветеринарна и 
административна регистрация на кучета; коректно заплащане на "такса за притежаване на 
куче", освен за категориите кучета освободени по закон от заплащането й; отглеждане и 
грижи за домашно куче, опазвайки чистотата на околната среда, спокойствието на своите 
съседи, безопасността на хора и други животни при извеждане на кучето извън дома; да 
осигуряват стерилизацията на своите кучета-компаньони освен, ако в случай на 
възпроизводство са в състояние да отглеждат новородените животни или да ги 
предоставят на нови собственици; да оказват необходимото съдействие на служителите на 
ОДБХ при изпълнение на контролните им функции; да осигуряват достъп на контролните 
органи по ЗЗЖ до обектите и за оказване на неотложна помощ на животно, което е 
застрашено със смърт или тежко увреждане на здравето. 

• Граждани, не притежаващи домашно куче - гражданска нетърпимост към 
всеки вид неспазване на установените правила за отглеждане, разхождане, развъждане на 
домашни кучета - сигнализиране за нарушения и съдействие на контролните органи за 
удостоверяване на същите; одомашняване на безстопанствени кучета; поемане 
отговорност и грижи по кучета при връщането им на местата, от които са уловени - 
удостоверяващи това чрез подписване на декларация за спазване изискванията по чл.49 и 
чл.50 от ЗЗЖ; при намиране на болно или наранено животно да информират ОДБХ, 
съответното РПУ, Държавната агенция по горите или приют за животни. 

 
VІІІ. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОГРАМАТА. 

 
1. Качествени промени 

Качествените промени, които се очакват в следствие на изпълнение на мерките за 
овладяване на популацията на безстопанствените кучета са: 

• Освобождаване градската среда от безстопанствени кучета, вследствие на 
което ще се повиши безопасността на градската среда и ще намалее социалното 
напрежение; 

• Връщането на не агресивни, обработени (кастрирани, ваксинирани и 
обезпаразитени) кучета по местата, от които са уловени, ще предотврати прииждането на 
нови необработени животни извън чертите на Варна; 

• Контролът върху регистрацията на домашни кучета и събираемостта на "такса 
за притежаване на куче" ще спомогнат за трайното решаване на проблема и овладяване на 
притока на нежелани животни от дома към улицата. 

2. Количествени промени 
Количествените промени, които се очакват в следствие на изпълнение на мерките 

за овладяване на популацията на безстопанствените кучета са: 



• Постепенно увеличение броя на регистрираните кучета и обхващането им в 
общинската/националната електронна база данни; 

• Повишаване постъпленията от "такса за притежаване на куче"; 
• Постепенно намаляване популацията на безстопанствените кучета до 

изтеглянето им в приют/и; 
• Постепенно увеличаване броя собствениците на домашни кучета, които по 

своя преценка кастрират домашния си любимец; 
• Увеличаване броя на одомашнените кучета по Програмата за намиране на 

нови собственици; 
• Увеличаване броя на обособените места за свободно разхождане и/или 

дресировка на домашни кучета. 
 

3. Критерии за отчитане изпълнението на програмата 
• Брой регистрирани домашни кучета; 
• Брой обработени кучета; 
• Брой кастрирани домашни кучета; 
• Брой одомашнени кучета; 
• Брой на безстопанствените кучета - ежегодно контролно преброяване; 
• Брой на сигналите, жалби и молби, подавани от граждани и фирми за наличие 

на безстопанствени кучета, създаващи безпокойство у хората; 
• Брой/липса на инциденти с хора и животни, пострадали от агресивно 

поведение на безстопанствено или домашно куче. 
 

VІІІ. НОРМАТИВНА БАЗА 
 

МЕЖДУНАРОДНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, СВЕТОВНИ ПРАКТИКИ И 
ПРЕПОРЪКИ: 

• Европейска конвенция за защита на животните компаньони - 
Ратифицирана със закон, приет от ХХХ1Х Народно събрание на 15 април 2004 г. - 
ДВ, бр.34 от 2004 г. в сила за Република България от 1 февруари 2005 г. 

Когато една страна смята, че броя на скитащите животни представлява проблем за 
нея, тя трябва да вземе необходимите законодателни и/или административни мерки, за да 
намали този брой, чрез методи, не причиняващи болка, страдания и страх, които могат да 
бъдат избегнати. а). тези мерки трябва да включват изискванията, че: I. ако тези животни 
трябва да бъдат залавяни, това трябва да става в минимум физически и душевни 
страдания, съобразно природата на животното; II. независимо дали заловените животни 
ще се приютяват или ще се убиват, това трябва да бъде съобразено с принципите, 
заложени в тази Конвенция. б). страните се ангажират да предвиждат: I. трайна 
идентификация на кучетата и котките с подходящи средства, които причиняват само леки 
и моментни болки, страдания или страх, като татуирането, придружено с вписване на 
номера, както и името и адреса на собствениците; II. ограничаването на не планираното 
развъждане на кучетата и котките, насърчавайки тяхната стерилизация; III. насърчаване на 
лицата, намерили скитащо куче или котка да сигнализират на компетентната власт. 

• Световна здравна организация, Експертен комитет по беса, Осми доклад, 
Женева 1992 г., Серия № 824 - Извлечения от научни студии на СЗО върху контрола 



на популацията на кучетата - Изследване, проведено от Световната здравна организация 
между 1981 - 1988 г. в рамките на AGFUND/WHO проект за контрол над беса по хората и 
кучетата в развиващите се страни, показа, че програмите за отстраняване на кучета (при 
които безстопанствените кучета са заловени и хуманно убити) са неефективни, както и 
скъпо струващи. Няма доказателство отстраняването на кучета някога да е имало значим 
ефект върху плътността на популацията или разпространението на беса. 
Възпроизвеждаемостта на кучетата е толкова голяма, че дори и най- високите 
регистрирани степени на отстраняване, лесно се компенсират от съответно увеличената 
степен на оцеляване. Признати са три практически метода за регулиране на кучешката 
популация: ограничение на движението, въздействие върху средата и контрол над 
възпроизвеждането. 

• Световна здравна организация, Консултация върху приложимостта на 
глобален контрол и елиминиране на градския бяс, Женева 11-13 Декември 1989, 
VPH/93.116 -  

Сред петте базисни елемента на всяка програма за контрол на градски бяс по 
кучетата (силна ваксина, масова ваксинация, регулиране на кучешката популация, 
лабораторна диагностика и епидемиологично наблюдение) ефективната ваксинация е от 
решаващо значение. В сравнение с кампаниите за ваксинация, кампаниите за елиминация 
на кучета са изключително безрезултатни. 

• Методи за маркиране на кучета и котки - Инструкции за персонала на 
WSPA и на членуващите дружества - Цел - Маркировката е жизненоважен инструмент в 
контрола върху популациите от кучета и котки. Преди всичко маркировката на домашните 
животни значително намалява вероятността те да станат бездомни особено, когато 
маркировката е свързана с регистрация като част от успешно приложена система за 
регистрация или лицензиране. На второ място подходящата система за маркировка е 
съществен компонент на програмите, с които се контролира популацията на бездомните 
животни; създават се условия да бъдат разпознавани животните, преминали през такава 
програма (например стерилизация или ваксиниране) и да се натрупва полезна 
информация, която позволява да се направи оценка на въздействието на програмата. 
Маркирането позволява да се посочи правилно кой носи отговорност за поведението на 
дадено животно, например при нападение на куче. 

 
НАЦИОНАЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО: 
 
• Закон за защита на животните - в сила от 31.01.2008 г., обн. ДВ, бр.13 от 

08.02.2008 г. - Чл. 1. (1) Този закон урежда защитата на животните и механизмите за 
нейното осъществяване. (2) Защитата на животните се изразява в опазване на техния 
живот, здраве и добро състояние, предпазването им от не хуманно, жестоко и особено 
жестоко отношение, осигуряване на подходящи грижи и условия за живот, съобразени с 
техните физиологични и поведенчески особености.; чл.40 (4) Мерките за овладяване на 
популацията на безстопанствените кучета се осъществяват в регистрирани подвижни или 
стационарни амбулатории от общините или организациите за защита на животните. (5) 
Организациите за защита на животните, регистрирани по реда на Закона за юридическите 
лица с нестопанска цел, участват при изготвянето и могат да участват при изпълнението 
на програмите по ал. 1. 



• Закон за ветеринарномедицинската дейност - В сила от 02.05.2006 г. обн. 
ДВ. бр.87 от 1 Ноември 2005г.- Чл. 1. Този закон урежда обществените отношения, 
свързани с осъществяването, управлението и контрола на ветеринарномедицинската 
дейност, и въвежда принципите на ветеринарното законодателство на Европейския съюз и 
Световната организация за здравеопазване на животните (СОЗЖ). 

• Правилник за прилагане на Закона за ветеринарномедицинската дейност 
- Обн. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2000г.- Чл. 1. С правилника се уреждат условията и редът за 
прилагане на Закона за ветеринарномедицинската дейност. 

• Писмо на НВМС, N° Е-27/03.02.2005 г. - В една съвременна програма за 
намаляване на популацията от безстопанствени кучета, задължително трябва да се 
включват няколко базисни елемента: - задължителна идентификация (татуировка или 
микрочип) на личните кучета и регистрирането им в общините; - строг контрол от страна 
на общинските власти относно задължението на собствениците да маркират и регистрират 
кучетата си и налагане на съответни санкции; - мерки за ограничаване на раждаемостта на 
личните кучета (могат да се използват най-различни методи - въвеждане на такса за 
отглеждане на не кастрирано куче, образователни кампании сред населението за ползата 
от кастрирането на домашните любимци, подвижни клиники, които да извършват 
кастрации в различни малки населени места, индустриални и крайградски зони и т.н.) 
ограничаване на популацията на безстопанствените кучета чрез масова кастрация, 
обезпаразитяване, ваксиниране, маркиране и връщане по местата, от които са взети до 
пълното блокиране на раждаемостта, след което да се изтеглят поетапно в приюти за 
намиране на нов собственик или доживотно отглеждане. 

• Наредба № 23 от 17 май 2002 г. за профилактика и борба с болестта бяс 
при животните - издадена от Министерството на земеделието и горите, обн. ДВ. бр.55 от 
4 Юни 2002 г. - Чл.1. С тази наредба се определят : 1. мерките за предпазване, 
ограничаване и ликвидиране на болестта бяс при животните; 2. методите за диагностика 
на заболяването; 3. задълженията на ветеринарномедицинските органи и на физическите и 
юридическите лица при прилагането на мерките и методите по т. 1 и 2. 

• Наредба № 42 от 12 декември 2008 г. за изискванията към ветеринарните 

лечебни заведения и видът и обемът на ветеринарномедицинската дейност, която 

може да се извършва в тях - В сила от 06.01.2009 г. Издадена от Министерството на 
земеделието и храните, Обн. ДВ. бр.1 от 6 Януари 2009г. - Чл.6, ал.3 В този нормативен 
документ са описани подробно дейностите, които могат да се извършват в различните по 
вид и категория ветеринарномедицински заведения. Например - „Във ветеринарна 
амбулатория (кабинет) от II категория могат да се извършват и следните хирургични 
манипулации и операции - инцизии, обработка на рани, козметични операции, 
отстраняване на кожни образувания, тумори на млечната жлеза, кастрация на мъжки и 
женски животни, ампутация на крайници, шиниране, стоматологични процедури и 
физиотерапия." Задължително изискване, съгласно чл.7, ал.2 от наредбата е „В една 
ветеринарна клиника трябва да упражняват ветеринарномедицинска практика не по-малко 
от двама ветеринарни лекари." 

• Наредба № 41 от 10 декември 2008 г. за изискванията към обекти, в които 
се отглеждат, развъждат и/или предлагат домашни любимци с цел търговия, към 
пансиони и приюти за животни - обн.ДВ бр.1 от 6 януари 2009 г. - в сила от 01.07.2009 
г. - чл.102 "Приюти, в които се настаняват безстопанствени кучета и/или котки, МОЖЕ да 
извършват и дейности съгласно чл.47, ал.1 и 3 от ЗЗЖ - кастрация, обезпаразитяване, 



ваксинация срещу бяс, маркировка и връщане на животните по местата, от които са 
взети". В Наредбата подробно са описани условията, на които трябва да отговарят 
приютите за безстопанствени животни, по отношение помещенията за настаняване, 
транспортните средства за превоз на животните, водене на необходимата документация, 
условията към персонала в приюта, грижите, необходими за животните, необходимостта 
от създаване на условия за намиране на нови стопани за животните и пр. 

• Наредба № 39 от 1 декември 2008 г. за условията за отглеждане на 
животни компаньони, съобразени с техните физиологически и поведенчески 
особености - обн. ДВ бр.1 от 6 януари 2009 г. - С тази наредба се уреждат редът, начинът 
и условията за отглеждане на животните компаньони, съобразени с техните 
физиологически и поведенчески особености. Познаването на регламентираното в този 
документ е задължително за всеки, който отглежда или се грижи за животно компаньон, 
тъй като той "е отговорен за неговото здравословно състояние”, “ длъжен” е да потърси 
необходимата информация и съвети от специалисти относно особеностите при 
отглеждането и необходимите условия, които трябва да осигури на животното компаньон, 
съобразно неговия вид, порода, възраст и физиологично състояние". В чл.10 от Наредбата 
се казва, че "ако поради различни причини лицето, което отглежда или се грижи за 
животно компаньон не е способно да се грижи повече за него, е длъжно : 1. да му потърси 
нов дом и собственик; 2. да потърси съдействие от неправителствените природозащитни 
организации (НПО), или 3. да го предаде в приют." 

• Семинар - обучение „Прилагане на устойчиви практики за решаване на 
проблема с популацията на безстопанствените кучета в България",  19-20 октомври 

2010 г., София, Доклади- презентации - Причините за наличие в страната ни на 
безпризорна кучешка популация произтичат основно от начините на отглеждане на 
актуалните животни. Те са следните: Финансови; липса на мрежа от добре устроени 
приемници; невнимателни и недисциплинирани собственици на кучета; екологични 
проблеми; За преодоляване на безотговорното отношение на собствениците към 
отглежданите от тях домашни кучета е необходимо да се разгърне широка 
информационно- образователна кампания, подкрепена от всички заинтересовани страни. 

 
ІХ.  СРЕДСТВА РЕСУРСИ И ВРЕМЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА. 

 
1. Източници на финансиране 

• Общински бюджет, съгласно чл.40, ал.1 от ЗЗЖ. 
• Постъпления от такса за притежаване на куче, съгласно чл. 175 от ЗВМД и чл.116 

от ЗМДТ. 
• Дарения - дарения на граждани, фирми, организации за защита на животните и 

неправителствени организации; 
• Средства осигурени от Министерски съвет по предложение на министъра на 

земеделието и продоволствието и министъра на финансите - § 7 от ЗЗЖ 
• От спечелени проекти по оперативни програми и др. 

 
2. Време за изпълнение 

    Съгласно § 17 от Преходните и заключителните разпоредба към закона за 
изменение и допълнение на Закона за защита на животните периодът за работа по 
Програмата е до 31.12.2015 г., в който период кучетата следва поетапно да бъдат 



настанени в приюти по чл.41, ал. 1 от ЗЗЖ. При необходимост, фактически и/или 
нормативно обоснована, аналитичната част на програмата и планът за действие към нея 
следва да се актуализират своевременно. 

 
Х. КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА 

 
Контролът по изпълнението на програмата се възлага на Кмета на Община Варна и 

ПК “Обществен ред и сигурност” към ОбС – Варна. 
Препоръчително е да се провеждат периодични заседания за отчитане и анализ на 

налични резултати; изпълнени задачи; плануване на нови мероприятия; предложение за 
бюджета на Програмата за всяка следваща година и пр. 

 
ХІ. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 

КЪМ ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА 
БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВАРНА – 

2012 – 2015 
№ Действия Изпълнители Срок 

 
Необходими 
финансови 
средства 

Източници за 
финансиране 

 
1. РЕГИСТРАЦИЯ НА ДОМАШНИТЕ КУЧЕТА И КОНТРОЛ НАД СОБСТВЕНИЦИТЕ. 

 
1.1. Създаване и поддържане в 

Община Варна на Електронен 
регистър за административна 
регистрация на домашните 
кучета. 
Организиране на сигурна 
система за навременно 
подаване и получаване на 
информация за ветеринарна 
регистрация на домашните 
кучета 

Община 
 

2012 г. 
  

 

 

Общински 
бюджет  

1.2. Ежегодно заплащане на такса 
за притежаване на куче по 
Закона за местните данъци и 
такси, съгласно чл. 175, ал. 1 
и ал. 2 от Закона за 
ветеринарномедицинската 
дейност. 

Община 
 

Постоянен  Общински 
бюджет и др. 

1.3. Използване на приходите, 
постъпващи в общинския 
бюджет от събраните такси, 
за мероприятия, свързани с 
намаляване броя на 
безстопанствените кучета, 

Община 
 

Постоянен  Общински 
бюджет и др. 



съгласно чл. 175, ал. 3 от 
Закона за 
ветеринарномедицинската 
дейност. 

1.4. Изграждане на мрежа от 
обособени места за свободно 
разхождане на домашни 
кучета. 

Община 
 

Постоянен 
 

Ще бъдат 
уточнени в 
хода на 
реализация 
на 
програмата  

Общински 
бюджет/дарения
/по проекти 

1.5. Организиране и провеждане 
на съвместни 
проекти/кампании по 
кастрация, обезпаразитяване, 
маркиране и пр. на домашни 
кучета. 

 

Община 
Съсловна 
организация 
ОЗЖ 
 

Ежегодно 
 

Ще бъдат 
уточнени в 
хода на 
реализация 
на 
програмата 

Общински 
бюджет/дарения/
по проекти 

1.6. Проектно предложение за 
увеличаване събираемостта 
от „такса за притежаване на 
куче” чрез осъществяване на 
безплатна маркировка на 
домашни кучета чрез 
микрочип – икономически 
доказана ефективност.  

Община 
 

Постоянен  Общински 
бюджет 

 
2. ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ПОЛЗИТЕ ОТ КАСТРАЦИЯ НА ДОМАШНИ КУЧЕТА 

 
2.1. Просветно-информационни 

кампании 
Организиране на кампании за 
разясняване на ползата от 
кастрацията чрез брошури, 
медийни кампании и др.. 
Издаване и разпространение на 
информационни брошури, 
листовки и други материали 

Медии 
Община 
Съсловна 
организация 
ОЗЖ 
 

Постоянен  Общински 
бюджет/дарения/
по проекти  



2.2. Презентации на ЗЗЖ, 
организирани от общинската 
администрация, със 
съдействието ОЗЖ и 
ветеринарни лекари по 
населените места на общината 
за собствениците на домашни 
кучета. 

Община 
Съсловна 
организация 
ОЗЖ 

Постоянен   

 
3. РЕГИСТРАЦИЯ НА БЕЗСТОПАНСТЕНИТЕ КУЧЕТА 

 
3.1. Създаване на Електронен 

регистър за постъпващите и 
обработени безстопанствени 
животни. 
 

Община 
Приют 
  

2012                                                                    
 

 

 
 

 

Общински 
бюджет и др. 

3.2.  Издаване на 
ветеринарномедицински 
паспорт за всяко обработено 
куче. 

Община 
Приют 
Съсловни 
организации 
ОЗЖ  

Постоянен . Общински 
бюджет и др. 

4. КАСТРАЦИЯ, ВАКСИНИРАНЕ, ОБЕЗПАРАЗИТЯВАНЕ, МАРКИРАНЕ, ПАСПОРТИЗАЦИЯ И  
ВРЪЩАНЕ НА ЖИВОТНИТЕ ПО МЕСТАТА НА ЗАЛАВЯНЕТО ИМ ИЛИ НАСТАНЯВАНЕТО ИМ В  
ПРИЮТИ  
4.1. Ремонт, разширение, 

оборудване на ветеринарната 
амбулатория към приют и 
превръщането му в  ОП  

 

Община  
Приют 
 
 

При 
необходимост 
 

 
 

 

Общински 
бюджет/дарения/
по проекти 

4.2. Разработване и прилагане на 
система за информиране на 
гражданите за животните, които 
се предлагат за отглеждане, в т. 
ч. в интернет страница и 
публикации в медиите, 
съгласно чл. 41, ал. 6 от ЗЗЖ. 

Община 
Приют 
Съсловна 
организация 
ОЗЖ  

Постоянен  Общински 
бюджет/дарения/
по проекти 

4.3. Организиране на публични 
мероприятия с цел 
информиране на гражданите за 
възможностите за задомяване 
на безстопанствени кучета. 

Приют 
Съсловна 
организация 
ОЗЖ 
 

Постоянен  Общински 
бюджет/дарения/
по проекти 

4.4. Закупуване на микрочипове за 
одомашнените и върнати 
кучета. 
 

Община 
 
 

При 
необходимост 

 
 

 

Общински 
бюджет и др. 



4.5. Актуализиране вътрешния 
правилник за работа на 
приюта при промяна на 
статута му в съгласно 
разпоредбите на ЗЗЖ и 
поднормативните 
документи.  

Община 
Приют 
Съсловна 
организация 
ОЗЖ  

При 
необходимост 
 

 

 Общински 
бюджет/дарения/
по проекти 

4.6. Организиране и провеждане на 
съвместни проекти/кампании 
по кастрация, 
обезпаразитяване, маркиране и 
пр. на безстопанствени кучета 

 

Община 
Съсловна 
организация 
ОЗЖ 

 
 

Ежегодно   
 

 

Общински 
бюджет/дарения/
по проекти 

4.7.  Провеждане на просветно-
информационни и 
образователни кампании 
Издаване и разпространение 
на информационни брошури, 
листовки и други материали  

Медии 
Община 
Съсловна 
организация 
ОЗЖ 
 

Постоянен 
  

 Общински 
бюджет/дарения/
по проекти 

4.8. Установяване на 
безстопанствените кучета на 
територията на Община Варна 
Чрез електронен регистър 
 

Община 
 

 
 

Ежегодно 
  

 Общински 
бюджет и др. 

4.9. Разработване/набавяне на 
методика за тестване за 
агресивност на постъпващите в 
приюта кучета. 

Община 
Приют 
Съсловна 
организация 
ОЗЖ 

Постоянен 
 

 Общински 
бюджет/дарения/
по проекти 

 
5. КОНТРОЛ ВЪРХУ ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДОМАШНИ КУЧЕТА 

 Предписания и санкции за 
собственици, не заплатили 
“такса за притежаване на куче” 
и нарушаващи общинските 
наредби за притежаване и 
отглеждане на куче.  

Община, 
районна 
администрация, 
ОП 
 

Постоянен  Общински 
бюджет и др. 

 
6. КАМПАНИИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ЧИСТОТАТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА В ОБЩИНАТА 

6.1. Определяне на алеи за разходка 
на кучета. 

Община Постоянен  Общински 
бюджет и др. 

6.2. Ограждане на съществуващите 
детски площадки, детски 
градини, училища и др. 

Община Постоянен  Общински 
бюджет и др. 

6.3. Поставяне на кошчета за Община Постоянен  Общински 



събиране на кучешки 
екскременти. 

бюджет и др. 

 
7. ОКРУПНЯВАНЕ НА МЕРКИТЕ 

  7.1. 
Създаване на Електронен регистър 

7.2. 
Контролиране на кучешката популация, подобряване на условията в приюта. 

7.3. 
Саниране и оздравяване на околната среда, чрез организиране и обозначаване на местата, 
забранени за разходка на домашни кучета – поставяне на указателни и забранителни табели. 

7.4. 
Въвеждане на кастрацията като основен метод за ограничаване на популацията на кучетата. 

7.5. 
 Обучение и повишаване знанията на населението при отглеждане и развъждане на кучета и 
провеждане на системна здравна просвета сред населението, включваща следните дейности: 
 Рекламно-информационни кампании с цел намиране на дом за част от уличните кучета и 
предпазването им от насилие на улицата. 

7.6. 
Изготвяне и провеждане на общообразователни програми, насочени срещу безотговорното 
и не хуманно отношение към животните. 

7.7. 
Настаняване в приют за постоянно обитаване на кучета, за които стопаните не могат повече 
да се грижат, с цел подпомагане на кучетата от изоставяне. 

7.8. 
Осигуряване на възможност за осиновяване на кучета, които са настанени в приюта. 
Обработване срещу паразити, бяс и маркировка на всяко куче, напускащо приюта. 

7.9. 
Организация, координация и контрол по изпълнението на програмата за овладяване 
популацията от безстопанствени кучета на територията на община Варна. 

7.10. 
Организация на спортни мероприятия и конкурси с кучета. 

 
 

Настоящата програма е отворен документ и може да се актуализира в периода на 
изпълнение с решение на Общински съвет – Варна. 

 



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 
№ 7 

от заседание, проведено на 16 и 17.05.2012 г. 
по точка  девета от дневния ред 

 
 

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

(1) – изменение на приложение № 3 към Наредба за организация на 
движението на територията на Община Варна. 

(2) – утвърждаване на промени по автобусни линии от Транспортната 
схема на Община Варна. 

Докл.: Иван Луков – Председател на ПК “Транспорт” 
          

Общ брой присъстващи общински съветници - 34 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

345-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 
52, ал. 4 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с изх. № 
РД12000202ВН/06.03.2012 г., Общински съвет – Варна изменя приложение № 3 
към Наредба за организация на движението на територията на Община Варна и 
допълва следния текст: 

От Приложение № 3 Схема за паркиране „Синя зона”, приложено към 
настоящото решение, да се изключат следните улици или участъци от улици 
както следва: 

- ул. „Русе” в отсечката между ул. „Кр. Мирски” и „Кавала”; 
- Площадчето пред пресечката на ул. „Русе” и ул. „Кр. Мирски”; 
- Бул. „Чаталджа”, между ул. „Ген. Колев” и ул. „Цар Асен”; 
- Ул. „Цар Асен”, между ул. „Печ” и ул. „Драва Чехи”; 
- Ул. „Преслав”, пред Областна управа. 
Гореизброените улици или участъци от улици ще се управляват от ОП 

„УРНПП” . Събраните средства ще постъпват в бюджета на Община Варна. 
/за – 34, против – 1, въздържали се – 10/ 

 



346-9. На основание чл. 21,ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 
от Наредба № 2/15.03.02г. на МТ, Общински съвет – Варна утвърждава промени 
по автобусни линии №№ 1, 3, 14, 15, 32, 39, 42 и 55 от Транспортната схема на 
Община Варна и задължава ръководството на „Градски транспорт” ЕАД – Варна 
и „Транстриумф Холдинг” АД да предоставят в срок от три месеца отчет за 
реализираните икономии и пътникопоток по така предложената транспортна 
схема, съгласно приложение № 1. 

/за – 31, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

 
 

            
 

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



Приложение към решение № 345-9.   
 

Н А Р Е Д Б А 
за организация на движението на територията на Община Варна 

  
 
Приложение № 3 
 
 Схема за паркиране „Синя зона”  
1. „Синя зона 1 – Център”  
Зоната включва и се ограничава от улици, както следва:  
№  УЛИЦА/ БУЛЕВАРД  БРОЙ МЕСТА  
1  ул.Козлодуй  31  
2  ул.Дебър  86  
3  ул.Крали Марко  34  
4  ул.Кавала  51  
5  ул.Капитан Петко Войвода  12  
6  ул.Цариброд  99  
7  ул.Орхид  25  
8  ул.Панагюрище  31  
9  ул.Цар Симеон I   99  
10  ул. Д-р Заменхов  5  
11  ул.Софроний Врачански  48  
12  ул.Габрово  69  
13  ул.София  18  
14  ул.Дръзки  15  
15  ул.Хан Омуртаг  54  
16  ул.Преслав  40  
17  ул.Сан Стефано  61  
18  ул.Граф Игнатиев  93  
19  ул.Плиска  10  
20  ул.Презвитер Козма  14  
21  ул.Хан Крум  40  
22  ул.Цар Иван Шишман  30  
23  ул.Черноризец Храбър  21  
24  ул.Епископ Константин  20  
25  ул.Параск.Николау  13  
26  ул.Йоан Екзарх  29  
27  ул.Презвитер Григорий  9  
28  ул.Одесос  15  



29  ул.Мусала  108  
30  ул.Дрин  72  
31  ул.Одрин  35  
32  ул.Цар Самуил  24  
33  ул.Михаил Колони  53  
34  ул.Хан Аспарух  54  
35  ул.Свети Климент  36  
36  ул.Княз Батенберг  60  
37  ул.Цар Калоян  28  
38  ул.Княз Дондуков  26  
39  ул.Преспа  15  
40  ул.Тича  6  
41  ул.Чипровци  6  
42  ул.Архимандрид Филарет  18  
43  ул.Воден  42  
44  ул.27 Юли  116 45  ул.Петър Енчев  58  
46  пл.Шишкова градина  30  
47  ул.Марко Балабанов  44  
48  ул.Александър Малинов  26  
49  ул.Баба Рада  42  
50  ул.Стефан Караджа  146  
51  ул.Любен Каравелов  261  
52  ул.Петър Парчевич  47  
53  ул.Иларион Макариополски  22  
54  ул.Юджин Скайлер  22  
55  ул.Иван Вазов  47  
56  ул.Стефан Стамболов  60  
57  бул.Княз Борис I  29  
58  ул.Петко Каравелов  106  
59  ул.Славянска  53  
60  ул.Опълченска  118  
61  ул.Георги Раковски  94  
62  ул.Александър Пушкин  30  
63  ул.Братя Миладинови  229  
64  ул.Македония  263  
65  бул.Сливница  16  
66  ул.Васил Друмев  343  
67  ул.Константин Фотинов  77  
68  ул.Цани Гинчев  75  
69  ул.Никола Михайловски  85  



70  ул.Райно Попович  40  
71  ул.Добри Чинтулов  35  
72  ул.Тодор Икономов  82  
73  ул.Княз Николаевич  33  
74  бул.Чаталджа  28  
75  Ген.Столетов  66  
76  Ген.Скобелев  170  
77  ген. Гурко  137  
78  Ген.Столипин  10  
79  Ген.Паренсов  61  
80  ул.Лейтенант Минков  15  
81  ул.Христо Данов  124  
82  ул.Найден Геров  40  
83  ул.Околчица  15  
84  ул.Райко Жинзифов  35  
85  ул.Русе  99  
86  ул.Котел  22  
87  ул.Кръстьо Мирски  23  
88  ул.Пирот  19  
89  ул.Прага  22 90  ул.Фредерик Шопен  14  
91  ул.Драгоман  112  
92  ул.Шейново  43  
93  ул.Бдин  49  
94  ул.Драган Цанков  33  
95  ул.Георги Бенковски  122  
96  ул.Ангел Георгиев  15  
97  ул.Велико Христов  30  
98  ул.Христо Попович  55  
99  ул.Сава Доброплодни  45  
100  ул.Христо Самсаров  28  
101  ул.Георги Живков  30  
102  ул.Парижка Комуна  37  
103  ул.Никола Кънев  30  
104  ул.Марин Дринов  98  
105  ул.Цар Асен  67  
106  ул.Иван Драсов  103  
107  ул.Братя Шкорпил  126  
108  бул.Съборни  109  
109  бул.Генерал Колев  92  
110  ул.Радко Димитриев  75  



111  ул.Атанас Георгиев  65  
112  ул.Бр.Георгиевич  20  
113  ул.Антим I  26  
114  ул.Битоля  55  
115  ул.Илинден  85  
116  ул.Селиолу  70  
117  ул.Витоша  38  
118  ул.Рила  91  
119  ул.Дережавен  64  
Общо паркоместа:  6 997  
  
2.„Синя зона 2 – Широк център”  
Зоната включва и се ограничава от улици, както следва:  
№  УЛИЦА / БУЛЕВАРД  БРОЙ МЕСТА  
1  ул.Цариброд  72  
2  ул.Крали Марко  17  
3  ул.Дебър  38  
4  ул.Бузлуджа  32  
5  ул.Кавала  13  
6  ул.Балик  9  
7  ул.Калиакра  2  
8  ул.Войнишка  25  
9  ул.Цар Асен  148  
10  ул.Драва Соболч  25 11  Ул.Печ  30  
12  ул.Драва Чех  44  
13  бул.Царевец  90  
14  бул.Ген.Колев  70  
15  ул.Проф.Нидерле  8  
16  ул.Кап.Рончевски  160  
17  ул.Кап.Соларов  115  
18  ул.Найден Геров  195  
19  ул.Феликс Каниц  74  
20  ул.Любен Каравелов  52  
21  ул.Сава Радулов  18  
22  ул.Цани Гинчев  8  
23  ул.Райко Блъсков  6  
24  ул.Васил Кънчев  12  
25  ул.Добри Войников  38  
26  ул.Константин Фотинов  38  
27  ул.Княз Николаевич  125  



28  ул.Халил Ефенди  15  
29  ул.Солун  61  
30  ул.Батак  230  
31  ул.Русе  119  
32  ул.Райко Жинзифов  24  
33  ул.Околчица  14  
34  ул.Ангел Кънчев  315  
35  ул.Беласица  17  
36  ул.Ивайло  15  
37  ул.Хан Маламир  15  
38  ул.Иван Срацимир  15  
39  ул.Стара Планина  32  
40  ул.Начо Начев  16  
41  ул.Димитър Бацаров  20  
42  ул.Баба Тонка  60  
43  ул.Радецки  140  
44  ул.Ж.Кюри  218  
45  ул.Георги Бенковски  110  
46  ул.Панайот Волов  30  
47  ул.Ангел Георгиев  15  
48  ул.Алеко Константинов  20  
49  ул.Неофит Бозвели  35  
50  ул.Велико Христов  40  
51  ул.Христо Попович  25  
52  ул.Поп Харитон  35  
53  ул.Авксентий Велешки  15  
54  ул.Христо Самсаров  33  
55  ул.Георги Живков  10 56  ул.Парижка Комуна  50  
57  ул.Никола Кънев  35  
58  ЙОСИВ СТОЯНОВ  26  
59  ХАРАЛАМБИ АНГЕЛОВ  66  
60  РАЛИ МАВРИДОВ  84  
61  НИКОЛА ДАСКАЛОВ  19  
62  ТОДОР ШИШКОВ  10  
63  КОСТА ТЮЛЕВ  40  
64  ОБОРИЩЕ  215  
65  ХАДЖИ ДИМИТЪР  340  
66  СТРАНДЖА  217  
67  СТРУМА  70  
68  СТРАХИЛ ВОЙВОДА  158  



69  ЯНКУЛ ВОЙВОДА  130  
70  ТРАКИЯ  267  
71  Пирин  87  
72  Сливница  39  
73  ул.Георги Раковски  217  
74  ул.Братя Миладинови  148  
75  ул.Македония  397  
76  ШАР  165  
77  ул.Радко Димитриев  99  
78  ул.Господин Хаджииванов  40  
79  ул.Хаджи Сидеров  30  
80  ул.Атанас Георгиев  20  
81  ул.Братя Георгиевич  50  
82  ул.Дрин  110  
83  БРЕГАЛНИЦА  105  
84  ПРИЛЕП  154  
85  УИЛЯМ ГЛАДСТОН  240  
86  БРАТЯ БЪГСТОН  95  
87  ПОЛКОВНИК СВЕЩАРОВ  45  
88  ТОДОР ДИМОВ  100  
89  СЕЛИОЛУ  125  
90  ДОЙРАН  83  
91  КИРИЛ ШИВАРОВ  35  
92  ГЕНЕРАЛ КАНТАРДЖИЕВ  52  
93  ПЕТЪР КЮРКЧИЕВ  20  
94  ХРИСТИНА МОРФОВА  70  
95  СОКОЛСКА  15  
96  ТОПРА ХИСАР  20  
97  СУЛТАНТЕПЕ  35  
98  ЛЮЛЕБУРГАЗ  80  
99  ГЕНЕРАЛ ТОШЕВ  240  
100  ДЖЕЙМС БАУЧЕР  210 101  НИКУЛИЦЕЛ  20  
102  ТУТРАКАН  30  
103  СИЛИСТРА  60  
104  ЦАРЕВЕЦ  490  
105  МАЧИН  20  
106  ТУЛЧА  30  
107  КЮСТЕНДЖА  40  
108  ЯН ПАЛАХ  30  
109  ЧАТАЛДЖА  143  



110  ИВАН АКСАКОВ  31  
111  МАРИН ДРИНОВ  56  
112  ГЕНЕРАЛ ЦИМЕРМАН  36  
113  ГЕНЕРАЛ СТОЛЕТОВ  38  
114  ГЕНЕРАЛ ПАРЕНСОВ  9  
115  ГЕНЕРАЛ СТОЛИПИН  41  
116  ГЕНЕРАЛ ГУРКО  35  
117  ГЕНЕРАЛ СКОБЕЛЕВ  40  
118  СТ.ХАДЖИ ИВАНОВ  10  
119  ул.Моис Леви  80  
120  ул.Отец Паисий  76  
121  бул.Цар Освободител  85  
122  пл.Лаврентий  80  
123  ГЕНЕРАЛ КИСЕЛОВ  49  
  Общо паркоместа:  9 540  
  
3.„Синя зона 3 – Градска”  
Зоната включва и се ограничава от улици, както следва:  
№  УЛИЦА / БУЛЕВАРД  БРОЙ МЕСТА  
1  ул.Митрополит Симеон  30  
2  8-МИ МАРТ  56  
3  БЪЛГАРСКИ ОРЕЛ  70  
4  ПЛОВДИВ  80  
5  КОЧАНЕ  20  
6  ОВЧЕ ПОЛЕ  86  
7  ЯНЕ САНДАНСКИ  125  
8  ПРОФ. КОНСТАНТИН ИРЕЧЕК  33  
9  ЮРИЙ ВЕНЕЛИН  115  
10  ГРИГОР ПЪРЛИЧЕВ  35  
11  ПЕЙО ЯВОРОВ  95  
12  ДАМЯН ГРУЕВ  80  
13  КАЛОФЕР  35  
14  ИЗГРЕВ  10  
15  ДУНАВСКИ ЛЕБЕД  190  
16  СТРУГА  120  
17  КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ  120 18  КУКУШ  8  
19  ГАВРИЛ КРЪСТЕВИЧ  51  
20  ВАСИЛ АПРИЛОВ  83  
21  ПЕТЪР БЕРОН  41  
22  РОДОПИ  10  



23  СКОПИЕ  25  
24  ВЕЛЕС  35  
25  ЩИП  7  
26  ПЛ. ОТЕЦ ПАИСИЙ  55  
27  ул.Екатерина Симидчиева  32  
28  ул.Пенчо Славейков  114  
29  ул.Петко Тодоров  65  
30  ул.Гоце Делчев  60  
31  ул.Патриарх Евтимий  156  
32  ул.Неофит Рилски  55  
33  РАЗЛОГ  80  
34  БОР  120  
35  АНАСТАСИЯ ЖЕЛЕЗКОВА  110  
36  БАСАНОВИЧ  200  
37  АНАСТАСИЯ ГОЛОВИНА  70  
38  КЛОКОТНИЦА  70  
39  МИР  80  
40  КАРААГАЧ  21  
41  ЯВОР  130  
42  БРЯСТ  20  
43  БРЕЗА  40  
44  КАЙМАКЧАЛАН  20  
45  МАДАРА  20  
46  ЗОРА  30  
47  ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК (ЛОКАЛНО)  155  
48  КНЯЗ ЧЕРКАСКИ  37  
49  ул.Поп Харитон  88  
50  ул.Доспат  23  
51  ул.Средна гора  17  
52  ул.Черни Връх  11  
53  ул.Трайко Китанчев  40  
54  ул.Братя Тедески  43  
55  ул.Акад. Обрешков  41  
56  ул.Неофит Бозвели  31  
57  Ж.К.ЧАЙКА БЛ.1  10  
58  Ж.К.ЧАЙКА БЛ.8  40  
59  Ж.К.ЧАЙКА БЛ.11  60  
60  Ж.К.ЧАЙКА БЛ.14  66  
61  Ж.К.ЧАЙКА БЛ.17  100  
62  Ж.К.ЧАЙКА БЛ.16  70 63  Ж.К.ЧАЙКА БЛ.15  50  



64  Ж.К.ЧАЙКА БЛ.13  80  
65  Ж.К.ЧАЙКА БЛ.12  40  
66  Ж.К.ЧАЙКА БЛ.9  80  
67  Ж.К.ЧАЙКА БЛ.3  80  
68  Ж.К.ЧАЙКА БЛ.2  75  
69  Ж.К.ЧАЙКА БЛ.4  100  
70  Ж.К.ЧАЙКА БЛ.5  40  
71  Ж.К.ЧАЙКА БЛ.6  60  
72  Ж.К.ЧАЙКА БЛ.7  30  
73  Ж.К.ЧАЙКА БЛ.26  40  
74  Ж.К.ЧАЙКА БЛ.25  60  
75  Ж.К.ЧАЙКА БЛ.24  60  
76  ДЕТСКА ГРАДИНА МАЛКИЯ ПРИНЦ  140  
77  Ж.К.ЧАЙКА БЛ.19  85  
78  Ж.К.ЧАЙКА БЛ.18  76  
79  Ж.К.ЧАЙКА БЛ.20  50  
80  Ж.К.ЧАЙКА БЛ.21  40  
81  Ж.К.ЧАЙКА БЛ.22  60  
82  Ж.К.ЧАЙКА БЛ.23  20  
83  Ж.К.ЧАЙКА БЛ.98  94  
84  Ж.К.ЧАЙКА БЛ.100  40  
85  Ж.К.ЧАЙКА БЛ.45  40  
86  Ж.К.ЧАЙКА БЛ.44  60  
87  Ж.К.ЧАЙКА БЛ.42  10  
88  Ж.К.ЧАЙКА БЛ.41, 40  100  
89  Ж.К.ЧАЙКА БЛ.27, 28  85  
90  Ж.К.ЧАЙКА БЛ.29, 30, 31, 32  120  
91  Ж.К.ЧАЙКА БЛ.39  20  
92  Ж.К.ЧАЙКА БЛ.38  89  
93  Ж.К.ЧАЙКА БЛ.36, 37  50  
94  МГ ПЕТЪР БЕРОН  15  
95  Ж.К.ЧАЙКА БЛ.33  60  
96  Ж.К.ЧАЙКА БЛ.49  50  
97  Ж.К.ЧАЙКА БЛ.48  60  
98  Ж.К.ЧАЙКА БЛ.47  50  
99  Ж.К.ЧАЙКА БЛ.50  60  
100  Ж.К.ЧАЙКА БЛ.52, 53, 54, 55  160  
101  Ж.К.ЧАЙКА БЛ.56  50  
102  Ж.К.ЧАЙКА БЛ.57  40  
103  Ж.К.ЧАЙКА БЛ.58  40  



104  Ж.К.ЧАЙКА БЛ.59  29  
105  Ж.К.ЧАЙКА БЛ.60  40  
106  Ж.К.ЧАЙКА БЛ.61  40  
107  Ж.К.ЧАЙКА БЛ.62  40 108  Ж.К.ЧАЙКА БЛ.63  60  
109  Ж.К.ЧАЙКА БЛ.64  20  
110  Ж.К.ЧАЙКА БЛ.65  40  
111  Ж.К.ЧАЙКА БЛ.66  40  
112  Ж.К.ЧАЙКА БЛ.67, 68  106  
113  Ж.К.ЧАЙКА БЛ.51  40  
  Общо паркоместа:  6 954  
 Да се изключат следните улици или участъци от улици както следва: 

- ул. „Русе” в отсечката между ул. „Кр. Мирски” и „Кавала”; 
- Площадчето пред пресечката на ул. „Русе” и ул. „Кр. Мирски”; 
- Бул. „Чаталджа”, между ул. „Ген. Колев” и ул. „Цар Асен”; 
- Ул. „Цар Асен”, между ул. „Печ” и ул. „Драва Чехи”; 
- Ул. „Преслав”, пред Областна управа. 

Гореизброените улици или участъци от улици ще се управляват от ОП 
„УРНПП”. Събраните средства ще постъпват в бюджета на Община Варна 
Приложение № 4  
Служебни карти за привилегировано паркиране на ППС за служебни нужди лице 
на талона   
ОБЩИНА Варна, (район)......................................  
Служебна карта за привилегировано паркиране на ППС   
Държавен контролен номер................................................  
Вид на ППС:.....................................................................................................  
  
гръб на талона   
Ползвател:...........................................................................................................  
(собствено, бащино и фамилно име)  
Длъжност:....................................... ..............................................................  
Извършил регистър............................  
(собств. и фам. Име  
 Приложение № 5  
  
І. Броят  на паркинг-местата, предназначени  за  паркиране на ППС, превозващи 
хора  с  увреждания  в  откритите  паркинг-зони  с  режим  на  кратковременно 
платено паркиране „СИНЯ ЗОНА” на територията на община Варна, се определя 
както  следва:  
1. най-малко 2 /две/ места за паркиране се предвиждат в откритите паркинг-зони с 
режим на кратковременно платено паркиране „СИНЯ ЗОНА” – с до 50 места;  



2.  най-малко  3  /три/  на  сто  от  общия  брой  на  местата  за  паркиране  се 
предвиждат в откритите паркинг-зони с режим на кратковременно платено 
паркиране „СИНЯ ЗОНА” – с повече от 50 места;  
3.  най-малко  5  /пет/  на  сто  от  местата  за  паркиране  се  предвиждат  в 
откритите  паркинг-зони  с  режим  на  кратковременно  платено  паркиране „СИНЯ 
ЗОНА”, когато са в непосредствена близост – пред и около сгради, предназначени  
за  лечебни,  социални,  рехабилитационни,  спортни, културни, административни и 
производствени дейности;    
ІІ.  Броят  на  местата  за  преференциално  паркиране,  предназначени  за  ППС, 
превозващи  хора  с  увреждания  в  паркингите  общинска  собственост  на 
територията на община Варна се определя, както следва:  
1. най-малко  2  /две/  места  се  предвиждат  в  паркингите  общинска собственост 
на територията на община Варна – с до 50 места;  
2.  най-малко  3  /три/  на  сто  от  общия  брой  на  местата  за  паркиране  се 
предвиждат  в  паркингите  общинска  собственост  на  територията  на община 
Варна – с повече от 50 места;  
3.  най-малко  5  /пет/  на  сто  от  местата  за  паркиране  се  предвиждат  в 
паркингите  общинска  собственост  на  територията  на  община  Варна, когато са в 
непосредствена близост – пред и около сгради, предназначени за  лечебни,  
социални,  рехабилитационни,  спортни,  културни, административни и 
производствени дейности;  
III. За  всяко  жилище,  обитавано  от  хора  в  инвалидни  колички,  се  определя  1 
/едно/ място за паркиране.  
IV.  Местата,  предназначени  за  паркиране  на  ППС,  превозващи  хора  с 
увреждания  в  паркингите  общинска  собственост  на  територията  на  община 
Варна, се разполагат в непосредствена близост до достъпния вход за пешеходци на 
паркинга и отговарят на следните изисквания:  
1. широчината на едно място за паркиране е 360 сm.;  
2. местата за паркиране и подходите към тях се изграждат при спазване на 
изискванията  към  настилката  и  са  с  наклон  не  повече  от  3  /три/  % (1:33). 
V. Броят  и  локалното  фиксирано  разположение  на  местата,  предназначени  за 
паркиране на ППС, превозващи хора  с увреждания в откритите паркинг-зони  с 
режим  на  кратковременно  платено  паркиране  „СИНЯ  ЗОНА”  и  паркингите 
общинска собственост на територията на община Варна, се определят по схема, 
изработена  от  общинското  дружество  „ПАРКИНГИ  И  ГАРАЖИ  -  ВАРНА”.  
Готовата  схема  се  съгласува  с  ДИРЕКЦИЯ  “ИНЖЕНЕРНА 
ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ” при Община Варна. 
VI. Местата,  предназначени  за  паркиране  на  ППС,  превозващи  хора  с 
увреждания  в  откритите  паркинг-зони  с  режим  на  кратковременно  платено 
паркиране  „СИНЯ  ЗОНА” и паркингите  общинска  собственост  на  територията 



на община Варна, се обозначават с пътен знак Д21 "Инвалид", в съответствие с 
Наредба № 18 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци (ДВ, бр. 73 от 
2001 г.) и с пътна маркировка с международния символ "Инвалид", положена върху 
подходяща за целта настилка.  
  



Приложение № 1 
ТРАНСПОРТНА СХЕМА НА ОБЩИНА ВАРНА  

 
І. ВЪТРЕШНОГРАДСКА ТРАНСПОРТНА СХЕМА  
   1. Автобусни линии 

№ на 
линията 

начална 
/ 
крайна 
спирка 

двупос. 
дължин
а 
   км. 

маршрут  
спирки 

начален/ 
краен час на  
обслужване 

толеранс 
на час 
пик  

интервал на 
обслужване  

/мин/ 
делник   
празник 
час пик 

1 2 3 4 5 6 7 
1 
 

ЖП гара 
- 
Метал - 
Одесос 

28,80 ЖП гара , Център, 
Тракия,  
П.Евтимий, Автогара, 
Родина, Ив.Рилски, 
Борсата, ВАМО, 
ЕАД”Ч.море”,Елпром, 
Метал и до съответния 
завод -ЗПЗ 

6,45-7,05 
16,10-17,10 

6,45-7,05 
16,10-
17,10 

 по 
разписание-            
не 
 -5 курса  
/2к.сутрин – 
3к.след обед/ 

3 КРЗ- 
Дубровн
ик- 
КРЗ 
Петрол 

15,00 КРЗ, 8ХІІ, Д.Дебелянов, 
Център,Нептун,Пирин,Би
толя,  
Завоя, Дубровник, 
Баз.левски, Явор, 
Паметника, Чаталджа, 
Музея, Матроски клуб, 
8ХІІ, КРЗ,Петрол 

6,15 - 18,00 -  По разписание              
не 
– 5 курса 
/съобразно               
раб. време на  
фирмите в 
ЮжнаПрЗ/ 

14 Бл.407 - 
Почивка
- 
Ученич.
комплек
с 
  
 

35,00 Владисл. Бл.407, 
Кап.Петко, Детелина, 
Вежен, Кайс.градина, 
Общежитието, Бл.221, Бл. 
216, Г.Георгиев, Г.Милев, 
П.Дубарова, Петлешев, 
Младост, Техникумите, 
Трансформатора, 
Кооп.пазар, сп. 
Г.Бенковски, Център, 
Морско око, Академия, 
ДКС, Акации, 
Делфинариум, 
Св.Никола, /Карин дом – 
посока към  Почивка /, 
Ученич.комплекс, 
Почивка 

5,00 - 23,00 6,55 - 8,30 
 

    15            10              
20 



 
№ на 
лини
ята 

начална / 
крайна 
спирка 

двупос. 
дължина 
   км. 

маршрут  
спирки 

начален/ 
краен час на  
обслужване 

толеранс на 
час пик  

интервал на 
обслужване  

                                  
/мин/ 

 
делник                
празник 
             час пик 

1 2 3 4 5 6 7 
15 Почивка-  

Метал /  
Одесос 

25,6 Почивка, 
Ученически к-
с , /Карин дом 
– посока към  
Почивка /, 
Средношколск
а, Стадиона, 
Спортист, 
Левски, 
Дубровник, 
ХЕИ, Спартак, 
Сруга, 
Ел.техникум, 
Техникумите, 
Тих труд, 
Младост, 
Г.Петлешев, 
П.Дубарова, 
Детско градче, 
НПК”Ч.море”, 
Елпром, 
Електротерм, 
Метал,  
Я.Костов,  
Картонажна 
фабр., 
Млекозавод , 
пивоварен 
завод Одесос 

6,15 - 18,00 - По разписание               
не 
6 курса                            
/съобразно                
раб. време на  
фирмите в  
зап. пром. зона/ 

32 ЖП гара - 
Терапия- 
ЖП гара 

14.30 ЖП гара, 
Д.Дебелянов, 
Козирката, 
Музея,  
пл.Съединение 
Окр.Болницата 
Битоля , Завоя, 

6,15 - 20,30 
 

- По разписание              
– 12 курса           -            
80 



Дубровник, 
Мир, 
Хлебозавод, 
Терапия,  
М-ст” Сотира”,  
Бриз, ТУ, Мир, 
Електрон, 
Окр.Болница, 
Пл.съединение 
Музея, Център 
/Матроски 
клуб/, ЖП гара 

 
 
 

№ на 
лини
ята 

начална / 
крайна 
спирка 

двупос. 
дължина 

   км. 

маршрут  
спирки 

начален/ 
краен час на  
обслужване 

толеранс на 
час пик  

интервал на 
обслужване                              
/мин/ 
делник             
празник 

час пик 
1 2 3 4 5 6 7 

39  Почивка-  
ЖП гара - 
Обръщач/
Уста 
К.Фичето/ 

20,5 
/22,6/ 

Почивка,/Карин дом – 
посока към  Почивка/, 
Св.Никола, 
Делфинариум, 
Акациите, ДКС, 
Академия/ до летен 
театър/, 
Фест.комплекс, 
Басейна, ЖП 
гара/Кронщад/, 
Д.Дебелянов 
/Полиграфията/,Тодор 
Влайков, Елин Пелин, 
Христо Ботев, Топла 
вода, Звезда, СМК, 
Топливо, Обръщач – 
Уста Кольо Фичето- 
/отд курсове до 
ОПСО/  
 

6,00 -20,00 
/ през учебен 
период/ 
 
 
 
 
 
06,00-21,00 
/през неучебен 
период/ 

    6,00-8,00 
12,00-14,00 
 
 
 
 
 
 
 

- 

40           30           
60 
 
 
 
 
 
     
 
 40            -              
60 

42 Бункера - 
КРЗ - 

18,00 Бункера,Чонгора, 
Хр.Манолов 

 6,30 -7,30 
16,10-17,30 

-  по разписание- 
/2к.сутрин – 



 
 

 
 
ІІ КРАЙГРАДСКА ТРАНСПОРТНА СХЕМА  

 

 
 
 
 
 

Петрол Хр.Баев,Аспарухово, 
Н.Будители,Л.Караве
лов, 
Калин,Лазур,Родопа,
Моряк, 
Аспарухов 
мост,КРЗ,Петрол 

2к.след обед/ 

№ на 
лини
ята 

начална / 
крайна 
спирка 

двупос. 
дължина 
   км. 

маршрут  
спирки 

начален/ 
краен час 
на  
обслужван
е 

толеранс на час 
пик  

интервал на 
обслужване  
 /мин/ 
делник    празник 
        час пик 

1 2 3 4 5 6 7 
55 ЖП гара -  

Корабостроит
ел  

32,60 ЖП гара , 
Д.Дебелянов, 
8ХІІ, КЗ, 
Лазур,Калин, 
Н.Будители, 
Аспарухово, 
Зора,Р-н 
Кантара, 
Кантара, 
Гробище 
Аспарухово, 
Корабостроител  

Зимен 
сезон 
8,00 - 17,30 
Летен 
сезон  
8,00 - 19,30 

     -                           по разписание  
      3 курса 



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 
№ 7 

от заседание, проведено на 16 и 17.05.2012 г. 
по точка  десета от дневния ред 

 
 

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

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

(2) – неотпускане на еднократна финансова помощ за задоволяване на 
основни жизнени и комунално – битови потребности по молби на граждани. 

(3) – избиране на членове на Съвета за сътрудничество по етническите 
и интеграционни въпроси. 

   Докл.: Л. Маринова – Председател на ПК “СДЖП” 
          
Общ брой присъстващи общински съветници - 42 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

347-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 
7 от ЗМСМА, във връзка с решение на Общински съвет – Варна № 194-
5/4/01.02.2012г. и на база социален доклад по чл. 27 ППЗСП, Общински съвет – 
Варна отпуска еднократна финансова помощ за задоволяване на основни 
жизнени и комунално – битови потребности на лицата, посочени в протокол на 
Вътрешно – ведомствена комисия от 23.04.2012 г., назначена със заповед № 
0729/23.02.2012 г. на Кмета на Община Варна за отпускане на еднократни 
помощи, приложение № 1 към настоящото решение. 

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

 
 

348-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 от 
ЗМСМА, и на база социален доклад по чл. 27 ППЗСП, Общински съвет – 



Варна не отпуска еднократна финансова помощ за задоволяване на основни 
жизнени и комунално – битови потребности на лицата, посочени в протокол на 
Вътрешно – ведомствена комисия от 23.04.2012 г., назначена със заповед № 
0729/23.02.2012 г. на Кмета на Община Варна за отпускане на еднократни 
помощи, приложение към настоящото решение. 

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

 

 

 

349-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 6, 
ал. 5, т. 1 на Правилника за устройството и дейността на Съвета за 
сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси в Община Варна 
и по предложение на Коста Базитов – заместник – кмет на Община Варна с изх. 
№ РД 12002448ВН/10.04.2012г., Общински съвет – Варна избира за членове на 
Съвета за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси следните 
членове: 

� Павел Алексеев Христов 
� Костадин Тодоров Костадинов 
� Медиха Енвер Мехмед-Хамза 

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

 
 
 

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

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

1. МАРИЙКА СТАВРЕВА СТАВРЕВА–молба с вх. № РД12-94.М/178/28.02.2012 г.–
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба.  

2. АНЕТА ЕВГЕНИЕВА МОКОЛОВА–молба с вх. № РД12-94.А/182/28.02.2012 г.–отпуска 
200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно установен 
социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

3. АЛБЕНА КАТЕЛИЕВА НЕДЕВА–молба с вх. № РД12-94.А/179/28.02.2012 г.–отпуска 
200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно установен 
социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

4. СЕВДЖИХАН МЕТИН ЮСЕИН–молба с вх. № РД12-94.С/206/28.02.2012 г.–отпуска 200 
лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно установен 
социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

5. САШО ЙОРДАНОВ МИХАЙЛОВ–молба с вх. № РД12-94.С/207/28.02.2012 г.–отпуска 
200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно установен 
социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

6. СИЛВИЯ СЕРГЕЕВА БОРИСОВА–молба с вх. № РД12-94.С/208/29.02.2012 г.–отпуска 
200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно установен 
социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

7. ЮРКЮШ ХАЛИЛОВА ХЮСЕИНОВА–молба с вх. № РД12-94.Ю/28/29.02.2012 г.––
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба.  

8. АНКА АЛЕКСИЕВА ЯНЧЕВА–молба с вх. № РД12-94.А/185/29.02.2012 г.––отпуска 200 
лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно установен 
социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

9. ЗЮМБЮЛКА ДЕТЕЛИНОВА ГЕОРГИЕВА–молба с вх. № РД12-94.З/56/28.02.2012 г.–
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба.  

10. АННА ИВАНОВА ЖЕКОВА–молба с вх. № РД12-94.А/183/29.02.2012 г.–отпуска 200 лв. 
за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно установен 
социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

11. КРАСИМИРА МАРИНОВА БОРИСОВА – молба с вх. № РД12-94.К/110/29.02.2012 г.––
отпуска 700 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба.  

12. ВИОЛЕТА БОЖИЛОВА ЧАКОВА – молба с вх. № РД12-94.В/127/29.02.2012 г.––отпуска 
300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно установен 
социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

13. СЕБИЛЕ МЕХМЕДОВА ОСМАНОВА–молба с вх. № РД12-94.С/212/29.02.2012 г.–
отпуска 250 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба.  



14. ЯНКА ГЕОРГИЕВА ЕНЧЕВА–молба с вх. № РД12-94.Я/27/29.02.2012 г.–отпуска 200 лв. 
за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно установен 
социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

15. ДИМИТРИЧКА НЕДЯЛКОВА НИКОЛОВА–молба с вх. № РД12-94.Д/140/29.02.2012 г.–
–отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба.  

16. ВЕЛИКА ТОДОРОВА АПОСТОЛОВА–молба с вх. № РД12-94.В/128/29.02.2012 г.–
отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба.  

17. ЮЛИЯН НИКОЛАЕВ ЯНЧЕВ–молба с вх. № РД12-94.Ю/29/29.02.2012 г.–отпуска 300 
лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно установен 
социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

18. МАРИЙКА ЯНЕВА ПАВЛОВА–молба с вх. № РД12-94.М/186/29.02.2012 г.–отпуска 200 
лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно установен 
социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

19. ЯНКА ПЕТРОВА АНДРЕЕВА–молба с вх. № СДЖП12000027ВН/06.03.2012 г.–отпуска 
200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно установен 
социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

20. СВЕТЛАНА СТЕФАНОВА АТАНАСОВА–молба с вх. № СДЖП12000033ВН/07.03.2012 
г.–отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба.  

21. ИВАНЧО ДИМОВ ПЕТКОВ–молба с вх. № СДЖП12000036ВН/07.03.2012 г.–отпуска 
300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно установен 
социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

22. ОЛГА РАДИОНОВА ВЛАСОВА–молба с вх. № СДЖП12000035ВН/07.03.2012 г.–
отпуска 700 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба.  

23. МИТКО СТЕФАНОВ КОСЕВ–молба с вх. № СДЖП12000032ВН/07.03.2012 г.–отпуска 
500 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно установен 
социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

24. ЕЛЕНА ХРИСТОВА ЙОРДАНОВА – молба с вх. № СДЖП12000039ВН/07.03.2012 г.–
отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба.  

25. АТАНАСКА ЯНАКИЕВА СТЕФАНОВА – молба с вх. № СДЖП12000034ВН/07.03.2012 
г.–отпуска 500 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба.  

26. ЖАНЕТА КОСТАДИНОВА ЙОРДАНОВА – молба с вх. № 
СДЖП12000054ВН/09.03.2012 г.–отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.  



27. КРАСИМИР АЛЕКОВ ДЕМИРОВ–молба с вх. № СДЖП12000048ВН/08.03.2012 г.–
отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба.  

28. РОСИЦА ХРИСТОВА ТОМИЧЕК–молба с вх. № СДЖП12000047ВН/08.03.2012 г.–
отпуска 500 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба.  

29. АНКА ВЛАДИМИРОВА ДОШКОВА – молба с вх. № СДЖП12000042ВН/07.03.2012 г.–
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба.  

30. ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ – молба с вх. № СДЖП12000025ВН/06.03.2012 г.–
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба.  

31. ИЛКО ЖИВКОВ АНГЕЛОВ–молба с вх. № СДЖП12000023ВН/06.03.2012 г.–отпуска 
500 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно установен 
социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

32. ИВАН ЦВЕТАНОВ ЦВЕТАНОВ–молба с вх. № СДЖП12000022ВН/06.03.2012 г.–
отпуска 500 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба.  

33. ИВАН СТОЙКОВ МИХАЙЛОВ–молба с вх. № СДЖП12000020ВН/06.03.2012 г.–отпуска 
500 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно установен 
социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

34. ТОДОРКА СОФРОНИЕВА ГЪДЕВА – молба с вх. № СДЖП12000019ВН/06.03.2012 г.–
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба.  

35. ДИМИТЪР РАДКОВ ДИМИТРОВ–молба с вх. № СДЖП12000014ВН/06.03.2012 г.–
отпуска 250 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба.  

36. МИРЯМ САЛИЕВА АХМЕДОВА–молба с вх. № СДЖП12000026ВН/06.03.2012 г.–
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба.  

37. ВЕЛКО ГЕОРГИЕВ МИНЧЕВ – молба с вх. № СДЖП12000012ВН/06.03.2012 г.–отпуска 
200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно установен 
социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

38. МАРИЯ НИКОЛАЕВА АНТОНОВА – молба с вх. № СДЖП12000013ВН/06.03.2012 г.–
отпуска 250 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба.  



39. ТОНИ ДЕЛЕВ ТОНЕВ –молба с вх. № СДЖП12000009ВН/06.03.2012 г. – отпуска 200 лв. 
за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно установен 
социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

40. СУЛТАНА АХМЕДОВА ЮСЕИНОВА – молба с вх. № СДЖП12000010ВН/06.03.2012 г. 
– отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба.  

41. АЛБЕНА ИЛИЕВА ИВАНОВА –молба с вх. № СДЖП12000017ВН/06.03.2012 г.  – 
отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба.  

42. СНЕЖАНКА ХРИСТОВА МИХАЛЕВА – молба с вх. № СДЖП12000015ВН/06.03.2012 г. 
– отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба.  

43. САШКА СИЛВИЕВА АЛЕКСАНДРОВА – молба с вх. № СДЖП12000016ВН/06.03.2012 
г. – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

44. МИХНА ЙОРДАНОВА ЖЕЛЕЗОВА –молба с вх. № РД12000369ВН/09.03.2012 г.– 
отпуска 500 лв за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба.  

45. НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ИВАНОВ –молба с вх. № РД12000376ВН/09.03.2012 г.  – 
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба.  

46. ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ ИВАНОВ –молба с вх. № РД120000378ВН/09.03.2012 г.– 
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба.  

47. ВАСИЛКА РУМЕНОВА ИВАНОВА –молба с вх. № РД12000336ВН/09.03.2012 г.  –– 
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба.  

48. МИЙРЕМ ХАСАН ХЮСЕИН –молба с вх. № РД12000367ВН/09.03.2012 г.  лицето –– 
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба.  

49. ПРОДАН ЙОРДАНОВ ПРОДАНОВ –молба с вх. № РД12000406ВН/12.03.2012 г.  – 
отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба.  

50. ГЕОРГИ НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ –молба с вх. № РД12000391ВН/12.03.2012 г.  – отпуска 
300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно установен 
социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  



51. РУСКО САШОВ ИЛИЕВ –молба с вх. № РД12000431ВН/13.03.2012 г.– отпуска 200 лв. 
за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно установен 
социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

52. ЗЛАТКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА –молба с вх. № РД12000432ВН/12.03.2012 г.  – 
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба.  

53. ВЕЛКА БОГОМИЛОВА АЛЕКСАНДРОВА – молба с вх. № РД12000418ВН/12.03.2012 г. 
– отпуска 400 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба.  

54. ТОНКА ЛЕЧЕВА ХРИСТОВА –молба с вх. № РД12000428ВН/12.03.2012 г.– отпуска 250 
лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно установен 
социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

55. МАРА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА –молба с вх. № РД12000401ВН/12.03.2012 г.  – отпуска 
250 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно установен 
социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

56. ХРИСТО ИВАНОВ ХРИСТОВ –молба с вх. № РД12000413ВН/12.03.2012 г. – отпуска 
200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно установен 
социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

57. ЛЪЧЕЗАР ПЕТРОВ ПЕНЧЕВ – молба с вх. № РД12000408ВН/12.03.2012 г.  – отпуска 300 
лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно установен 
социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

58. ДАМЯНКА ЩИЛИЯНОВА ЗЛАТАРОВА – молба с вх. № РД12000460ВН/13.03.2012 г.– 
отпуска 500 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба.  

59. НЕДА ВАСИЛЕВА ИВАНОВА –молба с вх. № РД12000440ВН/12.03.2012 г. – отпуска 
300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно установен 
социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

60. АНГЕЛИНКА ТОДОРОВА АНТОНОВА – молба с вх. № СДЖП12000056ВН/12.03.2012 
г.– отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба.  

61. НЕФИС КАДИР МЕХМЕД – молба с вх. № РД12000449ВН/12.03.2012 г. – отпуска 300 
лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно установен 
социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

62. ГИНКА АНГЕЛОВА ПЕТРОВА – молба с вх. № РД12000446ВН/12.03.2012 г. – отпуска 
200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно установен 
социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

63. АЛЕКСАНДЪР АСЕНОВ ДЕМИРОВ –молба с вх. № РД12000556ВН/14.03.2012 г. – 
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба.  

64. ЮЛИЯНА ГЕОРГИЕВА МАЛЕШКОВА – молба с вх. № РД12000605ВН/14.03.2012 г. – 
отпуска 1500 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 



установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба.  

65. ПЕНКА БОЖКОВА ТОДОРОВА – молба с вх. № РД12000597ВН/14.03.2012 г.– отпуска 
200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно установен 
социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

66. ДИМИТЪР РАЙКОВ ДИМИТРОВ – молба с вх. № РД12000633ВН/15.03.2012 г. -  
отпуска 500 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба.  

67. ГЕОРГИ НИКОЛОВ МИХАЙЛОВ – молба с вх. № РД12000631ВН/15.03.2012 г. – 
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба.  

68. СТЕФЧО ТИХОМИРОВ АСЕНОВ –– отпуска 200 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

69. РОСИЦА ВЕЛИЧКОВА СТОЯНОВА – молба с вх. № РД12000639ВН/15.03.2012 г. – 
отпуска 250 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба.  

70. НИКОЛИНА ХРИСТОВА ЛЕФТЕРОВА – молба с вх. № РД12000640ВН/15.03.2012 г.– 
отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба.  

71. ЛАЗАР ХРИСТОВ ЛАЗАРОВ –молба с вх. № РД12000534ВН/14.03.2012 г.– отпуска 400 
лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно установен 
социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

72. СТАНИМИРА ВЛАДИМИРОВА ВЛАДИМИРОВА – молба с вх. № 
РД12000542ВН/14.03.2012 г.– отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.  

73. САШКА НЕДЕЛЧЕВА ЯНАКИЕВА – молба с вх. № РД12000546ВН/14.03.2012 г.– 
отпуска 150 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба.  

74. АНА ИЛИЕВА МИХАЙЛОВА – молба с вх. № РД12000527ВН/14.03.2012 г. – отпуска 
250 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно установен 
социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

75. ПЕЙКА НИКОЛОВА РАДИЧКОВА –молба с вх. № РД12000549ВН/14.03.2012 г.– 
отпуска 600 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба.  

76. РАДОСЛАВА МИТЕВА ИВАНОВА – молба с вх. № РД12000550ВН/14.03.2012 г.– 
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба.  



77. ЙОРДАНКА СТАНКОВА КОСТОВА – молба с вх. № РД12000517ВН/13.03.2012 г. – 
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба.  

78. ВАСИЛКА МИХАЙЛОВА МЪРЗАКОВА – молба с вх. № РД12000514ВН/13.03.2012 г. – 
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба.  

79. РАДКА ДИМИТРОВА КАРАМИХАЛЕВА – молба с вх. № РД12000508ВН/13.03.2012 г.– 
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба.  

80. ЗЛАТОВЕСКА ИВАНОВА ВЕЛИЧКОВА – молба с вх. № РД12000507ВН/13.03.2012 г.– 
отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба.  

81. МИРОСЛАВА ВАЛЕНТИНОВА ЧАРИЙСКА – молба с вх. № РД12000519ВН/13.03.2012 
г.– отпуска 250 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба.  

82. МИРОСЛАВА ПЕНЧЕВА ЛЮЦКАНОВА – молба с вх. № РД12000520ВН/13.03.2012 г.– 
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба.  

83. НАДЕЖДА НАСКОВА АТАНАСОВА – молба с вх. № РД12000521ВН/13.03.2012 г. – 
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба.  

84. КСЕНИЯ СТЕФАНОВА КАСАБОВА – молба с вх. № РД12000523ВН/13.03.2012 г. – 
отпуска 200 лв. за за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба.  

85. ДИМКА ДИМИТРОВА ТОМОВА – молба с вх. № РД12000463ВН/13.03.2012 г.– отпуска 
200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно установен 
социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

86. АНГЕЛ ЯНЧЕВ ГЕОРГИЕВ – молба с вх. № РД12000466ВН/13.03.2012 г.– отпуска 300 
лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно установен 
социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

87. ЕВА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА – молба с вх. № РД12000672ВН/15.03.2012 г.– отпуска 
300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно установен 
социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

88. МАРИНА ДИМИТРОВА ТОТЕВА – молба с вх. № РД12000654ВН/15.03.2012 г.– 
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба.  



89. АРМАН СИСАГ СИСАГЯН – молба с вх. № РД12000670ВН/15.03.2012 г.– отпуска 300 
лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно установен 
социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

90. ЯНЧО ЖЕЛЯЗКОВ ЯНЕВ – молба с вх. № РД12000686ВН/16.03.2012 г. – отпуска 300 лв. 
за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно установен 
социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

91. ЖАСМИНА АСЕНОВА АНГЕЛОВА – молба с вх. № РД12000707ВН/16.03.2012 г. – 
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба.  

92. АНГЕЛ ИЛИЕВ АНГЕЛОВ – молба с вх. № РД12000751ВН/19.03.2012 г. – отпуска 200 
лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно установен 
социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

93. АНКА САШЕВА КИРОВА – молба с вх. № РД12000713ВН/16.03.2012 г. – отпуска 250 
лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно установен 
социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

94. НЕДЯЛКА СТОЙЧЕВА ГЕНОВА – молба с вх. № РД12000757ВН/19.03.2012 г.– отпуска 
300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно установен 
социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

95. ЗЮМБЮЛКА РАДОМИРОВА САВОВА – молба с вх. № РД12000765ВН/19.03.2012 г.– 
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба.  

96. НЕДЯЛКА ГЕОРГИЕВА НЕДЯЛКОВА – молба с вх. № РД12000766ВН/19.03.20112 г.– 
отпуска 250 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба.  

97. СИЯНА ИВАНОВА РАШКОВА – молба с вх. № РД12000775ВН/19.03.2012 г. – отпуска 
300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно установен 
социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

98. АНГЕЛИНА НИКОЛАЕВА ДЕМИРЕВА – молба с вх. № РД12000780ВН/19.03.2012 г.– 
отпуска 250 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба.  

99. ЕЛЕНА МИЛУШЕВА КОЛЕВА – молба с вх. № РД12000777ВН/19.03.2012 г.– отпуска 
200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно установен 
социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

100. ВАЛЕНТИН ХРИСТОВ ДИМИТРОВ – молба с вх. № РД12000791ВН/19.03.2012 г. – 
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба.  

101. СТАНКА ЩИЛЯНОВА АНГЕЛОВА – молба с вх. № РД12000793ВН/19.03.2012 г.– 
отпуска 250 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба.  



102. ШЕХНАС МЕХМЕД ХЮСЕИН – молба с вх. № РД12000800ВН/19.03.2012 г.– отпуска 
200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно установен 
социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

103. ДОБРИНКА ИЛИЕВА АНГЕЛОВА – молба с вх. № РД12000812ВН/19.03.2012 г. – 
отпуска 700 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба.  

104. МИТКО ИВАНОВ ПЕТРОВ – молба с вх. № РД12000803ВН/19.03.2012 г.– отпуска 200 
лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно установен 
социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

105. СВЕТОМИР АНГЕЛОВ КИРЯЗОВ –молба с вх. № РД12000819ВН/19.03.2012 г. – 
отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба.  

106. ДИМИТРИНА ТЕНЕВА ПАНОВА – молба с вх. № РД12000920ВН/20.03.2012 г.– 
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба.  

107. РАДА СТОЯНОВА ВАНГЕЛОВА – молба с вх. № РД12000907ВН/20.03.2012 г. – отпуска 
300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно установен 
социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

108. ЕВГЕНИЯ ЖЕКОВА ВЪРБАНОВА – молба с вх. № РД12000846ВН/20.03.2012 г. – 
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба.  

109. АНА ЙОТОВА ДИНЕВА – молба с вх. № РД12000851ВН/20.03.2012 г. – отпуска 200 лв. 
за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно установен 
социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

110. РУМЯНА КИРОВА АСЕНОВА – молба с вх. № РД12000923ВН/20.03.2012 г. – отпуска 
250 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно установен 
социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

111. ДИЯНА ВАСИЛЕВА КОЛЕВА – молба с вх. № РД12000984ВН/21.03.2012 г.– отпуска 
300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно установен 
социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

112. ВАЛЕНТИНА ВЛАДИМИРОВНА РАВИНСКАЯ – молба с вх. № 
РД12000979ВН/21.03.2012 г. - отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.  

113. ЛИЛИЯНА КАМЕНОВА ИЛИЕВА – молба с вх. № РД12000972ВН/21.03.2012 г.– 
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба.  

114. МИНКА ДАНАИЛОВА РАЙКОВА – молба с вх. № РД12000976ВН/21.03.2012 г.– 
отпуска 250 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба.  



115. ЗЛАТИН СВЕТЛОЗАРОВ МИХАЙЛОВ – молба с вх. № РД12000973ВН/21.03.2012 г.– 
отпуска 500 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба.  

116. ЯНКА РУСЕВА БОРИСОВА –молба с вх. № РД12000969ВН/21.03.2012 г. – отпуска 200 
лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно установен 
социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

117. СЕВДА ГЕОРГИЕВА ДЕМИРЕВА – молба с вх. № РД12000968ВН/21.03.2012 г.  – 
отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба.  

118. КАТЯ ИЛИЕВА ДИМИТРОВА – молба с вх. № РД12000966ВН/21.03.2012 г.– отпуска 
300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно установен 
социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

119. ПЕТЪР АТАНАСОВ ИВАНОВ – молба с вх. № РД12000963ВН/21.03.2012 г.– отпуска 
200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно установен 
социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

120. ЛИЛИЯ КИРИЛОВА ГЕОРГИЕВА – молба с вх. № РД12000957ВН/21.03.2012 г. – 
отпуска 400 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба.  

121. ЕЛКА ГЕОРГИЕВА РИЗОВА – молба с вх. № РД12000943ВН/21.03.2012 г. – отпуска 200 
лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно установен 
социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

122. МОНИКА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА – молба с вх. № РД12000949ВН/21.03.2012 г.– 
отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба.  

123. МАЯ ИВАНОВА ИВАНОВА – молба с вх. № РД12000952ВН/21.03.2012 г.– отпуска 200 
лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно установен 
социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

124. ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ВАСИЛЕВ – молба с вх. № РД12000951ВН/21.03.2012 г. – отпуска 
400 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно установен 
социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

125. МАРИЯ ИВАНОВА РОЛЕВА – молба с вх. № РД12000986ВН/21.03.2012 г – отпуска 200 
лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно установен 
социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

126. КРЪСТИНКА РАЙЧЕВА МИЛАДИНОВА – молба с вх. № РД12001020ВН/21.03.2012 г. 
– отпуска 250 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба.  

127. ЙОРДАНКА ВАСИЛЕВА АНГЕЛОВА – молба с вх. № РД12001013ВН/21.03.2012 г.– 
отпуска 400 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба.  



128. КИРИЛКА ДИМОВА МАРИНОВА– молба с вх. № РД12001009ВН/21.03.2012 г.–отпуска 
300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно установен 
социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

129. МИХАИЛ НИКОЛОВ МИХАЙЛОВ – молба с вх. № РД12001068ВН/22.03.2012 г.– 
отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба.  

130. ВИТАН СТЕФАНОВ ВАСИЛЕВ– молба с вх. № РД12001071ВН/22.03.2012 г. – отпуска 
250 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно установен 
социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

131. ХРИСКА НИКОЛОВА АТАНАСОВА – молба с вх. № РД12001066ВН/22.03.2012 г.– 
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба.  

132. РОСИЦА ШАНКОВА МАРИНОВА – молба с вх. № РД12001061ВН/22.03.2012 г. – 
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба.  

133. ВАЛЕРИЙ ПЕТРОВ ПЕШЕВ – молба с вх. № РД12001060ВН/22.03.2012 г.– отпуска 500 
лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно установен 
социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

134. БОЯН ВАСИЛЕВ ТЕПЕДЕЛЕНЕВ – молба с вх. № РД12001058ВН/22.03.2012 г.– 
отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба.  

135. МИХАИЛ СТРАХИЛОВ МИХАЙЛОВ – молба с вх. № РД12001056ВН/22.03.2012 г. – 
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба.  

136. СТАТИ КОСТАДИНОВ АТАНАСОВ – молба с вх. № РД12001054ВН/22.03.2012 г.– 
отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба.  

137. АТАНАСКА АСЕНОВА ПЕЙЧЕВА– молба с вх. № РД12001046ВН/22.03.2012 г.–
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба.  

138. ДОЧКА ВАСИЛЕВА ЛЮБЕНОВА – молба с вх. № РД12001040ВН/22.03.2012 г.– 
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба.  

139. СТОЯНКА ДИМИТРОВА ДИМОВА – молба с вх. № РД12001043ВН/22.03.2012 г. – 
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба.  



140. СТЕФАНКА СТЕФАНОВА ЧОЛАКОВА – молба с вх. № РД12001039ВН/22.03.2012 г. – 
отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба.  

141. ВАСИЛКА ИВАНОВА САВОВА – молба с вх. № РД12001073ВН/22.03.2012 г. – отпуска 
200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно установен 
социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

142. РОЗА КРАСИМИРОВА РАДЕВА –молба с вх. № РД12001175ВН/23.03.2012 г.– отпуска 
200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно установен 
социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

143. РОСИЦА КИРИЛОВА СТАВРЕВА – молба с вх. № РД12001169ВН/23.03.2012 г.– 
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба.  

144. НЕВЕНА НЕВЕНОВА ЖИВКОВА – молба с вх. № РД12001168ВН/23.03.2012 г. – 
отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба.  

145. ЗЛАТКА АТАНАСОВА ИВАНОВА – молба с вх. № РД12001150ВН/23.03.2012 г. – 
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба.  

146. АНДРЕЙ АТАНАСОВ ЩЕРЯНОВ – молба с вх. № РД12001151ВН/23.03.2012 г.– отпуска 
250 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно установен 
социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

147. ЯНА ПЕЙКОВА ГЕОРГИЕВА – молба с вх. № РД12001148ВН/23.03.2012 г.– отпуска 300 
лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно установен 
социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

148. СВЕТЛА ПАНАЙОТОВА СТОЯНОВА –молба с вх. № РД12001145ВН/23.03.2012 г.– 
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба.  

149. ФИДАНКА ВАСИЛЕВА ХАСАНОВА – молба с вх. № РД12001177ВН/23.03.2012 г.– 
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба.  

150. НАДЕЖДА НИКОЛОВА КОЛЕВА – молба с вх. № РД12001179ВН/23.03.2012 г. – 
отпуска 2000 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба.  

151. ПЕНКА АНДРЕЕВА НИКОЛОВА – молба с вх. № РД12001173ВН/23.03.2012 г. - отпуска 
200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно установен 
социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

152. МАРИЙКА ПЕНЧЕВА ТЕРЗИИВАНОВА – молба с вх.№ РД12002333ВН/10.04.2012 г. – 
отпуска 1 000 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 



установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба.  

153. ВИКТОР ФЛОРОВ ТОБОШАРОВ – молба с вх. № РД12001202ВН/26.03.2012 г.– отпуска 
200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно установен 
социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

154. КАТЯ ДИМОВА КАТРИКОВА – молба с вх. № РД12001203ВН/26.03.2012 г.– отпуска 
200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно установен 
социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

155. ИЛИЯНА ДИМЧЕВА ЙОСИФОВА – молба с вх. № РД12001229ВН/26.03.2012 г.– 
отпуска 150 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба.  

156. СИЛВИЯ АТАНАСОВА ДИМИТРОВА – молба с вх. № РД12001243ВН/26.03.2012 г.– 
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба.  

157. СЕВДАЛИНА КИРИЛОВА ШОПОВА – молба с вх. № РД12001204ВН/26.03.2012 г. – 
отпуска 2 000 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба.  

158. МАРА АТАНАСОВА КАРАПАВЛОВА – молба с вх. № РД12001223ВН/26.03.2012 г.– 
отпуска 250 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба.  

159. МАРТИНА КИРИЛОВА ИВАНОВА – молба с вх. № РД12001222ВН/26.03.2012 г.– 
отпуска 150 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба.  

160. БОГДАН БЛАГОЕВ КУЗМАНОВ – молба с вх. № РД12001221ВН/26.03.2012 г.– отпуска 
200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно установен 
социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

161. ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕТРОВ –молба с вх. № РД12001240ВН/26.03.2012 г.– отпуска 200 лв. 
за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно установен 
социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

162. СТОЯНКА ЖЕЛЯЗКОВА АТАНАСОВА – молба с вх. № РД12001273ВН/26.03.2012 г. – 
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба.  

163. НЕДКА АТАНАСОВА ШИДЕРОВА – молба с вх. № РД12001267ВН/26.03.2012 г.– 
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба.  

164. МИЛКА РАДЕВА МИХАЙЛОВА – молба с вх. № РД12001110ВН/22.03.2012 г.– отпуска 
200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно установен 
социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  



165. ИЛИЯ ВЕЛИКОВ МИРЕВ – молба с вх. № РД12001091ВН/22.03.2012 г.– отпуска 150 лв. 
за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно установен 
социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

166. НИКОЛА ИВАНОВ ЙОРДАНОВ – молба с вх. № РД12001088ВН/22.03.2012 г.– отпуска 
500 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно установен 
социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

167. МЕЛИХА ИСМЕЛ МЕХМЕДАЛИ – молба с вх. № РД12001094ВН/22.03.2012 г.– отпуска 
150 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно установен 
социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

168. НИКОЛИНКА ПАНАЙОТОВА МЕЛКОНОВА – молба с вх. № 
РД12001102ВН/22.03.2012 г.– отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.  

169. КАЛИНКА КРАСИМИРОВА ЯКИМОВА – молба с вх. № РД12001312ВН/27.03.2012 г.– 
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба.  

170. СНЕЖАНА ТОШЕВА ДЕМИРЕВА – молба с вх. № РД12001296ВН/27.03.2012 г. – 
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба.  

171. ВИОЛИНА ЕВГЕНИЕВА ГЕОРГИЕВА – молба с вх. № РД12001295ВН/27.03.2012 г. – 
отпуска 500 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба.  

172. ЖЕЧКА ГЕОРГИЕВА МУТАФЧИЕВА – молба с вх. № РД12001288ВН/27.03.2012 г.– 
отпуска 150 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба.  

173. ГАЛЯ СТОЯНОВА ЙОРДАНОВА – молба с вх. № РД12001286ВН/27.03.2012 г. – 
отпуска 400 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба.  

174. ДИМИТЪР ЛЮБЧЕВ МИТЕВ – молба с вх. № РД12001370ВН/27.03.2012 г. – отпуска 
200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно установен 
социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

175. СЕНКА ИЛИЕВА ИВАНОВА – молба с вх. № РД12001363ВН/27.03.2012 г.– отпуска 200 
лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно установен 
социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

176. ХРИСТО ИВАНОВ КОЛЕВ – молба с вх. № РД12001361ВН/27.03.2012 г. – отпуска 500 
лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно установен 
социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

177. МИНКА РАДКОВА ГЕОРГИЕВА – молба с вх. № РД12001417ВН/28.03.2012 г.– отпуска 
200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно установен 
социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  



178. МАРИЙКА ТОДОРОВА МИХОВА – молба с вх. № РД12001416ВН/28.03.2012 г.– 
отпуска 500 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба.  

179. САЛИ ХАЛИЛ САЛИ – молба с вх. № РД12001425ВН/28.03.2012 г.– отпуска 200 лв. за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно установен социален 
статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

180. ЯНКА ЛАСКОВА ДИМОВА – молба с вх. № РД12001402ВН/28.03.2012 г.– отпуска 200 
лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно установен 
социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

181. РУБИНА МОНЕВА ДЕМИРОВА – молба с вх. № РД12001478ВН/28.03.2012 г.– отпуска 
150 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно установен 
социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

182. ДАНИЕЛА ХРИСТОВА ЙОНЕВА – молба с вх. № РД12001463ВН/28.03.2012 г.– отпуска 
250 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно установен 
социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

183. ДЕСПИНА ЙОРДАНОВА САВОВА – молба с вх. № РД12001438ВН/28.03.2012 г.– 
отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба.  

184. ФАНКА САШЕВА ИЛИЕВА – молба с вх. № РД12001468ВН/28.03.2012 г. – отпуска 150 
лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно установен 
социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

185. СТЕФКА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА – молба с вх. № РД12001403ВН/28.03.2012 г.– 
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба.  

186. РУСИ ЙОРДАНОВ БОЯДЖИЕВ - молба с вх. № РД12001401ВН/28.03.2012 г.– отпуска 1 
000 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно установен 
социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

187. ТАНЯ ИВАНОВА АНДРЕЕВА – молба с вх. № РД12001514ВН/28.03.2012 г. – отпуска 
500 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно установен 
социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

188. ЕЛЕНА ЙОРДАНОВА ЯНЕВА – молба с вх. № РД12001609ВН/29.03.2012 г.– отпуска 
200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно установен 
социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

189. ФИДАНКА АНДОНОВА МИХАЙЛОВА – молба с вх. № РД12001605ВН/29.03.2012 г. – 
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба.  

190. ВЕЛИКО ЯНЕВ ДИМИТРОВ – молба с вх. № РД12001601ВН/29.03.2012 г.– отпуска 350 
лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно установен 
социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

191. РОСЕНА РАДОСЛАВОВА ГУНЧЕВА – молба с вх. № РД12001575ВН/29.03.2012 г.– 
отпуска 600 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 



установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба.  

192. РОСИЦА ВАСИЛКОВА ГЕОРГИЕВА – молба с вх. № РД12001570ВН/29.03.2012 г. – 
отпуска 400 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба.  

193. СТЕФКА ХРИСТОВА ИЛИЕВА – молба с вх. № РД12001568ВН/29.03.2012 г.– отпуска 
200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно установен 
социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

194. АНКА ХРИСТОВА ХРИСТОВА – молба с вх. № РД12001558ВН/29.03.2012 г.– отпуска 
200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно установен 
социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

195. ЙОРДАН АТАНАСОВ ВАСИЛЕВ – молба с вх. № РД12001531ВН/29.03.2012 г.– отпуска 
200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно установен 
социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

196. СИРМА ДИМИТРОВА ПЕНЧЕВА – молба с вх. № РД12001522ВН/29.03.2012 г.– 
отпуска 700 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба.  

197. ТОДОРКА СТОЯНОВА ПЕТКОВА – молба с вх. № РД12001664ВН/30.03.2012 г.– 
отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба.  

198. РАЙКА ЯНКОВА ГЕНОВА – молба с вх. № РД12001658ВН/30.03.2012 г.– отпуска 200 
лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно установен 
социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

199. ЗЛАТИНА ГЕОРГИЕВА КОЛЕВА – молба с вх. № РД12001682ВН/30.03.2012 г. – 
отпуска  1 000 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба. 

200. ТОДОРКА КОСТАДИНОВА ДИМОВА – молба с вх. № РД12001691ВН/30.03.2012 г. – 
отпуска 700 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горецитираната 
молба. 

201. АТАНАС ДОБРЕВ ХРИСТОВ – молба с вх. № РД12001692ВН/30.03.2012 г. – отпуска 
300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно установен 
социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горецитираната молба. 

202. ФАТМЕ АЛИ САЛИМ – молба с вх. № РД12001689ВН/30.03.2012 г. – отпуска 150 лв. за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно установен социален 
статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горецитираната молба. 

203. НАДЕЖДА БОЖКОВА МИХАЙЛОВА – молба с вх. № РД12001696ВН/30.03.2012 г. – 
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горецитираната 
молба. 



204. ДЯКО КОСТАДИНОВ ДЯКОВ – молба с вх. № РД12001822ВН/02.04.2012 г. – отпуска 
300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно установен 
социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горецитираната молба. 

205. НАЗЪМ ДЖЕСУР САЛИ – молба с вх. № РД12001736ВН/02.04.2012 г. – отпуска 700 лв. 
за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно установен 
социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горецитираната молба. 

206. КИНА СТЕФАНОВА ГАТЕВА – молба с вх. № РД12001781ВН/02.04.2012 г. - – отпуска 
300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно установен 
социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горецитираната молба. 

207. МАРИЯ ДИМИТРОВА ПЕТРОВА – молба с вх. № РД12001799ВН/02.04.2012 г. – 
отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горецитираната 
молба. 

208. БИЛЯНА СТЕФАНОВА НИНАРКИНА – молба с вх. № РД12001743ВН/02.04.2012 г. – 
отпуска 700 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горецитираната 
молба. 

209. МАРИНКА АНДОНОВА ДИМИТРОВА – молба с вх. № РД12001865ВН/03.04.2012 г. – 
отпуска 400 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горецитираната 
молба. 

210. СЛАВКА КОСТАДИНОВА ГЕОРГИЕВА – молба с вх. № РД12001864ВН/03.04.2012 г. – 
отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горецитираната 
молба. 

211. СВЕТЛИН СВЕТЛЕВ ПЕНЕВ – молба с вх. № РД12001857ВН/03.04.2012 г. – отпуска 200 
лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно установен 
социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горецитираната молба. 

212. ПАНАЙОТ ЙОРДАНОВ ИЛИЕВ – молба с вх. № РД12001841ВН/03.04.2012 г. – отпуска 
200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно установен 
социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горецитираната молба. 

213. ИЛИЯ ИВАНОВ СТАНЕВ – молба с вх. № РД12001891ВН/03.04.2012 г. – отпуска 300 лв. 
за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно установен 
социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горецитираната молба. 

214. МАРИЯ КОЛЕВА КЪНЕВА – молба с вх. № РД12001895ВН/03.04.2012 г. – отпуска 500 
лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно установен 
социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горецитираната молба. 

215. АНИФЕ ИБРЯМОВА ЕМИНОВА – молба с вх. № РД12001896ВН/03.04.2012 г. – отпуска 
200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно установен 
социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горецитираната молба. 

216. ГЕРГАНА ВАСИЛЕВА АВДЖИЕВА – молба с вх. № РД12001900ВН/03.04.2012 г. – 
отпуска 500 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горецитираната 
молба. 



217. АНГЕЛ ДИМИТРОВ РУСЕВ – молба с вх. № РД12001902ВН/03.04.2012 г. – отпуска 200 
лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно установен 
социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горецитираната молба. 

218. НАТАЛИЯ БОНЧЕВА АЛЕКСАНДРОВА – молба с вх. № РД12001999ВН/04.04.2012 г. – 
отпуска 500 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горецитираната 
молба. 

219. ГАЛИНА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА – молба с вх. № РД12001978ВН/04.04.2012 г. – 
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горецитираната 
молба. 

220. ИЛИАНА ЖЕКОВА ЗЛАТЕВА – молба с вх. № РД12001980ВН/04.04.2012 г. – отпуска 
500 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно установен 
социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горецитираната молба. 

221. ЦЕНКА ПЕЙЧЕВА НИКОЛОВА – молба с вх. № РД12001968ВН/04.04.2012 г. – отпуска 
150 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно установен 
социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горецитираната молба. 

222. САБРИНА РУМЕНОВА ХРИСТОВА – молба с вх. № РД12001967ВН/04.04.2012 г. – 
отпуска 150 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горецитираната 
молба. 

223. ИВАНКА РУСЕВА ИВАНОВА – молба с вх. № РД12001960ВН/04.04.2012 г.– отпуска 
300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно установен 
социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горецитираната молба. 

224. СВЕТЛАНА МАРИНОВА СТОЕВА – молба с вх. № РД12001962ВН/04.04.2012 г. – 
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горецитираната 
молба. 

225. ИВАЙЛО ВИКТОРОВ ВЪЛЧЕВ – молба с вх. № РД12001970ВН/04.04.2012 г. – отпуска 
500 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно установен 
социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горецитираната молба. 

226. ЛИЛЯНА СПИРОВА НИКОЛОВА – молба с вх. № РД12001957ВН/04.04.2012 г. – 
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горецитираната 
молба. 

227. ДЕСИСЛАВА АЛЕКСИЕВА ХРИСТОВА – молба с вх. № РД12001940ВН/04.04.2012 г. – 
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горецитираната 
молба. 

228. ДЕНИЦА АСЕНОВА ИВАНОВА – молба с вх. № РД12001935ВН/04.04.2012 г. – отпуска 
200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно установен 
социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горецитираната молба. 

229. СТАНКА НИКОЛОВА ЙОРДАНОВА – молба с вх. № РД12001927ВН/04.04.2012 г. – 
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горецитираната 
молба. 



230. ЦОНЮ МЕТОДИЕВ МАРИНОВ – молба с вх. № РД12001918ВН/04.04.2012 г. – отпуска 
200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно установен 
социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горецитираната молба. 

231. БОНКА ИВАНОВА ГРАДИНАРОВА – молба с вх. № РД12001916ВН/04.04.2012 г. – 
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горецитираната 
молба. 

232. СТЕФАН ИЛИЕВ АСЕНОВ – молба с вх. № РД12001920ВН/04.04.2012 г. – отпуска 200 
лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно установен 
социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горецитираната молба. 

233. МИЛКА БОЖКОВА МИХАЙЛОВА – молба с вх. № РД12001926ВН/04.04.2012 г. – 
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горецитираната 
молба. 

234. ДИАНА ДИМЧЕВА ДИМОВА – молба с вх. № РД12001971ВН/04.04.2012 г. – отпуска 
500 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно установен 
социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горецитираната молба. 

235. ЕЛЕНКА НЕДЯЛКОВА ЛЕЧЕВА – молба с вх. № РД120068ВН/05.04.2012 г. – отпуска 
300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно установен 
социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горецитираната молба. 

236. ДАНИЕЛА МИРОСЛАВОВА МАНЕВА – молба с вх. № РД12002071ВН/05.04.2012 г. – 
отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горецитираната 
молба. 

237. АНЕЛИЯ МИХАЙЛОВА АНГЕЛОВА – молба с вх. № РД12002052ВН/05.04.2012 г. – 
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горецитираната 
молба. 

238. ИВАНКА ЙОРДАНОВА ДИМИТРОВА – молба с вх. № РД12002049ВН/05.04.2012 г.  – 
отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горецитираната 
молба. 

239. ЮЛИАНА СВЕТЛОЗАРОВА ДОБРЕВА – молба с вх. № РД12002048ВН/05.04.2012 г. – 
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горецитираната 
молба. 

240. НАДЕЖДА АСЕНОВА АНГЕЛОВА – молба с вх. № РД12002045ВН/05.04.2012 г. – 
отпуска 250 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горецитираната 
молба. 

241. СЕВДИЕ ХАЛИЛ ИБРЯМ – молба с вх. № РД12002024ВН/05.04.2012 г. – отпуска 250 лв. 
за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно установен 
социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горецитираната молба. 

242. ЛИЛЯНА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА – молба с вх. № РД12002122ВН/06.04.2012 г. – 
отпуска 250 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 



установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горецитираната 
молба. 

243. ИСМАИЛ МЕХМЕДОВ ИСМАИЛОВ – молба с вх. № РД12002112ВН/06.04.2012 г.  – 
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горецитираната 
молба. 

244. НЕДЕЛЧО ЦВЯТКОВ НЕДЕЛЧЕВ – молба с вх. № РД12002116ВН/06.04.2012 г. – 
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горецитираната 
молба. 

245. АТАНАС НИКОЛАЕВ ГЕОРГИЕВ – молба с вх. № РД12002126ВН/06.04.2012 г. – 
отпуска 250 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горецитираната 
молба. 

246. ТАНА ХАРАЛАНОВА ЧАКЪРОВА – молба с вх. № РД12002109ВН/06.04.2012 г. – 
отпуска 250 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горецитираната 
молба. 

247. ВЕЛИЧКА ЖЕЛЯЗКОВА ГЕНЧЕВА – молба с вх. № РД12002108ВН/06.04.2012 г. – 
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горецитираната 
молба. 

248. ДЕШКА ПАНАЙОТОВА КЬОРЧЕВА – молба с вх. № РД12002107ВН/06.04.2012 г. – 
отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горецитираната 
молба. 

249. СУЛТАНКА ПЕТРОВА ХРИСТОВА – молба с вх. № РД12002105ВН/06.04.2012 г. – 
отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горецитираната 
молба. 

250. ЛЮБЕН ПЕТРОВ ЦВЕТКОВ – молба с вх. № РД12002372ВН/10.04.2012 г. – отпуска 300 
лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно установен 
социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горецитираната молба. 

251. ЛИЛЯНА ЗЮМБЮЛКОВА ИВАНОВА – молба с вх. № РД12002369ВН/10.04.2012 г. – 
отпуска 250 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горецитираната 
молба. 

252. ЕЛИСАВЕТА ФЕРДИНАНДОВА МИХАЙЛОВА – молба с вх. № 
РД12002366ВН/10.04.2012 г. – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горецитираната молба. 

253. МИЛЕНА АСЕНОВА ДЕМИРОВА – молба с вх. № РД12002365ВН/10.04.2012 г. – 
отпуска 500 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горецитираната 
молба. 



254. БИСТРА АЛЕКСАНДРОВА ИВАНОВА – молба с вх. № РД12002364ВН/10.04.2012 г. – 
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горецитираната 
молба. 

255. СТАНКА ЙОРДАНОВА ДИМИТРОВА – молба с вх. № РД12002363ВН/10.04.2012 г. – 
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горецитираната 
молба. 

256. СИЛВИЯ СИМИОНОВА ЙОРДАНОВА – молба с вх. № РД12002362ВН/10.04.2012 г. – 
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горецитираната 
молба. 

257. МАРИЯ АСЕНОВА АНТОНОВА – молба с вх. № РД12002357ВН/10.04.2012 г. – отпуска 
200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно установен 
социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горецитираната молба. 

258. ПЕРИХАН АСЕНОВА ТИХОМИРОВА – молба с вх. № РД12002356ВН/10.04.2012 г. – 
отпуска 250 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горецитираната 
молба. 

259. МИНКА АТАНАСОВА СТОЯНОВА – молба с вх. № РД12002327ВН/10.04.2012 г. – 
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горецитираната 
молба. 

260. МАЯ НИКОЛОВА СТАМАТОВА – молба с вх. № РД12002376ВН/10.04.2012 г. – отпуска 
300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно установен 
социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горецитираната молба. 

261. БОЖАНКА ДИМОВА КАРДАШЕВА – молба с вх. № РД12002175ВН/09.04.2012 г. – 
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горецитираната 
молба. 

262. ЦВЕТАНКА ИЛКОВА МИХАЙЛОВА – молба с вх. № РД12002197ВН/09.04.2012 г. – 
отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горецитираната 
молба. 

263. НАНКА АЛЕКСАНДРОВА СТЕФАНОВА – молба с вх. № РД12002205ВН/09.04.2012 г. 
– отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горецитираната 
молба. 

264. РОСИЦА ТОДОРОВА АНДРЕЕВА – молба с вх. № РД12002296ВН/09.04.2012 г. – 
отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горецитираната 
молба. 

265. НЕВЕНКА МИРЧЕВА ПЕНЧЕВА – молба с вх. № РД12002202ВН/09.04.2012 г. – отпуска 
300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно установен 
социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горецитираната молба. 



266. ГАЛИНА ИВАНОВА МАНОЛОВА-ВЛАЕВА – молба с вх. № РД12002384ВН/10.04.2012 
г. – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горецитираната молба. 

267. ЮЛИЯ КИРИЛОВА ЧЕШМЕДЖИЕВА – молба с вх. № РД1200 2404ВН/10.04.2012 г. – 
отпуска 700 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горецитираната 
молба. 

268. КРИСТИЯН ИЛИЕВ КОСТАДИНОВ – молба с вх. № РД12002542ВН/11.04.2012 г. – 
отпуска 700 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горецитираната 
молба. 

269. МАРИНКА ПАВЛОВА ФИЛИПОВА – молба с вх. № РД12002730ВН/17.04.2012 г. – 
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горецитираната 
молба. 

270. ЕВТИМ АНГЕЛОВ МИЛЕВ – молба с вх. № РД12002723ВН/17.04.2012 г. – отпуска 300 
лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно установен 
социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горецитираната молба. 

271. НЕДКА АТАНАСОВА ПЕТКОВА – молба с вх. № РД12002694ВН/17.04.2012 г. – 
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горецитираната 
молба. 

272. ЕВЕЛИНА КОСТАДИНОВА РУСЕВА – молба с вх. № РД12002687ВН/17.04.2012 г. – 
отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горецитираната 
молба. 

273. КРАСИМИРА ВАСИЛЕВА АТАНАСОВА – молба с вх. № РД12002686ВН/17.04.2012 г. 
– отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горецитираната 
молба. 

274. СТОЙКА ВАСИЛЕВА ЯНЧЕВА – молба с вх. № РД12002684ВН/17.04.2012 г. – отпуска 
200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно установен 
социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горецитираната молба. 

275. МАРИЯ КОСТОВА ДИМИТРОВА – молба с вх. № РД12002669ВН/17.04.2012 г. – 
отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горецитираната 
молба. 

276. ЯНА ДИМИТРОВА ПАНАЙОТОВА – молба с вх. № РД12002662ВН/17.04.2012 г. – 
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горецитираната 
молба. 

277. НУРТЕН ЯШАР САЛИМ – молба с вх. № РД12002704ВН/17.04.2012 г. – отпуска 300 лв. 
за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно установен 
социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горецитираната молба. 



278. СИЛВИЯ ТОДОРОВА БОРИСОВА – молба с вх. № РД12002777ВН/18.04.2012 г. – 
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горецитираната 
молба. 

279. ЛИЛЯНА СИМОВА ШОПОВА – молба с вх. № РД12002775ВН/18.04.2012 г. – отпуска 
300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно установен 
социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горецитираната молба. 

280. КАТИНКА ЙОРДАНОВА ЕВТИМОВА – молба с вх. № РД12002774ВН/18.04.2012 г. – 
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горецитираната 
молба. 

281. ВАЛЯ ЛЮБЕНОВА ГРАБОВЯНОВА – молба с вх. № РД12002780ВН/18.04.2012 г. – 
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горецитираната 
молба. 

282. ВЕЛКА АСЕНОВА ТОДОРОВА – молба с вх. № РД12002789ВН/18.04.2012 г. – отпуска 
200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно установен 
социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горецитираната молба. 

283. ПЕТЪР ВЕЛИЧКОВ ЙОРДАНОВ – молба с вх. № РД12002800ВН/18.04.2012 г. – отпуска 
300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно установен 
социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горецитираната молба. 

284. КРЕМЕНА КРЪСТЕВА НИКОЛОВА – молба с вх. № РД12002869ВН/19.04.2012 г. – 
отпуска 600 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горецитираната 
молба. 

285. РОСИЦА АЛЕКСАНДРОВА КОЕВА – молба с вх. № РД12002867ВН/19.04.2012 г. – 
отпуска 2000 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горецитираната 
молба. 

286. МАРИАНА ФИДОСКОВА ИВАНОВА – молба с вх. № РД12002903ВН/19.04.2012 г.  – 
отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горецитираната 
молба. 

287. ЮЛИЯ КРАСИМИРОВА МИХАЙЛОВА – молба с вх. № РД12002900ВН/19.04.2012 г. – 
отпуска 250 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горецитираната 
молба. 

288. ВЕСЕЛА СТАНЧЕВА ИЛИЕВА – молба с вх. № РД12002892ВН/19.04.2012 г. – отпуска 
700 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно установен 
социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горецитираната молба. 

289. ГЮЛЮМСЕР АЗИЗ МЕХМЕД – молба с вх. № РД12002888ВН/19.04.2012 г. - – отпуска 
700 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно установен 
социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горецитираната молба. 

290. ЦВЕТАНКА ГОСПОДИНОВА КОСТОВА – молба с вх. № РД12002884ВН/19.04.2012 г. – 
отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 



установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горецитираната 
молба. 

291. АПОСТОЛ МИХАЙЛОВ АПОСТОЛОВ – молба с вх. № РД12002879ВН/19.04.2012 г. – 
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горецитираната 
молба. 

292. ИВАН ПЕТРОВ НИКОЛОВ – молба с вх. № РД12003088ВН/21.04.2012 г. – отпуска 1500 
лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно установен 
социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горецитираната молба. 

293. АДЕМ РЕМЗИЕВ ИСМАИЛОВ – молба с вх. № РД12003013ВН/20.04.2012 г. – отпуска 
300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно установен 
социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горецитираната молба. 

294. СЪБИНКА АНГЕЛОВА КУПЕНОВА – молба с вх. № РД12003010ВН/20.04.2012 г. – 
отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горецитираната 
молба. 

295. ЕЛЕНКА ИВАНОВА ПАНАЙОТОВА – молба с вх. № РД12002984ВН/20.04.2012 г.  – 
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горецитираната 
молба. 

296. КРАСИМИРА ВЛАДИМИРОВА КОВАЧЕВА – молба с вх. № РД12002965ВН/20.04.2012 
г. – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горецитираната молба. 

297. ЯНКО ИВАНОВ ГОСПОДИНОВ – молба с вх. № РД12002976ВН/20.04.2012 г.  – отпуска 
250 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно установен 
социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горецитираната молба. 

298. ВЕЛИКА ГЕОРГИЕВА ПАНАЙОТОВА – молба с вх. № РД12002979ВН/20.04.2012 г. – 
отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горецитираната 
молба. 

299. ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ – молба с вх. № РД12003001ВН/20.04.2012 г. - отпуска 
300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно установен 
социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горецитираната молба. 

300. МИЛКА ДЕМИРОВА КОСТОВА – молба с вх. № РД12002880ВН/19.04.2012 г. – отпуска 
300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно установен 
социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горецитираната молба. 

301. ХРИСТИНА НЕДЕЛЧЕВА СТОЯНОВА – молба с вх. № РД12003097ВН/21.04.2012 г. – 
отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горецитираната 
молба. 

302. ТОДОР ПЕТРОВ НЯГОЛОВ – молба с вх. № РД12003116ВН/21.04.2012 г. – отпуска 200 
лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно установен 
социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горецитираната молба. 

303. НЕВЯНА КОСТАДИНОВА НИКОЛОВА – молба с вх. № РД12003113ВН/21.04.2012 г. – 
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 



установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горецитираната 
молба. 

304. РУСАНКА ИЛИЕВА МИТЕВА – молба с вх. № РД12-94.Р/62/30.01.2012 г. –  отпуска 300 
лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно установен 
социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горецитираната молба. 

305. ПЕТРАНКА КОЛЕВА МИНЧЕВА – молба с вх. № РД12003219ВН/23.04.2012г. – отпуска 
1500 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горецитираната 
молба. 

306. АТАНАС МАГДОВ АСЕНОВ – молба с  вх.№ РД 12003188ВН/23.04.2012г. – отпуска 700 
лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно установен 
социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горецитираната молба. 

307. ЛЮБЕН МИРОСЛАВОВ ЛЮБЕНОВ  – молба с вх.№ РД 1200391ВН/23.04.2012г. – 
отпуска 700 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горецитираната 
молба. 

308. ВЕСЕЛИН АТАНАСОВ АТАНАСОВ – молба с вх.№ РД 12003190ВН/23.04.2012г. – 
отпуска 700 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горецитираната 
молба. 

309. МУСТАФА САЛИ ИСЕИН – молба с вх. № РД 12003360ВН/24.04.2012г. – отпуска 700 
лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно установен 
социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горецитираната молба. 

310. КРАСИМИР ПЕНЧЕВ ДИМИТРОВ  – молба с вх. № РД12001238ВН/26.03.2012 г. – 
лицето е безработно с регистрация в ДБТ, без доходи и средства за издръжка,предстои оперативно 
лечение; г-н Димитров не притежава недвижима собственост, която би могла да бъде източник на 
допълнителни – отпуска 1000,00 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

311. ТЕОДОРА ПЕТКОВА ВАСИЛЕВА  – молба с вх. № РД12003482ВН/26.03.2012 г. – 
лицето е безработно с регистрация в ДБТ, от м.Ноември 2011г. съпругът също е безработен, едното 
от децата има определени 54% ТНР /епилепсия/, тази година е абитуриентка; другото дете страда от 
психично заболяване; доходът на семейството се формира от социални помощи в размер на 294,00 
лв. месечно;   семейството не притежава недвижима собственост, която би могла да бъде източник 
на допълнителни – отпуска 700,00 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ РЕШЕНИЕ № 348-10. 

 
1. СЕВДА ФИЛИПОВА РАШКОВА – молба с вх. № РД12-94.С/210/29.02.2012 г. -отказ – 

непълна документация. 
2. ТЕМЕНУЖКА ЗАХАРИЕВА МАРИНОВА – молба с вх. № РД12-94.Т/49/29.02.2012 г. 

отказ – непълна документация. 
3. АХМЕД ОСМАН ДЕМИРОГЛУ – молба с вх. № РД12-94.А/186/29.02.2012 г. - отказ – 

непълна документация. 
4. ЗЛАТКА ПЕТРОВА СИМЕОНОВА – молба с вх. № РД12-94.З/58/29.02.2012 г. – отказ-  

непълна документация. 
5. БОЖИДАР НИКОЛОВ ТОДОРОВ – молба с вх. № СДЖП12000041ВН/07.03.2012 г. – 

отказ – непълна документация. 
6. ИЛИЯ САШЕВ ВАСИЛЕВ – молба с вх. № СДЖП12000031ВН/07.03.2012 г. – отказ – 

непълна документация. 
7. АНЕТА СЪБИНОВА МАНОЛОВА – молба с вх. № СДЖП12000045ВН/08.03.2012 г. - 

отказ – непълна документация. 
8. АЛДИН РУСЕВ МИХАЙЛОВ – молба с вх. № СДЖП12000024ВН/06.03.2012 г. – отказ – 

непълна документация. 
9. ГЮЛСЕРЕН САЛИ МЕХМЕД – молба с вх. № СДЖП12000021ВН/06.03.2012 г. - отказ – 

непълна документация. 
10. НИКОЛА ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ – молба с вх. № РД1000362ВН/09.03.2012 г. - отказ – 

непълна документация. 
11. СИЛВИЯ ЗДРАВКОВА СИМЕОНОВА – молба с вх. № РД12000375ВН/09.03.2012 г. – 

отказ- непълна документация. 
12. ЕЛЕНА РУСЕВА СИДЕРОВА – молба с вх. № РД12000373ВН/09.03.2012 г. – отказ- 

непълна документация. 
13. КЪЙМЕТ ХАСАН ХЮСЕИН – молба с вх. № РД12000334ВН/09.03.2012 г. – отказ- 

непълна документация. 
14. МЕДИКА ИБРЯМ ХАЛИЛ – молба с вх. № РД12000409ВН/12.03.2012 г. - отказ – непълна 

документация. 
15. МИХАИЛ СЕВЕРИНОВ МАРИНОВ – молба с вх. № РД12000611ВН/14.03.2012 г. - отказ – 

непълна документация. 
16. ПЛАМЕНА ТОДОРОВА ШАЛАВЕРОВА – молба с вх. № РД12000524ВН/13.03.2012 г. - 

лицето е починало. 
17. СЕВДА АСЕНОВА МИХАЙЛОВА – молба с вх. № РД12000497ВН/13.03.2012 г. – отказ – 

непълна документация. 
18. ЕМИЛ МАРИНОВ ХУБАНОВ – молба с вх. № РД12000668ВН/15.03.2012 г. – отказ – 

непълна документация. 
19. АНКА СТЕФАНОВА ЗАХАРИЕВА – молба с вх. № РД12000745ВН/19.03.2012 г. - отказ – 

непълна документация. 
20. ЕМИЛИЯ ТОДОРОВА АЛЕКСАНДРОВА – молба с вх. № РД12000978ВН/21.03.2012 г. – 

отказ – непълна документация. 
21.  СЕНИЕ БЕХЧЕТ ШАКИР – молба с вх. № РД12001007ВН/21.03.2012 г. – отказ – непълна 

документация. 
22.  КРЪСТЮ ТОДОРОВ ТОДОРОВ – молба с вх. № РД12001977ВН/04.04.2012 г. – отказ – 

непълна документация. 



23. ВЕЛИКА ТОДОРОВА ТОДОРОВА – молба с вх. № РД12001974ВН/04.04.2012 г. - отказ – 
непълна документация. 

24. ВАСИЛКА ЕЛЕНОВА МАКСИМОВА – молба с вх. № РД12002351ВН/10.04.2012 г. – 
отказ непълна документация. 

25. ЗИНА ИСМАИЛОВА ХЮСЕИНОВА – молба с вх. № РД12002240ВН/09.04.2012 г. – отказ 
непълнадокументация. 

26. СТЕФКА МЛАДЕНОВА ЙОСИФОВА – молба с вх. № РД12002276ВН/09.04.2012 г. – 
отказ – непълна докуметация. 

27. НАДЕЖДА АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА – молба с вх. № РД12002185ВН/09.04.2012 г. – 
отказ – непълна документация. 

28. АЖДА АХМЕДОВА ШАБАНОВА – молба с вх. № РД12002502ВН/11.04.2012 г. – отказ- 
непълна документация. 

29. ВАРТУХИ АРТЮН ТЕПЕЛИКЯН – молба с вх. № РД12002719ВН/17.04.2012 г. – отказ- 
непълна документация. 

30. АНКА АЛЕКОВА ИЛИЕВА – молба с вх. № РД12002705ВН/17.04.2012 г. - лицето е – 
отказ – непълна документация 

31. АНЕЛИЯ ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА – молба с вх. № РД12002663ВН/17.04.2012 г. – отказ- 
непълна документация. 

32. ЛЮТВИ МЕХМЕД ХАСАН – молба с вх. № РД12002783ВН/18.04.2012 г. – отказ- непълна 
документация 

33. ЮЛИЯ РАЙКОВА АЛЕКСИЕВА – молба с вх. № РД12003016ВН/20.04.2012 г. – отказ – 
непълна документация. 

34. СВЕТЛАНА ВЛАДИСЛАВОВА СТОЯНОВА – молба с вх. № РД12003100ВН/21.04.2012 г. 
– отказ – непълна докуметация. 

35. НЕДЖМИЯ ШЕФКЕТ ХАСАНОВА – молба с вх. № РД11-94.Н/377/09.09.2011 г. – ОТКАЗ, 
лицето е починало на 28.09.2011 г., съгласно смъртен акт № 172 от 28.09.2011 г. 

36. ЮЛИАН ПЕТРОВ ДИМОВ – молба с вх. № РД11-94.Ю/95/23.11.2011 г. – ОТКАЗ, 
отпусната еднократна помощ за лечение – Протокол на Общински съвет № 6/28.03.2012г. – 
РЕШЕНИЕ № 292-9 –отпусната помощ  в размер на 200 лв. 

37. РУМЕН ДЕМИРОВ КАБАКЧИЕВ – молба с вх. № РД12-94.Р/32/19.01.2012 г. – ОТКАЗ, 
отпусната еднократна помощ за лечение – Протокол на Общински съвет № 4/01.02..2012г. – 
РЕШЕНИЕ № 214-10 –отпусната помощ в размер на 300 лв 

38. ДАНИЕЛА ЖЕЛЯЗКОВА ДИМИТРОВА – молба с вх. № РД12-94.Д/44/18.01.2012 г. – 
ОТКАЗ, отпусната еднократна помощ за лечение – Протокол на Общински съвет № 6/28.03.2012г. – 
РЕШЕНИЕ № 292-9 –отпусната помощ   в размер на 1000 лв. 

39. АННА ПЕНЕВА АТАНАСОВА – молба с вх. № РД12-94.А/64/21.01.2012 г. – ОТКАЗ, 
отпусната еднократна помощ за лечение – Протокол на Общински съвет № 6/28.03.2012г. – 
РЕШЕНИЕ № 292-9 –отпусната помощ в размер на 300 лв. 

40. ЕМИЛИЯ ТОДОРОВА АЛЕКСАНДРОВА – молба с вх. № СДЖП12000046ВН/08.03.2012 
г. – ОТКАЗ, отпусната еднократна помощ– Протокол на Общински съвет № 6/28.03.2012г. – 
РЕШЕНИЕ № 254-3 – отпусната помощ в размер на 200 лв. 

41. ЮСУФ АХМЕДОВ ЮСУФОВ – молба с вх. № РД12000461ВН/13.03.2012 г. – ОТКАЗ, 
лицето е получило помощ за 2012 г. Протокол на Общински съвет № 6/28.03.2012г. – РЕШЕНИЕ № 
292-9 – отпусната помощ   в размер на 500 лв. 

 



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 
№ 7 

от заседание, проведено на 16 и 17.05.2012 г. 
по точка  единадесета от дневния ред 

 
 

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

(1) – приемане на метод и условия за провеждане на приватизационни 
процедури за обекти с открита процедура за приватизация по Годишния план за 
приватизация за 2012г. 

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

                   Докл.: Теодора Трендафилова– председател на КПСК 
         

Общ брой присъстващи общински съветници - 44 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

350-11. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2, чл.4, 
ал.4, чл.31, ал.1 и чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК във връзка с чл.2, ал.1, т.3, чл.3, ал.1, 
т.1, чл.5 и чл.6, ал.1 от Наредбата за търговете и конкурсите и свое решение 
№1957-3/20/17.02.2010г. за откриване на процедура за приватизация на 
общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, бул.”Христо Ботев” №18, 
вх.1, ет.13 по АОС №5927/16.11.2009г. и представляващ ателие №1 със 
застроена площ 88,50кв.м., ведно с изба №337 с площ 11,47кв.м, заедно с 
0,019318% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, 
Общински съвет – Варна реши: 

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на 
общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, бул.”Христо Ботев” №18, 
вх.1, ет.13 по АОС №5927/16.11.2009г. и представляващ ателие №1 със 
застроена площ 88,50кв.м., ведно с изба №337 с площ 11,47кв.м, заедно с 
0,019318% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж 
при начална тръжна цена 70 000лв. /седемдесет хиляди лева/. 

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



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

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

8. Стъпка за наддаване в размер на 2 000лв. /две хиляди лева/. 
9. Депозит в размер на 5 000лв. /пет хиляди лева/, платими по сметка 

IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при “Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна до 16.30 часа на 15-я работен ден от 
обнародването на решението в “Държавен вестник”. 

10. Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207 на XІІ-я 
етаж в сградата на Община Варна, срещу представяне на документ за платени 
700лв. /седемстотин лева/, с включен ДДС, по сметка IBAN: 
BG35CECB97903262150002 и BIC: CECBBGSF при “Централна кооперативна 
банка” АД, клон Варна до 16.30 часа на 10-я работен ден  от обнародването на 
решението в “Държавен вестник”. 

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

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

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

13. Търгът да се проведе на 16-я работен ден от обнародването на 
решението в “Държавен вестник” от 10.00 часа в сградата на Община Варна. 

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

14.1. заявление за участие; 



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

14.3. платежен документ за внесен депозит в размер на 5 000лв. /пет 
хиляди лева/, платими по сметка IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: 
CECBBGSF при “Централна кооперативна банка” АД, клон Варна /оригинал/. 

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

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

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

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

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

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

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

14.13. 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/; 

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

15. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения: 
15.1. са подадени след 16.30 часа на 15-я работен ден от обнародването на 

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



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

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

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

ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно наддаване 
в състав: председател – Теодора Трендафилова, членове: Анелия Добринова, 
Дилбер Вейсалова, Ивайло Митковски и Димитър Кискинов; резервни членове: 
Николай Стоянов и Петър Липчев и възнаграждение, съгласно чл.8, ал.3 от 
Наредбата за търговете и конкурсите, за дейността на всеки от членовете на 
комисията в размер на 100лв. /сто лева/. 

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

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

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

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за –  44, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват –7/ 
 
 
 
351-11. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2, чл.4, 

ал.2, чл.31, ал.1 и чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК във връзка с чл.2, ал.1, т.3, чл.3, ал.1, 
т.1, чл.5 и чл.6, ал.1 от Наредбата за търговете и конкурсите и свое решение 



№1873-5/19/09.12.2009г. за откриване на процедура за приватизация на 
общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, ул.”Охрид” №25 по АОС 
№218/28.07.1997г. и представляващ магазин с идентификатор 
10135.1506.744.1.5, намиращ се в партера на триетажна жилищна сграда със 
застроена площ 21,60кв.м., заедно със съответните идеални части от общите 
части на сградата и от дворното място, представляващо поземлен имот с 
идентификатор 10135.1506.744, цялото с площ 244,00кв.м., Общински съвет – 
Варна реши: 

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на 
общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, ул.”Охрид” №25 по АОС 
№218/28.07.1997г. и представляващ магазин с идентификатор 
10135.1506.744.1.5, намиращ се в партера на триетажна жилищна сграда със 
застроена площ 21,60кв.м., заедно със съответните идеални части от общите 
части на сградата и от дворното място, представляващо поземлен имот с 
идентификатор 10135.1506.744, цялото с площ 244,00кв.м. при начална тръжна 
цена 36 000лв. /тридесет и шест хиляди лева/. 

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

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

8. Стъпка за наддаване в размер на 1 000лв. /хиляда лева/. 
9. Депозит в размер на 3 000лв. /три хиляди лева/, платими по сметка 

IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при “Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна до 16.30 часа на 15-я работен ден от 
обнародването на решението в “Държавен вестник”. 

10. Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207 на XІІ-я 
етаж в сградата на Община Варна, срещу представяне на документ за платени 
700лв. /седемстотин лева/, с включен ДДС, по сметка IBAN: 
BG35CECB97903262150002 и BIC: CECBBGSF при “Централна кооперативна 
банка” АД, клон Варна до 16.30 часа на 10-я работен ден  от обнародването на 
решението в “Държавен вестник”. 

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



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

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

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

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

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

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

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

14.3. платежен документ за внесен депозит в размер на 3 000лв. /три 
хиляди лева/, платими по сметка IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: 
CECBBGSF при “Централна кооперативна банка” АД, клон Варна /оригинал/. 

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

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

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

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

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

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



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

14.13. 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/; 

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

15. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения: 
15.1. са подадени след 16.30 часа на 15-я работен ден от обнародването на 

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

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

изискванията на глава V, раздел І от Наредбата за търговете и конкурсите; 
16.2. договорът за приватизация се сключва в съответствие с 

изискванията на глава VІІ от Наредбата за търговете и конкурсите. 
ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно наддаване 

в състав: председател – Николай Стоянов, членове: Анелия Добринова, 
Снежана Донева, Галина Крайчева-Иванова и Димитър Кискинов; резервни 
членове: Теодора Трендафилова и Илия Кафалийски и възнаграждение, 
съгласно чл.8, ал.3 от Наредбата за търговете и конкурсите, за дейността на 
всеки от членовете на комисията в размер на 100лв. /сто лева/. 

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

V. Възлага на адвокат-довереника на Общински съвет – Варна проверката 
на данните по декларацията за произход на средствата, в съответствие с 
изискванията на Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по чл.7, 



ал.3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за реда и 
органите за контрол на декларираните данни, преди подписване на приложения 
към тръжната документация договор.  

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

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за –  44, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват –7/ 
 
 
 
352-11. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2, чл.4, 

ал.4, чл.31, ал.1 и чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК във връзка с чл.2, ал.1, т.3, чл.3, ал.1, 
т.1, чл.5 и чл.6, ал.1 от Наредбата за търговете и конкурсите и свое решение 
№3081-4/32/09,10.03.2011г. за откриване на процедура за приватизация на 
общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, бул."Цар Освободител" 
№88, бл.1, вх.А, ет.6 по АОС №6113/20.07.2010г. и представляващ ателие №1 с 
идентификатор 10135.2556.1.4.20 и застроена площ 92,60кв.м., заедно с 
1,2826% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, 
Общински съвет – Варна реши: 

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на 
общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, бул."Цар Освободител" 
№88, бл.1, вх.А, ет.6 по АОС №6113/20.07.2010г. и представляващ ателие №1 с 
идентификатор 10135.2556.1.4.20 и застроена площ 92,60кв.м., заедно с 
1,2826% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж при 
начална тръжна цена 80 000лв. /осемдесет 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 000лв. /две хиляди лева/. 



9. Депозит в размер на 5 000лв. /пет хиляди лева/, платими по сметка 
IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при “Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна до 16.30 часа на 15-я работен ден от 
обнародването на решението в “Държавен вестник”. 

10. Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207 на XІІ-я 
етаж в сградата на Община Варна, срещу представяне на документ за платени 
700лв. /седемстотин лева/, с включен ДДС, по сметка IBAN: 
BG35CECB97903262150002 и BIC: CECBBGSF при “Централна кооперативна 
банка” АД, клон Варна до 16.30 часа на 10-я работен ден  от обнародването на 
решението в “Държавен вестник”. 

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

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

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

13. Търгът да се проведе на 17-я работен ден от обнародването на 
решението в “Държавен вестник” от 10.00 часа в сградата на Община Варна. 

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

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

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

14.3. платежен документ за внесен депозит в размер на 5 000лв. /пет 
хиляди лева/, платими по сметка IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: 
CECBBGSF при “Централна кооперативна банка” АД, клон Варна /оригинал/. 

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

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



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

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

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

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

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

14.13. 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/; 

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

15. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения: 
15.1. са подадени след 16.30 часа на 15-я работен ден от обнародването на 

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

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

изискванията на глава V, раздел І от Наредбата за търговете и конкурсите; 
16.2. договорът за приватизация се сключва в съответствие с 

изискванията на глава VІІ от Наредбата за търговете и конкурсите. 
ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно наддаване 

в състав: председател – Теодора Трендафилова, членове: Анелия Добринова, 
Йорданка Юнакова, Станислав Иванов и Димитър Кискинов; резервни членове: 
Николай Стоянов и Димитър Чутурков и възнаграждение, съгласно чл.8, ал.3 от 
Наредбата за търговете и конкурсите, за дейността на всеки от членовете на 
комисията в размер на 100лв. /сто лева/. 



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

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

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

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за –  44, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват –7/ 
 
 
 
353-11. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2, чл.4, 

ал.4, чл.31, ал.1 и чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК във връзка с чл.2, ал.1, т.3, чл.3, ал.1, 
т.1, чл.5 и чл.6, ал.1 от Наредбата за търговете и конкурсите и свое решение 
№3082-4/32/09,10.03.2011г. за откриване на процедура за приватизация на 
общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, бул."Цар Освободител" 
№88, бл.2, вх.Б, ет.6 по АОС №6131/20.07.2010г. и представляващ ателие №1 с 
идентификатор 10135.2556.1.5.16 и застроена площ 135,60кв.м., заедно с 
1,8782% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, 
Общински съвет – Варна реши: 

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на 
общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, бул."Цар Освободител" 
№88, бл.2, вх.Б, ет.6 по АОС №6131/20.07.2010г. и представляващ ателие №1 с 
идентификатор 10135.2556.1.5.16 и застроена площ 135,60кв.м., заедно с 
1,8782% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж при 



начална тръжна цена 120 000лв. /сто и двадесет 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 000лв. /две хиляди лева/. 
9. Депозит в размер на 5 000лв. /пет хиляди лева/, платими по сметка 

IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при “Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна до 16.30 часа на 15-я работен ден от 
обнародването на решението в “Държавен вестник”. 

10. Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207 на XІІ-я 
етаж в сградата на Община Варна, срещу представяне на документ за платени 
700лв. /седемстотин лева/, с включен ДДС, по сметка IBAN: 
BG35CECB97903262150002 и BIC: CECBBGSF при “Централна кооперативна 
банка” АД, клон Варна до 16.30 часа на 10-я работен ден  от обнародването на 
решението в “Държавен вестник”. 

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

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

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

13. Търгът да се проведе на 17-я работен ден от обнародването на 
решението в “Държавен вестник” от 14.00 часа в сградата на Община Варна. 



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

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

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

14.3. платежен документ за внесен депозит в размер на 5 000лв. /пет 
хиляди лева/, платими по сметка IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: 
CECBBGSF при “Централна кооперативна банка” АД, клон Варна /оригинал/. 

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

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

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

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

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

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

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

14.13. 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/; 

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

15. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения: 
15.1. са подадени след 16.30 часа на 15-я работен ден от обнародването на 

решението в “Държавен вестник”; 
15.2. са подадени в незапечатан или прозрачен плик; 



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

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

изискванията на глава V, раздел І от Наредбата за търговете и конкурсите; 
16.2. договорът за приватизация се сключва в съответствие с 

изискванията на глава VІІ от Наредбата за търговете и конкурсите. 
ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно наддаване 

в състав: председател – Николай Стоянов, членове: Анелия Добринова, 
Станислав Темелков, Петър Липчев и Димитър Кискинов; резервни членове: 
Теодора Трендафилова и Дилбер Вейсалова и възнаграждение, съгласно чл.8, 
ал.3 от Наредбата за търговете и конкурсите, за дейността на всеки от 
членовете на комисията в размер на 100лв. /сто лева/. 

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

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

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

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



354-11. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2, чл.4, 
ал.4, чл.31, ал.1 и чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК във връзка с чл.2, ал.1, т.3, чл.3, ал.1, 
т.1, чл.5 и чл.6, ал.1 от Наредбата за търговете и конкурсите и свое решение 
№3083-4/32/09,10.03.2011г. за откриване на процедура за приватизация на 
общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, бул."Цар Освободител" 
№88, бл.3, вх.В, ет.6 по АОС №6150/20.07.2010г. и представляващ ателие №1 с 
идентификатор 10135.2556.1.6.16 и застроена площ 156,00кв.м., заедно с 
2,1607% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, 
Общински съвет – Варна реши: 

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на 
общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, бул."Цар Освободител" 
№88, бл.3, вх.В, ет.6 по АОС №6150/20.07.2010г. и представляващ ателие №1 с 
идентификатор 10135.2556.1.6.16 и застроена площ 156,00кв.м., заедно с 
2,1607% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж при 
начална тръжна цена 130 000лв. /сто и тридесет 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 000лв. /две хиляди лева/. 
9. Депозит в размер на 5 000лв. /пет хиляди лева/, платими по сметка 

IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при “Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна до 16.30 часа на 15-я работен ден от 
обнародването на решението в “Държавен вестник”. 

10. Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207 на XІІ-я 
етаж в сградата на Община Варна, срещу представяне на документ за платени 
700лв. /седемстотин лева/, с включен ДДС, по сметка IBAN: 
BG35CECB97903262150002 и BIC: CECBBGSF при “Централна кооперативна 
банка” АД, клон Варна до 16.30 часа на 10-я работен ден  от обнародването на 
решението в “Държавен вестник”. 

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



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

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

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

13. Търгът да се проведе на 18-я работен ден от обнародването на 
решението в “Държавен вестник” от 10.00 часа в сградата на Община Варна. 

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

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

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

14.3. платежен документ за внесен депозит в размер на 5 000лв. /пет 
хиляди лева/, платими по сметка IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: 
CECBBGSF при “Централна кооперативна банка” АД, клон Варна /оригинал/. 

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

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

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

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

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

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



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

14.13. 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/; 

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

15. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения: 
15.1. са подадени след 16.30 часа на 15-я работен ден от обнародването на 

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

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

изискванията на глава V, раздел І от Наредбата за търговете и конкурсите; 
16.2. договорът за приватизация се сключва в съответствие с 

изискванията на глава VІІ от Наредбата за търговете и конкурсите. 
ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно наддаване 

в състав: председател –  Теодора Трендафилова, членове: Анелия 
Добринова, Медиха Мехмед-Хамза, Христо Атанасов и Димитър Кискинов; 
резервни членове: Николай Стоянов и Иван Луков и възнаграждение, съгласно 
чл.8, ал.3 от Наредбата за търговете и конкурсите, за дейността на всеки от 
членовете на комисията в размер на 100лв. /сто лева/. 

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

V. Възлага на адвокат-довереника на Общински съвет – Варна проверката 
на данните по декларацията за произход на средствата, в съответствие с 
изискванията на Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по чл.7, 



ал.3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за реда и 
органите за контрол на декларираните данни, преди подписване на приложения 
към тръжната документация договор.  

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

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за –  44, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват –7/ 
 
 
355-11. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2, чл.4, 

ал.4, чл.31, ал.1 и чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК във връзка с чл.2, ал.1, т.3, чл.3, ал.1, 
т.1, чл.5 и чл.6, ал.1 от Наредбата за търговете и конкурсите и свое решение 
№3084-4/32/09,10.03.2011г. за откриване на процедура за приватизация на 
общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, бул."Христо Ботев" №18, 
вх.9, ет.13 по АОС № 251/09.09.1997г. и представляващ ателие №2 със 
застроена площ 58,91кв.м., ведно с изба с полезна площ 6,75кв.м., заедно с 
0,1681% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, 
Общински съвет – Варна реши: 

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на 
общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, бул."Христо Ботев" № 18, 
вх. 9, ет. 13 по АОС №251/09.09.1997г. и представляващ ателие №2 със 
застроена площ 58,91кв.м., ведно с изба с полезна площ 6,75кв.м., заедно с 
0,1681% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж при 
начална тръжна цена 45 000лв. /четиридесет и пет хиляди лева/. Сделката не се 
облага с ДДС. 

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

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

8. Стъпка за наддаване в размер на 1 000лв. /хиляда лева/. 



9. Депозит в размер на 2 000лв. /две хиляди лева/, платими по сметка 
IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при “Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна до 16.30 часа на 15-я работен ден от 
обнародването на решението в “Държавен вестник”. 

10. Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207 на XІІ-я 
етаж в сградата на Община Варна, срещу представяне на документ за платени 
700лв. /хиляда лева/, с включен ДДС, по сметка IBAN: 
BG35CECB97903262150002 и BIC: CECBBGSF при “Централна кооперативна 
банка” АД, клон Варна до 16.30 часа на 10-я работен ден  от обнародването на 
решението в “Държавен вестник”. 

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

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

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

13. Търгът да се проведе на 18-я работен ден от обнародването на 
решението в “Държавен вестник” от 14.00 часа в сградата на Община Варна. 

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

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

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

14.3. платежен документ за внесен депозит в размер на 2 000лв. /две 
хиляди лева/, платими по сметка IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: 
CECBBGSF при “Централна кооперативна банка” АД, клон Варна /оригинал/. 

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

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



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

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

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

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

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

14.13. 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/; 

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

15. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения: 
15.1. са подадени след 16.30 часа на 15-я работен ден от обнародването на 

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

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

изискванията на глава V, раздел І от Наредбата за търговете и конкурсите; 
16.2. договорът за приватизация се сключва в съответствие с 

изискванията на глава VІІ от Наредбата за търговете и конкурсите. 
ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно наддаване 

в състав: председател – Николай Стоянов, членове: Анелия Добринова, Иван 
Луков, Димитър Чутурков и Димитър Кискинов; резервни членове: Теодора 
Трендафилова и Илия Кафалийски и възнаграждение, съгласно чл.8, ал.3 от 
Наредбата за търговете и конкурсите, за дейността на всеки от членовете на 
комисията в размер на 100лв. /сто лева/. 



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

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

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

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за –  44, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват –7/ 
 
 
356-11. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.1, ал.3 от ЗПСК и 

във връзка с предложение на Кмета на Община Варна с изх. №РД12-
9302/41/21.02.2012г., Общински съвет – Варна реши: 

Определя комисия за следприватизационен контрол на поетите с 
приватизационни договори задължения на купувачите в състав: председател – 
Теодора Трендафилова, членове: Анелия Добринова, Петър Липчев, Христо 
Атанасов и Димитър Кискинов; резервни членове: Станислав Темелков и 
Димитър Чутурков . 

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

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

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



Препис-извлечение! 

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

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 7 

от заседание, проведено на 16 и 17.05.2012 г. 
по точка  дванадесета от дневния ред 

 
 

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

(1) – одобряване на промени в структурата на общинската 
администрация на Община Варна. 

(2) – увеличаване персонала на ОП “ Зоопарк-СЦ” . 
(3) – поправка на очевидна фактическа грешка в приложение към 

Решение №249-2/6/28.03.2012г. на Общински съвет – Варна. 
   Докл.: Н. Стоянов – Председател на ВрК “СОА” 

        
Общ брой присъстващи общински съветници - 37 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

357-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от ЗМСМА и по 
предложение на Кмета на Община Варна с изх. № РД12002964ВН/19.04.2012г., 
Общински съвет – Варна одобрява промени в структурата на общинската 
администрация на Община Варна, както следва: 

Дирекция „Канцелария на Кмета, протокол, международно 
сътрудничество и връзки с обществеността” се преименува на „Канцелария на 
Кмета”. 

/за – 34, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
358-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА и по предложение на 

Кмета на Община Варна с изх. № РД12003542ВН/26.04.2012г., Общински 
съвет – Варна одобрява промени в общата численост на общинска 
администрация Варна - местни дейности по функции и дейности, както следва: 

 



� Намалява общата численост на Функция „Жилищно 
строителство, БКС и опазване на околната среда“, дейност „Други 
дейности по опазване на околната среда“ с 5 щ. бр., от които: 

- Гл. инспектор „Строителен контрол“ – 1 щ. бр. 
- Мл. инспектор „Строителен контрол“ – 2 щ. бр. 
- Мл. експерт „Озеленяване“ – 1 щ. бр. 
- Гл. специалист „Озеленяване“ – 1 щ. бр. 
 
� Намалява общата численост на Функция „Почивно дело, 

култура и религиозни дейности“, дейност „Спортни бази за спорт за 
всички“ с 4 щ. бр., от които: 

- Гл. експерт „Младежки дейности“ – 1 щ. бр. 
- Гл. експерт „Младежка доброволческа служба“ – 1 щ. бр. 
- Ст. специалист „Младежки дейности“ – 1 щ. бр. 
- Изпълнител „Техник“ – 1 щ. бр. 
 
� Намалява общата численост на Функция „Почивно дело, 

култура и религиозни дейности“, дейност „Други дейности по културата“ 
с 5 щ.бр., от които: 

- Гл. експерт „Летни научни срещи“ – 0,5 щ. бр. 
- Преводач – 0.5 щ. бр. 
- Гл. експерт „Международен джаз фестивал“ – 1 щ. бр. 
- Гл. експерт „Словесни творчески сдружения и организации“ – 1 щ. 

бр. 
- Главен счетоводител – 1 щ. бр. 
- Шофьор – 1 щ. бр. 
 
� Намалява общата численост на Функция „Икономически 

дейности и услуги“, дейност „Хранителен комплекс“ с 3 щ. бр., от които: 
- Изпълнител „Барман“ – 1 щ. бр. 
- Изпълнител „Сервитьор“ – 2 щ. бр. 
 
� Намалява общата численост на Функция „Образование“, 

дейност „Други дейности по образование“ с 6 бр., от които: 
- Гл. специалист – 2 щ. бр. в отдел „Образователни процеси, 

иновации и проекти“ 
- Гл. специалист – 2 щ. бр. в отдел „Бюджет и МТБ в образованието“ 
- Гл. специалист – 1 щ. бр. в „Други дейности“ 
- Счетоводител – 1 щ. бр. във филиал „Образование“ 

/за – 30, против – 0, въздържали се – 7/ 



 

359-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от ЗМСМА и по 
предложение на Кмета на Община Варна с изх. № РД12003549ВН/26.04.2012г., 
Общински съвет – Варна, одобрява промени в структурата на общинската 
администрация на Община Варна, както следва: 

Дирекция „Управление на кризи, отбранително планиране и обществен 
ред” се преименува на Дирекция „Управление на сигурността и контрол на 
обществения ред”. 

/за – 35, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 
 
360-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 52 от 

Закона за общинската собственост и по предложение на Кмета на Община 
Варна с изх. № РД12-5300/30/12.04.2012г., Общински съвет – Варна увеличава 
с една щатна бройка персонала на ОП „ Зоопарк-СЦ”  с длъжност „технически 
секретар”, код по ЕКПД 41152007. 

/за – 36, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 
361-12. На основание чл.21, ал.1, т.2 и т. 23, и ал.2 от ЗМСМА, във 

връзка с чл.62, ал.2 от АПК и по предложение на Кмета на Община Варна с изх. 
№ РД12004212ВН/09.05.2012 г., Общински съвет – Варна допуска поправка на 
очевидна фактическа грешка в приложение към Решение №249-2/6/28.03.2012г. 
на Общински съвет – Варна, както следва: 

- вместо: “Дирекция “Здравно развитие и социални дейности”” да се 
чете: “Дирекция ”Социални дейности и здравно развитие””; 

- вместо: “Звено за вътрешен одит” да се чете: “Отдел “Вътрешен 
одит””. 

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

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



 
 Препис-извлечение! 

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

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 7 

от заседание, проведено на 16 и 17.05.2012 г. 
по точка  тринадесета от дневния ред 

 
 

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

(1) – одобряване на ПУП - ПРЗ и РУП за УПИ II “ за училище”  в кв. 38, 
по плана на 8 м.р. на гр. Варна. 

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

      
Общ брой присъстващи общински съветници - 36 

 Общински съвет – Варна прие следното  

Р Е Ш Е Н И Е: 

362-13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, 
във връзка с чл. 21, ал. 1 и ал. 7 от ЗОС и по предложениe на Кмета на Община 
Варна с изх. № АГУ12-1000/37/20.03.2012г., Общински съвет - Варна одобрява 
Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ и 
Работен устройствен план /РУП/ за УПИ II-1023,422,617,1022 “за училище” в 
кв. 38, по плана на 8 м.р. на гр. Варна. 

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

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



Препис-извлечение! 

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

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 7 

от заседание, проведено на 16 и 17.05.2012 г. 
по точка  четиринадесета от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ВрК 

“Изработване проект на Правилник за организацията и дейността на 
общинския съвет, неговите комисии и взаймодеиствието му с общинската 
администрация” относно: 

(1) –  изменение и допълнение на Правилник за организацията и 
дейността на Общински съвет – Варна, неговите комисии и взаимодействието 
му с общинската администрация. 

Докл.: Аврам Тодоров – Председател на Вр.К “ИППОДОСНКВОА” 
          

Общ брой присъстващи общински съветници - 41 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

363-14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 3 от ЗМСМА, Общински съвет 
– Варна приема изменение и допълнение на Правилника за организацията и 
дейността на Общинския съвет – Варна, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация, както следва: 

В глава І 
В чл.2, ал.2 след текста: „чл.32, ал.1 от ЗМСМА  клетва” да се добави „със 
следния текст: Заклевам се в името на Република България да спазвам 
Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се 
ръководя от интересите на гражданите от Варненската община и да работя 
за тяхното благоденствие. Заклех се!” 

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

В глава ІІ 
В чл.13 /изменен/ „Преброяване при гласуването и проверка на кворума се 
извършва чрез системата за електронно гласуване, а при техническа 
неизправност на системата се възлага на техническите сътрудници от отдел 
„Канцелария на Общински съвет” с решение на Общинския съвет.” 

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



 
В глава ІV  

Чл.19, ал.3 /нова/  „Председателят на комисия организира работата на 
съответната комисия, ръководи заседанията и поддържа връзки с другите 
комисии и с председателя на Общински съвет. При временна обективна 
невъзможност Председател на комисия да изпълнява задълженията си, той е 
длъжен да уведоми Председателя на Общинския съвет, като писмено 
упълномощи лице – член на съответната комисия, което да изпълнява неговите 
функции за времето на отсъствието му, а в случай, че това не може да се 
осъществи, Председателят на Общинския съвет определя председателстващ 
заседанието на комисията. 

/за –  40, против –  0, въздържали се – 0/ 
 
Чл.24, ал.1, изр.3 /изменено/ „Заявки и дневен ред за заседания на комисиите 
за следващата седмица се правят до 14.00 часа от последния работен ден на 
предходната седмица.” 

/за –  38, против –  0, въздържали се – 0/ 
 
Чл.26, ал.1, изр. 3 /изменено/ “Не по-късно от два дни преди заседанието, 
длъжностните лица от отдел „Канцелария на Общински съвет” уведомяват 
всички членове на комисията по електронна поща, или телефон или писмено.” 

/за –  39, против –  0, въздържали се – 0/ 
 
Чл.26, ал.2 /нова/ „Дневният ред на комисиите и материалите се публикуват на 
електронната страница на ОбС – Варна и се изпращат по електронна поща на 
членовете на комисията, а при техническа неизправност – писмено, не по-късно 
от два работни дни преди заседанието.” 
Ал. 2 на чл.26 става ал.3 на същия член 

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

В глава VІ 
В чл.45, ал.3 /изменена/ „Уведомяването на общинските съветници за 
заседанието на Общинския съвет става по електронен път или с писмена покана 
не по-късно от три дни преди заседанието. Поканата съдържа деня, часа, 
мястото и проекта за дневен ред и в същия срок се обнародва в минимум един 
местен всекидневник и се публикува на сайта на Община Варна. В случаите на 
т.2-4 по ал.1 уведомяването може да става и по телефон, което се удостоверява 
от длъжностно лице от Отдел „Канцелария на Общинския съвет” и се 
публикува на сайта на Община Варна. 



Материалите за заседанията на Общински съвет – Варна се предоставят на 
съветниците по електронен път до 14:00 часа два дни преди сесията и в същия 
срок – в Стаята на общинския съветник.” 

/за –  40, против –  0, въздържали се – 0/ 
 
В чл.50, ал.3 /нова/ „Проверката на кворума се извършва чрез системата за 
електронно гласуване, а при техническа неизправност на системата – чрез 
преброяване на общинските съветници.” 
Съществуваща ал.3 става ал.4. 

/за –  41, против –  0, въздържали се – 0/ 
 
Чл.51, ал.2 се изменя „Дневният ред се гласува в цялостен вид.” 

/за –  39, против –  0, въздържали се – 0/ 
 
Чл.51, ал.4 /нова/: „Когато извънредни обстоятелства налагат това, Кметът на 
общината или общински съветник могат да внесат при Председателят на 
Общинския съвет предложение за включване на въпроси в дневния ред на 
предстоящото заседание до 12.00 часа на предхождащия заседанието ден, като в 
този случай предложението и материалите се изпращат незабавно на 
общинските съветници по електронен път.” 

/за –  41, против –  0, въздържали се – 0/ 
 
Чл.52, ал.4 /изменена/: „Поредността на изказванията се подрежда от 
електронната система, съгласно определените с този Правилник правила, а при 
техническа неизправност – като председателят състави списък на желаещите за 
изказване и определи последователността им по реда на постъпването им.” 

/за –  40, против –  0, въздържали се – 0/ 
 
Чл.63, ал.3 /изменена/: „Явното гласуване се извършва:  

1. чрез системата за електронно гласуване или чрез вдигане на ръка; 
2. чрез поименно гласуване, което се извършва чрез електронната 

система за гласуване, а при възникване на технически проблем с нея – като 
председателят прочита имената на общинските съветници по азбучен ред, 
които отговарят  „за”, „против” или „въздържал се”.” 

/за –  38, против –  0, въздържали се – 0/ 
 
В чл.64, ал.2 след текста: „поименно гласуване, което се отразява в протокола 
от заседанието” се добавя текста „чрез прилагане на разпечатка от системата за 
електронно гласуване или на списък на общинските съветници по азбучен ред, 
в който е отбелязан техния вот.”  



/за –  39, против –  0, въздържали се – 0/ 
 
Чл.68, ал.2 /изменена/ „Когато процедурата на гласуване или резултатът от 
него бъдат оспорени от общински съветник или група съветници веднага след 
приключването, председателят разпорежда да бъде направена поименна 
справка чрез системата за електронно гласуване, а при техническа неизправност 
на системата – то да бъде повторено поименно чрез прочитане на имената на 
общинските съветници.” 

/за –  38, против –  0, въздържали се – 0/ 
 
Чл.69, ал.2, в изр.1 след текста: „Решенията се подписват от Председателя на 
Общинския съвет”, се добавя текст: „след като се съгласуват с подпис на гърба 
на последната страница в следната последователност: определен от 
Председателя адвокат-довереник при Общинския съвет, началник отдел 
„Канцелария на Общински съвет”.”  

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

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



П Р А В И Л Н И К 
за организацията и дейността 

на Общинския съвет - Варна, неговите комисии 
и взаимодействието му с общинската администрация 

 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Организацията и дейността на общинския съвет се определят върху основата на 
Конституцията на Република България, Европейската харта за местното 
самоуправление, Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, действащото законодателство и разпоредбите на този 
правилник. 
Общинският съвет – Варна е орган на местното самоуправление, избран от 
жителите на общината, при условия и ред определен от закон. Той решава 
самостоятелно всички въпроси от местно значение, които законът е 
предоставил в негова компетентност в сферите посочени в чл. 17 от ЗМСМА. 
Общинският съвет определя политиката за изграждане и развитие на общината 
във връзка с осъществяването на дейностите по чл. 17 от ЗМСМА, както и 
други дейности, определени със закон. 
Изпълнява функции по чл. 21, ал. 1 ЗМСМА, както и решава и други въпроси от 
местно значение, които не са от изключителната компетентност на други 
органи. 
В изпълнение на правомощията си по чл. 21, ал.1 ЗМСМА, Общински съвет – 
Варна приема правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и 
обръщения. В своята дейност Общинският съвет - Варна се ръководи от 
следните общи принципи: 

• законност; 
• гарантиране и защита правата и законните интереси на жителите на 
общината; 
• самостоятелност по отношение на държавните органи при вземане на 
решения; 
• публичност и гласност; 
• демократичност. 

При осъществяване на своите правомощия Общински съвет – Варна 
взаимодейства с органите на държавна власт и с други органи на местна власт, 
осъществява сътрудничество с ръководните органи на синдикатите, на 
организациите на работодателите и на организациите за социална защита, както 
и на други неправителствени организации. 



Гражданите могат да участват в работата на Общинския съвет. След 
организирано обществено обсъждане, Общински съвет – Варна приема 
стратегии (програми) за развитие на Община Варна. 
Общински съвет – Варна упражнява текущ и последващ контрол по изпълнение 
на приеманите от него актове. 

ГЛАВА ПЪРВА 
КОНСТИТУИРАНЕ 

 
Чл. 1 Общинският съвет се свиква на първо заседание от областния управител в 
14-дневен срок от обявяване на резултатите от Общинската избирателна 
комисия. 
Чл. 2 (1) Първото заседание на Общинския съвет се открива от най-възрастния 
от присъстващите общински съветници. Той ръководи заседанието до избиране 
председател на общинския съвет. 
(2) Общинските съветници, Кметът на Варна, кметовете на районите и 
населените места, полагат предвидената в чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА клетва, със 
следния тескт: “Заклевам се в името на Република България да спазвам 
Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се 
ръководя от интересите на гражданите от Варненската община и да работя 
за тяхното благоденствие. Заклех се!”, което се удостоверява с подписване на 
клетвени листове. Когато общински съветник или кмет е възпрепятстван да 
присъства при полагането на клетва, той полага клетва преди началото на 
следващото заседание на Общинския съвет. 
Чл.3 Под председателството на най-възрастния общински съветник се 
провеждат разисквания по избора и избор на председател на Общинския съвет. 
 

ГЛАВА ВТОРА 
РЪКОВОДСТВО НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 

 
Чл.4 (1) Общинският съвет избира на първото си заседание председател на 
съвета с тайно гласуване. Гласуването се извършва в залата за заседания на 
Общинския съвет. 
(2) За произвеждането на тайно гласуване се избира комисия от пет души и 
нейния председател, която произвежда избора съгласно приета от общинския 
съвет процедура. 
Чл.5 Всеки общински съветник лично или като представител на партия или 
коалиция, представена в Общинския съвет, може да издига кандидатура за 
председател на Общинския съвет. 
Чл.6 (1) Изборът на председател се извършва лично с бяла бюлетина с имената 
на издигнатите кандидати. Получаването на изборните материали се извършва 



по азбучен ред, като председателят на Комисията по избора предоставя плик и 
бюлетина срещу подпис на всеки съветник. 
След получаването на изборните книжа съветникът упражнява правото си на 
гласуване тайно зад нарочно осигурен от комисията параван. Не се допуска 
гласуване на следващ общински съветник, докато предходният не е упражнил 
правото си на гласуване. Гласуването се извършва, като всеки съветник пусне в 
изборната урна плик и се подпише в списъка на Комисията по избора по 
азбучен ред. 
(2) Празен плик е този, в който липсва бюлетина по установения образец. Плик 
с повече от една различни бюлетини, бюлетини с повече от един кандидат и 
бюлетини не по установения образец се смятат за недействителен глас. Плик с 
две или повече еднакви бюлетини се брои за един действителен глас. 
(3) За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете 
от общия брой на съветниците. 
(4) Ако на първото заседание не се избере председател на Общинския съвет, 
председателстващият общински съветник, с решение на Общинския съвет, 
може да насрочи ново заседание в същия ден със същия дневен ред не по-рано 
от два часа. При отново несъстоял се избор, с решение на Общинския съвет, 
председателстващият насрочва поредно заседание със същия дневен ред до три 
дни от предишното заседание. Отново се допуска възможност с решение на 
Общинския съвет за ново заседание в същия ден до два часа след несъстоялия 
се избор. Тези процедури се прилагат до редовен избор на председател на 
Общинския съвет. 
Чл.7 (1) Правомощията на председателя на Общинския съвет се прекратяват 
предсрочно при: 
1.1 подаване на оставка, устна или писмена, която не се обсъжда и не се гласува 
и поражда своето действие от обявяването й пред Общинския съвет; 
1.2 при трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията му 
като председател за повече от три месеца; 
1.2.1 трайна невъзможност представлява обективна фактическа невъзможност 
за упражняване на задълженията. 
1.2.2 за системно неизпълнение на задачите се приема неизпълнение на правата 
и задачите, визирани му в ЗМСМА и правилника, за повече от три месеца. 
(2) Предложения по т. 1.2 могат да бъдат внасяни от една трета от общинските 
съветници, като такива предложения могат да бъдат внасяни веднъж на три 
месеца. 
(3) Прекратяването на пълномощията става с тайно гласуване с повече от 
половината от гласовете от общия брой на общинските съветници. Искането се 
поставя на първото заседание на Общинския съвет след постъпването му. 



(4) При предсрочно прекратяване на пълномощията на председателя на 
Общинския съвет, както и при обсъждане на дейността му, заседанието на 
Съвета се председателства от заместник-председател. 
(5) Нов избор се провежда в 14-дневен срок от приемане на решение за 
предсрочно прекратяване на пълномощията. 
(6) При предсрочно прекратяване на пълномощията на председателя на 
Общинския съвет нов избор се произвежда веднага след обявяване на оставката 
или приемане на решението, или на следващото заседание. 
Чл. 7А (1) Общински съветници или група в Общински съвет – Варна 
предлагат свои кандидати за заместник-председатели на Общинския съвет. 
(2) Избирането на заместник-председатели се извършва поотделно за всеки 
предложен кандидат, с явно гласуване и с мнозинство повече от половината от 
общия брой общински съветници. 
(3) Общински съвет – Варна взема решение за предсрочно прекратяване на 
правомощията на заместник-председател: 

1. по негово искане – чрез писмено депозирана оставка в деловодството на 
Общинския съвет; 
2. при трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията 
си за повече от 3 месеца; 
3. по предложение на 1/3 от общинските съветници. 

(4) Решенията по ал. 3 се приемат по реда на ал. 2. 
Чл.8 (1) Председателят на Общинския съвет освен правомощията по чл.25 от 
ЗМСМА: 

1. разпределя и координира работните материали по дейността на 
Общинския съвет между неговите органи – постоянни и временни 
комисии, заместник-председатели и председателски съвет според 
компетентността им; 
2. осигурява необходимите условия за работата на комисиите на 
Общинския съвет и на общинските съветници; 
3. упражнява контрол върху разходването на средствата, разчетени по 
бюджета на общината за издръжка на Общинския съвет; 
4. удостоверява с подписа си протоколите от заседанията на Общинския 
съвет и на приетите от него актове; 
5. определя местата в заседателната зала за общинските съветници, 
участващите с право на съвещателен глас лица, журналистите, 
представителите на общинската администрация и присъстващите 
граждани; 
6. осигурява реда в залата; 
7. следи за спазване на този правилник; 
8. подготвя и обявява на населението приетите от Общинския съвет актове; 



9. с участието на общински съветници организира най-малко два пъти в 
месеца прием на граждани от общината. Съобщаването на мястото, часа, 
времетраенето и обявяването на приема са задължение на Канцеларията на 
Общинския съвет. 
10.изпълнява и други функции, възложени му от законите на страната, 
Общинския съвет и този правилник. 
11.изготвя и внася за разглеждане два пъти годишно отчет за дейността на 
съвета и неговите комисии, който се разглежда в открито заседание и се 
разгласява на населението на общината по ред, определен в този 
правилник, съгласно чл. 69, ал.7. 

(2) Правомощията на председателя на Общински съвет – Варна в негово 
отсъствие за повече от 3 дни за всеки конкретен случай се изпълняват от 
писмено упълномощен от него заместник-председател. 
Чл.9 Председателят на Общински съвет получава възнаграждение, което се 
определя от Общинския съвет в зависимост от обема на работата, която 
извършва, но в размер не по-голям от възнаграждението на Кмета на Община 
Варна, а необходимите средства се обезпечават от общинския бюджет. Същият 
има всички права по трудово правоотношение освен тези, които противоречат 
или са несъвместими с неговото правно положение. 
Чл.10 (1) Заместник-председателите на Общинския съвет: 

1. подпомагат председателя при упражняването на неговите функции и 
правомощия; 
2. изпълняват отделни функции и правомощия на председателя, които 
Общинският съвет или той им възлагат; 
3. заместват председателя при обективна невъзможност той да присъства 
на заседанията на Общинския съвет и да възложи заместването писмено; 
4. изпълняват и други функции, възложени им от председателя, или от 
Общинския съвет. 

(2) За всяко заседание на ротационен принцип председателят на Съвета 
определя заместник-председател, който: 

1. следи за спазването на реда по време на заседание и на определения от 
председателя ред за заемане на местата в залата; 
2. контролира преброяванията при гласуването и проверката на кворума на 
общинските съветници; 
3. проверява протоколите от заседанията; 
4. по искане на председателя чете текстове на внесени за обсъждане 
проекти за решения; 
5. отчита времето за изказвания на общинските съветници; 
6. следи за спазването на процедурата и уведомява председателя; 
7. при тайно гласуване организира техническото обслужване; 



8. чете имената на общинските съветници при поименно гласуване; 
9. при участие на председателя в разискванията по даден проект за 
решение заседанието се ръководи от посочен от него заместник-
председател до гласуването на проекта или прекратяване на обсъждането. 

(3) Председателят и заместник-председателите представляват председателски 
съвет. 
Чл.11 (1) Председателският съвет изготвя предложението за дневен ред. 
(2) Председателите на комисии, председателите на групите общински 
съветници или упълномощени техни заместници правят предложения за 
дневния ред. 
Чл.12 (1) В своята дейност председателят и общинските съветници се 
подпомагат от създадено в структурата на общинската администрация звено. 
Служителите в звеното се назначават от кмета на Общината по предложение на 
председателя на Общинския съвет. 
(2) Кметът на Община Варна, по предложение на председателя на Общинския 
съвет, осигурява работни помещения за работа на Общинския съвет, неговите 
ръководни органи и комисии. 
Чл.13 Преброяване при гласуването и проверка на кворума се извършва чрез 
системата за електронно гласуване, а при техническа неизправност на 
системата се възлага на техническите сътрудници от отдел „Канцелария на 
Общински съвет” с решение на Общинския съвет. 
 

ГЛАВА ТРЕТА 
ГРУПИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ 

 
Чл.14 (1) Общинските съветници могат да образуват групи според партийната 
си принадлежност, политическата си ориентация или на друга програмна 
основа. 
(2) Минималният брой общински съветници за образуване на група е четири. 
(3) Когато броят на общинските съветници в една група спадне под 
определения минимум, тя преустановява своето съществуване. 
Чл.15 (1) Всяка група общински съветници представя на председателя на 
Общинския съвет решение за образуването си и списък на ръководството и на 
членовете, подписани от всички общински съветници от състава на групата. 
(2) Групи общински съветници, техните ръководства, както и промените в тях 
се вписват в специален регистър при председателя на Общинския съвет. 
Групите възникват от момента на вписване в нарочния регистър. Информацията 
за създадените групи, поименен състав и ръководства се публикува в интернет 
страницата на Община Варна до 1/една/ седмица от вписването в регистъра. 



(3) Председателят на Общинския съвет обявява регистрираните групи 
общински съветници и техните ръководства на следващото заседание на съвета. 
Същото правило се прилага и при последващи промени в състава и 
ръководствата им, както и при тяхното прекратяване. 
(4) Името на групата не може да повтаря име на организация, партия или 
коалиция, която вече се е регистрирала по съответния ред. 
(5) Наименованията на групите трябва да отговарят на имената на партиите и 
коалициите участвали в последните местни избори. 
Чл.16 (1) Всеки общински съветник може да членува само в една група 
общински съветници. 
(2) Условията за членуване, възникване и прекратяване на членството, както и 
правата и задълженията на членовете се определят от самата група в 
съответствие с разпоредбите на този правилник. 
(3) Общински съветник може да напусне групата, като подаде писмено 
заявление до нейния ръководител и уведоми председателя на Общинския съвет. 
 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 
КОМИСИИ 

 
Чл.17 (1) Комисиите са помощни органи на Общинския съвет и са главните 
носители на законодателната инициатива на Общинския съвет. 
(2) Видът и функциите на комисиите са определени с чл. 48, 49 и 50 от 
ЗМСМА. Изграждат се следните комисии: 

1. ПК “Финанси и бюджет” 
2. ПК “Архитектура, строителство, устройство, организация и развитие на 
територията на общината и населените места” 
3. ПК “Благоустройство и комунални дейности” 
4. ПК “Собственост и стопанство” 
5. ПК “Здравеопазване” 
6. ПК “Социални дейности и жилищна политика” 
7. ПК “Туризъм, търговия и рекламна дейност” 
8. ПК “Транспорт” 
9. ПК “Обществен ред и сигурност” 
10.ПК “Наука и образование” 
11.ПК “Младежки дейности и спорт” 
12.ПК “Европейски въпроси и международно сътрудничество” 
13.ПК “Правна комисия” 
14.ПК “Култура и духовно развитие” 
15.ВрК “Опазване и възпроизводство на околната среда” 
16.ВрК “Борба с корупцията и корупционните практики” 



17.ВрК “Структури и общинска администрация” 
18.ВрК “Изработването на проект за Правилник за организацията и 
дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация”. 

(3) Общинският съвет избира от своя състав, съгласно чл. 25, ал. 2, т. 3 от 
Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, постоянно 
действаща комисия към Общинския съвет с наименование: „ПК 
„Предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси” 
(4) Общинският съвет избира от своя състав, съгласно чл. 4, ал. 2 от Закона за 
приватизация и следприватизационен контрол, орган по приватизация, който е 
със статут на специална постоянно действаща комисия към Общинския съвет. В 
него се включват и лица от общинската администрация. Организацията и 
дейността на органа по приватизация се урежда със специален правилник. 
Решенията на органа по приватизация се утвърждават от Общинския съвет. 
(5) Общинският съвет избира от своя състав и други комисии по предложение 
на председателя на Общинския съвет или на общинските съветници. 
(6) Общинският съвет може да извършва промени във вида и броя на 
комисиите, както и на състава и ръководствата им. 
(7) Численият състав на всяка комисия не може да бъде по-малък от трима 
общински съветници. 
Чл.18 (1) Всеки общински съветник участва в състава най-малко на една 
постоянна комисия. 
Граждански и личен дълг е на всеки общински съветник според своята 
професионална подготовка и трудово развитие да прецени полезността на 
своето участие в определена (избрана) от него комисия. 
(2) При изявено желание от страна на общински съветник той може да бъде 
избран в състава на не повече от три постоянни комисии. Председателят на 
Общинския съвет не може да бъде избиран в комисии. 
(3) Един общински съветник може да председателства само една комисия. 
Чл.19 (1) Общинските съветници определят състава на комисиите съобразно 
характера на тяхната дейност и заявки за участие в съответните комисии от 
страна на общинските съветници. 
(2) Председателят и членовете на постоянните комисии се избират от 
Общинския съвет с явно гласуване. 
(3) Председателят на комисия организира работата на съответната комисия, 
ръководи заседанията и поддържа връзки с другите комисии и с председателя 
на Общински съвет. При временна обективна невъзможност Председател на 
комисия да изпълнява задълженията си, той е длъжен да уведоми Председателя 
на Общинския съвет, като писмено упълномощи лице – член на съответната 
комисия, което да изпълнява неговите функции за времето на отсъствието му, а 



в случай, че това не може да се осъществи, Председателят на Общинския съвет 
определя председателстващ заседанието на комисията. 
Чл.20 (1) Председателите на постоянните комисии се освобождават: 

1. по тяхно искане; 
2. с решение на Общинския съвет; 

(2) В случаите по т.1 от предходната алинея прекратяването на пълномощията 
се приема, без да се обсъжда и гласува. 
(3) При обективна невъзможност на председателя на постоянна комисия да 
изпълнява своите задължения или при системно нарушаване или неизпълнение 
на произтичащи от този правилник права или задължения, една трета от 
членовете на комисията или председателят на Съвета могат да предложат 
Общинският съвет да го освободи. 
Чл.21 (1) Комисиите могат да приемат свои вътрешни правила в съответствие с 
разпоредбите на този правилник. 
(2) Постоянните комисии представят на Председателя на Общинския съвет 
доклади за своята дейност, включващи информация за изпълнение, респективно 
неизпълнение на взетите от тях решения, най-малко веднъж на шест месеца. 
(3) Вътрешните правила и докладите на постоянните комисии са публични и се 
оповестяват по съответния ред. Информацията за вътрешните правила и 
докладите на комисиите се публикуват в интернет страницата на Община Варна 
до 1/една/ седмица от приемането им.  
Чл.22 (1) Комисиите могат да образуват подкомисии и работни групи като свои 
помощни органи. 
(2) В работата си комисиите могат да привличат външни лица като експерти и 
консултанти. 
Чл.23 (1) Съгласно чл. 49, ал. 1 от ЗМСМА комисиите имат за задача: 

1. да проучват потребностите на населението в съответната област и да 
правят предложения за решаване на проблемите; 
2. да подпомагат Общинския съвет при подготовката на решения по 
въпроси, внесени за обсъждане и решаване; 
3. да осъществяват контрол за изпълнение на решенията на Общинския 
съвет. 

(2) Комисиите разглеждат разпределените от председателя на Общинския съвет 
материали и документи, като по разглежданите въпроси приемат предложения 
и препоръки, подготвят становища и проекти за решения, които се внасят в 
Общинския съвет. При писмено поискване се предоставя копие от протокола на 
съответните заинтересовани лица и общински съветници. Във всички актове на 
комисиите се посочват фактическите и правни основания за тяхното приемане. 
(3) Предложения и становища от общинската администрация се разглеждат в 
комисиите, само ако са внесени от кмета на Община Варна. 



(4) Комисиите разглеждат постъпилите материали по реда на тяхната 
регистрация, при условие че са напълно комплектовани с необходимите 
документи. 
(5) Когато представените проекти и материали за разглеждане в комисиите не 
са напълно комплектовани с необходимите документи, или е необходимо да се 
внесат допълнителни становища по даден въпрос от вносителя или други 
компетентни органи, то комисията взема решение чрез Председателя на 
общинския съвет да върне преписката на вносителя за доокомплектоване, 
съответно да поиска допълнителни становища по нея от Общинската 
администрация или от други компетентни органи. 
Чл.24 (1) Дневният ред, периодичността и продължителността на заседанията 
на комисиите се определят от тях по предложение на техните председатели и 
членове. 
Всеки понеделник председателите на комисии да се запознават с постъпилите 
материали за разглеждане и на тази основа да планират заседания. 
Заявки и дневен ред за заседания на комисиите за следващата седмица се 
правят до 14.00 часа от последния работен ден на предходната седмица. 
(2) Комисията се свиква на заседание от нейния председател и/или по искане 
най-малко на една трета от членовете и/или от председателя на Общинския 
съвет. 
Всяка постоянна комисия провежда поне едно заседание между сесиите. 
Заседанията на комисиите не могат да се провеждат след публикуване на 
проекта за дневен ред за заседание на Общинския съвет. 
(3) Председателят на комисията ръководи заседанието, дава думата за 
изказвания на присъстващите и формулира решенията на комисията за 
протокола. 
(4) Комисиите заседават, ако присъстват повече от половината от техните 
членове, за което се води присъствен списък. Ако до 20 минути след обявеното 
начало за започване на заседанието кворумът не е налице, комисията може да 
заседава и при наличния състав, когато той не е по-малко от една трета от 
всичките й членове, а за комисии в състав по-малък от 9 членове – при 
присъствие на минимум трима членове. 
(5) Забранява се тютюнопушенето в помещението, в което се провежда 
заседание на комисиите към Общинския съвет. 
Чл.25 (1) Комисиите могат да решат отделни заседания да бъдат закрити по 
предложение на председателя на комисията или на нейни членове. 
(2) Общинските съветници, които не са членове на съответната комисия, както 
и кметът, районните кметове, кметовете на населени места и специалисти от 
общината, могат да участват на заседания с право на съвещателен глас. 



(3) Участващите в заседанията на комисиите са длъжни да спазват изискванията 
във връзка с опазване на служебната тайна, както и на сведения, отнасящи се до 
личния живот и доброто име на гражданите. 
(4) При обсъждане на проекти за решения и други актове или други въпроси 
вносителят или негов представител присъства на заседанията на комисиите. 
Чл.26 (1) Председателите на комисии определят часа и мястото на заседанията. 
Дневният ред за заседанията на комисиите се обявява съобразно постъпването 
на материалите. Не по-късно от два дни преди заседанието, длъжностните лица 
от отдел „Канцелария на Общински съвет” уведомяват всички членове на 
комисията по електронна поща, или телефон или писмено. В същия срок 
материалите за заседанието се предоставят на членовете на комисията. 
(2) Дневният ред на комисиите и материалите се публикуват на електронната 
страница на ОбС – Варна и се изпращат по електронна поща на членовете на 
комисията, а при техническа неизправност – писмено, не по-късно от два 
работни дни преди заседанието. 
(3) Решенията на комисиите се вземат с обикновено мнозинство от 
присъстващите при явно гласуване. 
Чл.27 (1) Комисиите могат да провеждат съвместни заседания, когато се 
разглеждат общи въпроси. Тези заседания се ръководят по споразумение на 
един от председателите. 
(2) При съвместни заседания всяка комисия взема поотделно своето решение по 
обсъждания въпрос. При различни становища всяка комисия изготвя свое 
самостоятелно становище, което представя на Общинския съвет. 
Чл.28 Комисиите приемат предложения, препоръки, доклади и становища, 
които се докладват на заседанието на Общинския съвет от Председателя им или 
от определен от тях член. 
Чл.29 (1) За заседанията на постоянните комисии се води съкратен протокол, в 
който се отбелязват всички взети становища. 
(2) Протоколът се подписва от председателя на комисията и от водещия 
протокола. 
(3) Ако докладната записка, включена в дневния ред на комисията, не се 
докладва от вносителя или от упълномощено от него компетентно лице, 
комисията не е задължена да вземе становище по нея. 
Чл.30 (1) Временни комисии се образуват по конкретен повод – за проучване 
на отделни въпроси и за провеждане на анкети. 
(2) Правилата за работа на постоянните комисии се прилагат и по отношение на 
временните комисии. 
(3) Временните комисии преустановяват дейността си с изготвяне на отчет и с 
решение на общинския съвет. 



(4) За извършване на тематични проверки се създават Работни групи със срок 
на действие до три месеца. 
 

ГЛАВА ПЕТА 
ВНАСЯНЕ, ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ПРОЕКТИ 

ЗА РЕШЕНИЯ И ДРУГИ АКТОВЕ 
 

Раздел I 
Чл.31 (1) Проекти на правилници, наредби, инструкции и решения могат да 
внасят общинските съветници, кметът на общината, както и кметове на райони 
и кметове на населени места по въпроси, касаещи техните райони или населени 
места. 
(2) Проектът за годишния бюджет на Община Варна се внася от кмета на 
общината. 
(3) Въпросите за разглеждане от Общински съвет се внасят в Деловодството на 
Община Варна с придружително писмо, подписано от вносителя, заедно с: 

1. писмен доклад, подписан от вносителя; 
2. проект за решение; 

(4) Мотивите към внесените за разглеждане нормативни актове съдържат 
аргументация за необходимостта и очаквания регулативен ефект. 
(5) Материалите при възможност се представят и на електронен носител при 
условия и по ред, определени от председателя на Общинския съвет. 
Чл.32 (1) Председателят на Общинския съвет разпределя проектите между 
комисиите до 7 – дневен срок, като копия от проектите от правилници, наредби 
и инструкции от местно значение се изпращат и на ПК “Правна комисия”. 
(2) Председателят на Общинския съвет определя водеща постоянна комисия за 
всеки проект за правилници, наредби и инструкции от местно значение, когато 
се налага обсъждане в повече комисии. 
(3) Писмени възражения по разпределението на проектите за правилници, 
наредби и инструкции от местно значение могат да се правят от 
Председателския съвет и от заинтересованите комисии пред председателя на 
Съвета в двудневен срок от уведомяването им. Той се произнася по 
направените възражения в същия срок. 
(4) Комисиите обсъждат проекти за правилници, наредби и инструкции от 
местно значение не по-рано от 48 часа от представянето им на членовете на 
съответната комисия. Те представят на председателя на водещата комисия 
проекти за правилници, наредби и инструкции от местно значение. 
(5) Становища по проектите за правилници, наредби и инструкции от местно 
значение се разглеждат от водещите комисии не по-късно от 30 дни от тяхното 
внасяне в комисията. 



(6) Водещата комисия се произнася с проект за правилници, наредби и 
инструкции от местно значение, с което предлага приемане, допълване, 
изменение или отхвърляне на предложения проект. 
(7) Проектът за проект за правилници, наредби и инструкции от местно 
значение се разглежда и подлага на гласуване на заседанието на Общинския 
съвет. 
Чл.33 (1) Проектите за решение заедно с редакционните поправки, изменения и 
допълнения, с мотивите към тях и становището на водещата комисия, на която 
са били разпределени, се предоставят на общинските съветници не по-късно от 
началото на заседанието, на което ще бъдат разглеждани. 
(2) Проектът за решение се обсъжда и гласува, след като Общинският съвет 
изслуша водещата комисия, становището на вносителя и становищата на други 
комисии, на които той е бил разпределен. 
Чл.34 Комисиите обсъждат едновременно всички проекти за решения, 
уреждащи една и съща материя, внесени в Общинския съвет до деня, в който 
водещата комисия започва обсъждането. 
Чл.35 Общинските съветници могат да правят предложения за изменения по 
текста на внесения проект за решение и в деня, в който водещата комисия 
пристъпи към разглеждането му. Предложенията се отправят чрез председателя 
на водещата комисия. 
Чл.36 Вносителят на проекта за решение може да го оттегли до започване на 
гласуването във водещата комисия, а след това само с нейно решение или с 
решение на общинския съвет, когато водещата комисия вече се е произнесла по 
същество с писмено становище. 
Чл.37 (1) Председателят на Общинския съвет съобщава на следващото 
заседание на Общинския съвет за оспорване на негово решение от кмета на 
общината в случаите, посочени в чл.45, ал.2 от ЗМСМА. 
(2) Председателят на Общинския съвет възлага на водещата комисия да 
докладва пред общинските съветници акта на кмета и мотивите към него. 
(3) Общинският съвет гласува оспореното решение по реда, определен от 
ЗМСМА. 
(4) След 3 /три/ поредни заседания на Общинския съвет в началото на дневния 
ред на последващото, Председателят на Общинския съвет и Кметът внасят 
информация-отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет. 
Чл.38 Председателят на Общинския съвет изпраща приетото решение на 
заинтересовани лица и органи до 14-дневен срок от приемането им, освен ако в 
Закона не е предвидено  друго. 
Чл.39 Общинските съветници могат да внасят проекти за декларации и 
обръщения. 
 



Раздел II 
Чл.40 (1) Проектът за общинския бюджет се внася от кмета на общината, 
съгласно срока от Закона и се разпределя за становище на всички постоянни 
комисии. Водеща е комисията по финанси и бюджет. 
(2) Проектът се разглежда приоритетно от постоянните комисии и от Съвета. 
Комисиите са длъжни да се произнесат в срок до 15 дни от разпределянето му. 
(3) След изтичане на срока по предходната алинея всички проекти се внасят за 
обсъждане и приемане в комисията по финанси и бюджет. 
(4) Обсъждането в Общинския съвет започва с изложение на вносителя, след 
което се изслушва обобщеното становище на комисията по финанси и бюджет, 
обхващащо становищата на постоянните комисии. 
(5) Обсъждането и гласуването на проекта се извършва съгласно ЗОБ. 
Чл.41 (1) Предложения по проекта за годишен бюджет, които предвиждат или 
предполагат изменение на бюджетните разходи по един параграф или 
мероприятие, се разглеждат, когато се посочи източникът на финансиране. 
(2) Предложения за изменения в предвидения размер на бюджетните приходи 
по групи и параграфи могат да се правят от вносителя и общински съветници. 
Чл.42 Проектите за изменение и допълнение на общинския бюджет се 
разглеждат по правилата на този раздел. Те се разпределят за разглеждане 
задължително на комисията по финанси и бюджет. 
Чл.43 Всички проекти, чието прилагане предполага допълнително бюджетно 
финансиране, се съпровождат с предложение за съответно изменение на 
приетия общински бюджет. В тези случаи се прилагат особените правила по 
този раздел. 
Чл.44 По неуредените в този раздел въпроси се прилагат съответно правилата 
на предходния раздел. 
 

ГЛАВА ШЕСТА 
ЗАСЕДАНИЯ 

 
Чл.45 (1) Общинският съвет се свиква на заседание от неговия председател: 

1. по негова инициатива с предложен от него проект за дневен ред; 
2. по искане на една трета от общинските съветници; 
3. по искане на една пета от избирателите в общината; 
4. по искане на областния управител. 

(2) В случаите на т.2-4 по предходната алинея исканията следва да бъдат с 
конкретен дневен ред. Председателят е длъжен да насрочи заседанието в 
седемдневен срок от внасяне на искането по предложения дневен ред. След 
изтичане на този срок, ако заседанието не бъде свикано от председателя, то се 
свиква от вносителя на искането и се провежда в 7-дневен срок от свикването. 



(3) Уведомяването на общинските съветници за заседанието на Общинския 
съвет става по електронен път или с писмена покана не по-късно от три дни 
преди заседанието. Поканата съдържа деня, часа, мястото и проекта за дневен 
ред и в същия срок се обнародва в минимум един местен всекидневник и се 
публикува на сайта на Община Варна. В случаите на т.2-4 по ал.1 
уведомяването може да става и по телефон, което се удостоверява от 
длъжностно лице от Отдел „Канцелария на Общинския съвет” и се публикува 
на сайта на Община Варна. 
 Материалите за заседанията на Общински съвет – Варна се предоставят 
на съветниците по електронен път до 14:00 часа два дни преди сесията и в 
същия срок – в Стаята на общинския съветник. 
(4) Заседания на Общински съвет – Варна се провеждат втората сряда на месеца 
или по решение на Председателския съвет. 
Чл.46 (1) Заседанията на Общинския съвет се провеждат от 9.00 ч. до 17.00 ч., 
като с решение на Общинския съвет заседанието може да бъде продължено 
най-много с един час. 
Предложението за удължаване на работното време се прави най-късно 1 час 
преди 17.00 ч. 
(2) При събития, за които се налага спешно свикване на Общинския съвет, 
председателят насрочва заседание, на което се обсъжда само събитието, повод 
за заседанието. Материалите за заседание могат да бъдат раздадени и на самото 
заседание. 
Чл.47 (1) Заседанията на Общинския съвет и неговите комисии са открити. 
Общинският съвет може да реши отделни заседания да са закрити. 
(2) При безредие и шум в залата, председателят въдворява ред и може да 
разпореди отстраняването на отделни граждани, както да прекъсне заседанието 
за определено време или го закрие. 
(3) Кметът, зам. кметът, кметовете на райони и населени места, когато са 
вносители, участват в заседанието на Общинския съвет с право на съвещателен 
глас. Те се изслушват задължително при обсъждане на въпроси, отнасящи се за 
кметството или за района. 
(4) Младежките делегати към постоянните комисии на общинския съвет 
участват в заседанията на постоянните комисии към Общинския съвет с право 
на съвещателен глас. 
(5) На заседанията не се допускат въоръжени лица. 
Чл.48 (1) Заседанията могат да бъдат закрити, когато важни общински интереси 
налагат това. 
(2) Предложение за закрито заседание могат да направят председателя на 
Общинския съвет, общинските съветници или кметът. 



(3) Мотивите на вносителя на предложението се обсъждат от Общинския съвет 
и се гласува заседанието да бъде закрито. 
(4) Обсъждането и протокола от закритото заседание са служебна тайна и 
обвързват със съответните задължения всички общински съветници и другите 
лица, които имат достъп до тях. 
(5) Решенията взети на закрито заседание се обявяват публично по общия ред. 
Чл.49 Заседанията могат да бъдат предавани пряко или чрез репортажи по 
електронните средства за масово осведомяване по тяхно искане, по покана на 
председателя или след решение на Общинския съвет. 
Чл.50 (1) Председателят открива заседанието, ако има повече от половината от 
общия брой съветници. 
(2) Проверка на кворум се извършва след всяка почивка или прекъсване на 
заседанието, както и при самото гласуване. Проверката се извършва и когато от 
общински съветник или група съветници се изрази мнение, че в залата не е 
налице необходимият кворум. 
(3) Проверката на кворума се извършва чрез системата за електронно гласуване, 
а при техническа неизправност на системата – чрез преброяване на общинските 
съветници. 
(4) Председателят прекратява заседанието, когато в залата няма необходимия 
кворум. 
Чл.51 (1) В началото на заседанието председателят докладва предложения за 
промени в проекта за дневния ред по искане на общински съветник, група 
общински съветници или кмет, постъпили при него до началото на заседанието. 
Всички предложения за включване в дневния ред на заседанието на 
разглеждането на въпроси от компетентността на Общинския съвет следва да 
бъдат придружени с проект за решение, което се докладва в хода на 
заседанието. 
(2) Дневният ред се гласува в цялостен вид.  
(3) Не могат да бъдат обсъждани въпроси, които не са включени в дневния ред. 
(4) Когато извънредни обстоятелства налагат това, Кметът на общината или 
общински съветник могат да внесат при Председателят на Общинския съвет 
предложение за включване на въпроси в дневния ред на предстоящото 
заседание до 12.00 часа на предхождащия заседанието ден, като в този случай 
предложението и материалите се изпращат незабавно на общинските съветници 
по електронен път. 
Чл.52 (1) Председателят ръководи заседанието и дава думата за изказвания. 
(2) Общинският съветник се изказва, след като председателят му даде думата. 
(3) Думата се иска от място с вдигане на ръка или с предварителна писмена 
заявка. 



(4) Поредността на изказванията се подрежда от електронната система, 
съгласно определените с този Правилник правила, а при техническа 
неизправност – като председателят състави списък на желаещите за изказване и 
определи последователността им по реда на постъпването им. 
 (5) Председателят дава думата на ръководителите на групи общински 
съветници (или на техни заместници), когато се поискат в рамките на 
дискусиите по дневния ред и времето определено за тях. 
(6) При поискване от страна на адвокат-довереник на Общинския съвет, 
председателят на Общинския съвет му дава думата за изразяване на правно 
становище по разисквания въпрос. 
Чл.53 (1) По процедурни въпроси думата се дава веднага, освен ако има 
направени искания за реплика, дуплика или за обяснение на отрицателен вот. 
(2) Процедурни са въпросите, с които се възразява срещу конкретно 
нарушаване на реда за провеждане на заседанията, предвидени в този 
правилник или когато се правят предложения за изменение или допълнение на 
приетия ред за провеждане на заседанието, включително тези за: 

1. прекратяване на заседанието; 
2. отлагане на заседанието; 
3. прекратяване на разискванията; 
4. отлагане на разискванията; 
5. отлагане на гласуването; 
6. проверка на кворума. 

(3) Процедурните въпроси се поставят в рамките на 2 мин., без да се засяга 
същността на обсъждания въпрос. 
Чл.54 (1) Постъпило процедурно предложение не се обсъжда и се подлага 
веднага на гласуване. 
(2) Постъпило предложение за прекратяване на разискванията не се обсъжда и 
се подлага веднага на гласуване. Подобен е подходът за отлагане на 
разискванията. Решението влиза в сила след изчерпване на подадените 
предварително заявки за изказвания. 
(3) При положение, че има предложение за прекратяване на разискванията или 
за отлагането им, най-напред се гласува предложението за прекратяване на 
разискванията. 
Чл.55 (1) Насрочено заседание може да бъде отложено само с решение на 
Общинския съвет. 
(2) В хода на дневния ред заседанието може да бъде прекъсвано или отложено с 
решение на Общинския съвет по предложение на председателя или група 
общински съветници. 



Чл.56 (1) При шум, безредие, реплики в залата, с което се пречи на работата на 
общинските съветници или когато важни причини налагат това, председателят 
може да прекъсне заседанието за определено време. 
(2) Всяка група общински съветници може да поиска прекъсване на заседанието 
до 20 минути един път на сесийно заседание. Председателят прекъсва 
заседанието веднага. 
(3) Председателят прекъсва заседанието по искане на председателя на 
постоянната (временната) комисия за желано от членовете й време, но не 
повече от 15 минути на едно заседание. Искането е за точка (проект за решение) 
само по материали на съответната комисия. 
Чл. 57 (1) Общинските съветници говорят от трибуната или от поставени в 
залата микрофони по обсъждания въпрос до 5 минути, освен ако Общинският 
съвет не е приел друг регламент. 
Чл.58 (1) Когато изказващият се отклонява от обсъждания въпрос, 
председателят го предупреждава и, ако нарушението продължи или се повтори, 
му отнема думата. 
(2) Общинският съветник не може да говори по същество повече от един път по 
един и същи въпрос. 
(3) По изключение председателят дава допълнително време за изчерпване на 
определен въпрос. 
Чл.59 (1) Общинският съветник има право на реплика. 
(2) Репликата е кратко възражение по съществото на приключилото изказване. 
То се прави веднага след изказването и не може да трае повече от 2 минути. 
(3) По едно и също изказване се допускат най-много три реплики. 
(4) Не се допуска реплика на репликата. Общинският съветник, към когото е 
отправена  репликата има право на две минути отговор (дуплика) след 
приключване на всички реплики. 
Чл.60 (1) Общинският съветник има право на лично обяснение до 2 минути, ако 
в изказване по време на заседанието е засегнат лично (поименно). Думата за 
лично обяснение се дава веднага. 
(2) След гласуване общинските съветници имат право на обяснение на три 
отрицателни вота  за време до 2 минути. Не се допуска обяснение на вот по 
процедура. 
Чл.61 След изчерпване на реда на изказващите се председателят обявява 
разискванията за приключили и се преминава към гласуване на решение. 
Чл.62 В хода на предложени от тях проекти за решения и разискванията могат 
да участват и се произнасят кмета на общината, кметовете на райони и 
населени места. 
Чл.63 (1) Решенията на Общинския съвет се вземат с явно гласуване съгласно 
чл. 27, ал. 3 и 4 от ЗМСМА. Съветът може да реши гласуването да бъде тайно. 



(2) Гласуването е лично. Гласува се “за”, “против” или “въздържал се”. 
(3) Явното гласуване се извършва:  

3. чрез системата за електронно гласуване или чрез вдигане на ръка; 
4. чрез поименно гласуване, което се извършва чрез електронната 

система за гласуване, а при възникване на технически проблем с нея – като 
председателят прочита имената на общинските съветници по азбучен ред, 
които отговарят  „за”, „против” или „въздържал се”. 

 
(4) Тайното гласуване се извършва с бюлетини поставени в непрозрачни 
пликове. 
Чл.64 (1) Предложението за поименно гласуване или тайно гласуване може да 
бъде направено от всеки съветник или група общински съветници. То се 
поставя на гласуване без разискване. 
(2) Решенията на Общинския съвет по чл. 21, ал. 1 точки 6, 7, 8, 9, 10, 14 и 15 се 
приемат с поименно гласуване, което се отразява в протокола от заседанието 
чрез прилагане на разпечатка от системата за електронно гласуване или на 
списък на общинските съветници по азбучен ред, в който е отбелязан техния 
вот. 
Чл.65 (1) Гласуване започва непосредствено след обявяване от председателя. 
(2) От започване на процедурата по гласуване до приключването й не се 
допускат изказвания. 
Чл.66 (1) Гласуването се извършва по следния ред: 

1. предложение за отхвърляне; 
2. предложение за отлагане на следващо заседание; 
3. предложение за изменение и допълнение на текст; 
4. обсъждан текст, който може да съдържа и одобрени вече поправки; 
5. предложение по същество. 

(2) Когато две или повече предложения са от едно и също естество, те се 
гласуват по реда на постъпването им. 
Чл.67 (1) Предложението се смята за прието, ако за него са гласували повече от 
половината от присъстващите общински съветници, освен ако в Закона не е 
предвидено друго. 
Чл.68 (1) Резултатът от гласуването се обявява от председателя веднага. 
(2) Когато процедурата на гласуване или резултатът от него бъдат оспорени от 
общински съветник или група съветници веднага след приключването 
Председателят разпорежда да бъде направена поименна справка чрез системата 
за електронно гласуване, а при техническа неизправност на системата – то да 
бъде повторено поименно чрез прочитане на имената на общинските 
съветници. 



Чл.69 (1) За всяко заседание на Общинския съвет се води магнетофонен запис и 
при възможност видеозаснемане. Въз основа на него се изготвя кратък 
протокол, отразяващ диспозитивите от взетите решения и подробен протокол 
от съответното заседание, включващ всички направени изказвания. 
(2) Решенията се подписват от Председателя на Общинския съвет след като се 
съгласуват с подпис на гърба на последната страница в следната 
последователност: определен от Председателя адвокат-довереник при 
Общинския съвет, началник отдел „Канцелария на Общински съвет”. Всички 
приети актове на Общинския съвет се изпращат до Кмета на общината и до 
областния управител в 7-дневен срок от приемането им. 
 
(3) В седемдневния срок по ал. 2 всеки общински съветник има право да 
прегледа текстовете на решенията. При несъгласие, да поиска поправки в тях, 
които се решават от Общинския съвет на следващото заседание. 
(4) Подробния протокол се подписва от председателя на Общинския съвет и 
протоколиралия и се изпраща до кмета на общината и до областния управител. 
Към протокола се прилагат и протоколите и списъците от тайното и поименно 
гласуване. 
(5) Всеки общински съветник има право да получи извлечение по определена 
точка от дневния ред или копие от пълните протоколи. 
(6) Магнетофонния запис се съхранява от техническия сътрудник за срок не по-
малък от края на мандата на Общинския съвет. Той може да се прослушва от 
общинските съветници в кабинета на началника отдел “Канцелария на 
Общински съвет”. 
(7) Решенията и подробните протоколи от заседанията на Общинския съвет се 
довеждат до знанието на населението чрез Интернет на web-страницата на 
Община Варна, чрез средствата за масово осведомяване и по друг подходящ 
начин. Оспорването, спирането, отмяната или потвърждаването на оспорените 
актове на Общинския съвет се разгласява по същия ред. Актовете на 
Общинския съвет се обнародват в “Държавен вестник”, когато това е  
предвидено със закон. 
(8) На всеки гражданин, желаещ да получи копие от даден акт на Общинския 
съвет, се осигурява възможност за това срещу заплащане. 
(9) Организацията и контрола по ал. 2 и ал. 7 е осъществяват от председателя на 
Общинския съвет. 
 

ГЛАВА СЕДМА 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ 

 



Чл.70 (1) Пълномощията, правата и задълженията на общинските съветници са 
уредени с чл. 30, 32, 33, 34, 35, 36 и 37 от ЗМСМА. 
(2) Председателят на Общинския съвет издава служебна карта на общинските 
съветници с данните и правата им по чл. 33 от ЗМСМА. 
(3) За отличаването им при нужда на общинските съветници се издава 
специален символ –  значка. 
(4) Освен питания към кмета, съгл. чл.33, ал.1, т.4 от ЗМСМА, общинските 
съветници имат   право да отправят и питания към други представители на 
местната власт. 
(5) Общинският съветник е длъжен да прави проверки по сигнали на 
избирателите и при нужда да уведомява председателя на Общинския съвет и 
органите на държавната и местна власт. 
(6) Общинският съветник е длъжен да спазва и изпълнява правилника, 
наредбите и решенията на Общинския съвет. 
Чл.71 (1) Общинският съветник получава възнаграждение за участие в 
заседания на Общинския съвет и на комисиите, на които е член. 
(2) Размерът и редът на възнаграждението се определя с решение на 
Общинския съвет. 
(3) За времето, през което изпълнява задълженията си, общинският съветник 
получава неплатен служебен отпуск, който се зачита за трудов стаж. 
Чл. 71А (1) При изпълнение на своите правомощия общинските съветници 
ползват материално-техническата база на Община Варна със съдействието на 
общинската администрация. 
(2) Общинските съветници могат да бъдат командировани от Председателя на 
Общинския съвет с тяхно съгласие извън територията на Община Варна във 
връзка с изпълнението на техните функции и за повишаване на тяхната 
квалификация. 
(3) Пътните и други разноски, направени от общинския съветник във връзка с 
работата му в съвета, се поемат от общинския бюджет. 
Чл.72 (1) Общинските съветници са длъжни да присъстват на заседания на 
Общинския съвет и на комисиите, в които са избрани. 
(2) Ако общинският съветник системно не участва в заседания на постоянните 
комисии, по предложение на председателя на ПК по-нататъшното му участие се 
решава от Общинския съвет. 
(3) Ако общински съветник не участва в три поредни заседания на Общинския 
съвет или в общо пет заседания на общинския съвет без уважителни причини, 
по предложение на председателя Общинският съвет приема решение за 
прекратяване на неговите пълномощия. 
(4) Времето за служебната заетост се удостоверява от председателя на 
Общинския съвет, съответно от председателя на постоянната комисия. 



(5) Общинският съветник, на когото се налага да напусне заседанието, преди да 
е завършило, или да закъснее за заседание, уведомява председателя на 
общинския съвет или ръководството на постоянната комисия. 
Чл.73 (1) Общинският съветник не може да бъде член на управителен, надзорен 
или контролен съвет, съвет на директорите, контрольор, управител, прокурист, 
търговски пълномощник, синдик или ликвидатор на търговски дружества с 
общинско участие или директор на общинско предприятие по Закона за 
общинската собственост. Допуска се представителство в общите събрания на 
фирми и търговски дружества с общинско участие. 
(2) Да заемат щатна длъжност в общинската администрация. 
(3) Да извършва дейност, която според Закона е несъвместима с положението 
на общинския съветник. 
 

ГЛАВА ОСМА 
КОНТРОЛ И ПИТАНИЯ КЪМ 

КМЕТА НА ОБЩИНАТА И КМЕТОВЕТЕ НА РАЙОНИ 
 

Чл.74 Общинските съветници имат право да отправят питания до кмета на 
общината и кметовете на райони по актуални проблеми, които представляват 
обществен интерес. 
Чл.75 (1) Отговор на питанията се предоставят на председателя на Общинския 
съвет в писмена форма най-късно седем дни преди началото на заседанието. 
(2) Отговорът е устен или писмен. Отговорът е писмен по желание на 
общинския съветник. 
(3) Председателят на Общинския съвет уведомява незабавно кмета на общината 
и кметовете на райони за постъпилите питания. 
(4) Кметът на общината или кметовете на райони може да поискат отлагане на 
отговора, но не по-късно от следващото заседание на Общинския съвет. 
(5) Общинските съветници могат да оттеглят своите питания писмено до 
започване на заседанието, или устно – в самото заседание. Председателят на 
Общинския съвет уведомява кмета на общината и кметовете на райони за това. 
Чл.76 (1) Общинският съветник не може да зададе повече от две питания до 
кмета на общината и кметовете на райони в едно заседание. 
(2) Времето за изложение на питанията е до 3 минути. 
(3) Общинският съветник, задал въпроса, има право да заяви дали е доволен от 
отговора или не в рамките на 2 (две) минути. 
Чл.77 Общинският съвет изслушва питанията и отговорите по тях в началото 
на съответното заседание освен, ако реши друго. Задължително е присъствието 
на отговарящия на питането. 



Чл. 78. Кметът на община Варна изпраща на Общинския съвет 
административните актове, както и договорите и техните изменения и 
допълнения, издадени в изпълнение на актовете, приети от Общинския съвет в 
3-дневен срок от издаването или подписването им. Те се съхраняват в архива на 
административното звено на Общинския съвет и са на разположение на 
общинските съветници. 
Чл.78А Общинският съвет може да отменя административните актове на Кмета 
на Община Варна, ако те противоречат на актове, приети от съвета, в 14-дневен 
срок от получаването им. В същия срок Общинския съвет може да оспорва 
незаконосъобразните административни актове, издадени от Кмета на Община 
Варна пред съответния административен съд. 
Чл. 78Б (1) Кметът на Община Варна може да върне за ново обсъждане 
незаконосъобразните или нецелесъобразните актове на Общинския съвет или да 
оспорва незаконосъобразните актове пред съответния административен съд и 
да иска спиране на изпълнението на общите административни актове и 
действието на подзаконовите нормативни актове. Кметът на Община Варна не 
може да върне за ново обсъждане по целесъобразност вътрешно служебни 
актове, свързани с организацията и дейността на общинския съвет и неговите 
комисии. 
(2) Върнатият за ново обсъждане акт заедно с мотивите за връщането му се 
изпраща на Председателя на Общинския съвет в 7-дневен срок от получаването 
му. 
(3) Върнатият за ново обсъждане акт не влиза в сила и се разглежда от 
Общинския съвет в 14-дневен срок от получаването му. 
(4) Общинският съвет може да отмени, да измени или приеме повторно 
върнатия за ново обсъждане акт. 
(5) Актът, върнат за ново обсъждане, се приема повторно с мнозинство, 
определено в закон, но с не по-малко от повече от половината от общия брой на 
общинските съветници. 
Чл. 78В Кметът на общината представя пред Общинския съвет програма за 
управление за срока на мандата в 3-месечен срок от полагането на клетвата. 
Програмата съдържа основните цели, приоритети, дейности, сроковете за 
изпълнение и очакваните резултати. 
Кметът на общината представя пред Общинския съвет годишен отчет за 
изпълнението на програмата в срок до 31 януари. 
 

ГЛАВА ДЕВЕТА 
ОБЩЕСТВЕН КОНТРОЛ ВЪРХУ РАБОТАТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, 

КМЕТА И ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ 
 



Чл.79 (1) Гражданите осъществяват контрол върху дейността на Общинския 
съвет, кмета и общинската администрация. 
(2) Гражданите могат да присъстват и участват на заседанията на Общинския 
съвет и на неговите комисии по ред, определен от председателя на Общинския 
съвет и от председателите на комисии, като заемат специално определените за 
тях места. По време на заседанията те са длъжни да спазват установения ред. 
(3) Гражданите могат да се изказват, да отправят питания, становища и 
предложения от компетентността на Общинския съвет, кмета или общинската 
администрация, представляващи обществен интерес по време на заседанията на 
комисиите или заседанията на Общинския съвет. Гражданите и юридическите 
лица могат да внасят писмени предложения и становища в комисиите на 
общинския съвет. 
(4) Формите на питанията са писмени или устни в рамките на три минути. 
Отговорите на питанията са писмени или устни и се предоставят на следващото 
заседание на Общинския съвет. 
(5) Общата продължителност на питанията не може да надвишава 30 минути за 
една сесия и същите се явяват точка последна в дневния ред. Председателският 
съвет включва в дневния ред писмените заявки за питания, становища и 
предложения, а председателстващия сесията допуска устни такива до 
изчерпване на 30-те минути. 
Чл.80 (1) Писмени предложения, сигнали и молби на граждани, подадени до 
Общинския съвет, се разпределят между различните комисии от председателя 
по компетентност.” 
(2) Писмени жалби, подадени до общинския съвет, се разглеждат от ПК 
“Правна комисия” при условия, максимално защитаващи личната сфера на 
жалбоподателя и запазващи достойнството и доброто му име в обществото, 
както и предпазващи от неблагоприятни последици заинтересованите страни. 
Срокът за разглеждане на жалби и изготвяне на отговор е съгласно закона. 
Чл. 81 (1) Общинският съвет може да избира обществен посредник. 
(2) Общественият посредник съдейства за спазване правата и законните 
интереси на гражданите пред органите на местното самоуправление и местната 
администрация. 
(3) Организацията и дейността на обществения посредник се уреждат с 
правилник, приет от общинския съвет. 
(4) Общественият посредник се избира и освобождава с мнозинство 2/3 от 
общия брой на общинските съветници. 
 

ГЛАВА ДЕСЕТА 
МЕЖДУНАРОДНИ ВРЪЗКИ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 

СДРУЖАВАНЕ НА ОБЩИНА ВАРНА 



 
Чл.82 (1) Международните връзки на Общинския съвет се организират от 
неговия председател. 
(2) Предложение за изпращане на делегации на Общинския съвет, както и 
включване на общински съветници в делегации на общинската администрация 
и приемане на чужди делегации, се обсъждат и решават от Председателския 
съвет. 
(3) Средствата за командировките са за сметка на издръжката на Общинския 
съвет, включени в бюджета на община Варна. 
(4) Председателят на Общинския съвет информира общинските съветници за 
проведените срещи с чужди делегации или техни представители и гости и 
обсъжданите от тях въпроси от обществено значение за развитието на Община 
Варна. 
Чл.83 (1) Проект на договор за сдружаване се разглежда от съответните 
постоянни комисии на Общинския съвет, съобразно материята и предмета на 
договаряне. Те се произнасят по него в определен от председателя на Съвета 
срок. 
(2) Становище по проекта за договор дава и кметът на общината, когато 
предложението е направено от него. 
Чл.84 Когато договорът за сдружаване създава задължения за кмета и 
общинската администрация, извън изрично установените от закона и този 
правилник, той не може да бъде сключен без съгласието на кмета. 
Чл.85 Община Варна може да си сътрудничи с други общини, с области, с 
юридически или физически лица и да участва в създаването на сдружения, чрез 
които да се постигнат цели от взаимен интерес и на които да се възлагат 
изпълнението на дейности, произтичащи от правомощията на Общината. 
Чл.86 Общинският съвет одобрява с решение всички договори на община 
Варна сключени с териториални единици и общности в страната и чужбина. 
 
 

ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА 
ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 
ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
Чл.87 (1) Общинският съвет има своя бюджетна сметка, която се приема с 
бюджета на общината. Разпоредител с нея е председателя на Общинския съвет 
и се утвърждава от Общинския съвет. 
(2) Председателят на Общинския съвет се отчита пред Общинския съвет за 
изпълнението на бюджета. 



(3) Общият размер на възнаграждението на общинския съветник за един месец 
се определя с  решение на Общинския съвет, прието с мнозинство повече от 
половината от общия брой на съветниците, и не може да надвишава 70 
/седемдесет/ на сто от средната брутна работна заплата в общинската 
администрация за последния месец от предходното тримесечие. 
(4) Общият размер на възнаграждението за съответния месец се формира от 
работата на общинския съветник в изпълнение на задълженията му, като при 
отсъствие без уважителна причина от заседание на комисия, на която е член от 
възнаграждението се удържа сума, възлизаща в размер на дневната ставка на 
общинската администрация, изчислена на база средната брутна работна заплата 
в администрацията за последния месец от предходното тримесечие, а при 
отсъствие без уважителна причина от заседание на общинския съвет се удържа 
сума, възлизаща в размер на три дневни ставки на администрацията, изчислени 
на база средната брутна работна заплата в общинската администрация за 
последния месец от предходното тримесечие. 
(5) Времето на участието на общинските съветници в заседанията на 
общинския съвет и на неговите комисии се удостоверява от председателя на 
общинския съвет, съответно от председателя на постоянната комисия. 
Чл.88 (1) Взаимодействие на Общинския съвет с Общинската администрация 
се осъществява от административно звено /съгласно чл. 29А, ал. 2 от ЗМСМА/ 
и съгласно приетото от чл. 12 на този правилник. 
(2) Функциите на административното звено по ал. 1 се определят в Устройствен 
правилник на община Варна, съгласуван с Председателя на Общинския съвет. 
Административното звено осигурява експертно и организационно дейността на 
Общинския съвет, като: 

1. осигурява деловодното обслужване на Общинския съвет и на неговите 
комисии; 
2. подготвя материалите за заседанията на Общинският съвет и неговите 
комисии; 
3. осигурява воденето на протоколите и на присъствените книги от 
заседанията на Общинският съвет и на комисиите; 
4. осигурява технически оповестяването на актовете на Общинския съвет; 
5. осигурява спазването на реда по време на заседанията на Общинския 
съвет и комисиите, записванията за изказвания, преброяването и 
отчитането на резултатите от гласуванията; 
6. изпълнява и други функции определени в Устройствения правилник на 
община Варна в частта за административното звено на Общинския съвет; 
7. с промени във функциите на административното звено да се допълват и 
изменят длъжностните характеристики на служителите”. 



(3) Звеното е до 10 лица включително и икономическо лице, които подпомагат 
дейността на Съвета. 
(4) Допълнително могат да бъдат включени експерти юристи и икономист-
счетоводител на граждански договори, които да подпомагат дейността на 
комисиите и Общинския съвет. 
(5) Средствата за възнаграждения по ал.3 се предвиждат в бюджетната сметка 
на Общинския съвет. 
 

ГЛАВА ДВАНАДЕСЕТА 
"ПУБЛИЧНОСТ НА РАБОТАТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ" 

 
§ 1. Настоящият правилник подлежи на изменение и допълнение в частта му за 
взаимодействие с общинската администрация, с оглед съобразяване и бъдещи 
промени в Закона за държавния служител и Закона за администрацията и 
настъпили промени в подзаконови нормативни актове по предложения на 
постоянните комисии и решения на Общинския съвет. 
§ 2. Процедурата за тайно гласуване по чл. 6 ал. 1 от настоящия Правилник се 
прилага във всички случаи, когато се провежда тайно гласуване. 
§ 3. Този правилник влиза в сила от приемането му на заседание на Общинския 
съвет с решение № 17-6(6)/03, 08.12.03 г.; 
променен и допълнен е с решения на ОбС: 
№ 186-11-1(8)/28.01.04 г. № 322-11(9)/01.03.04 г. № 331-14(9)/01.03.04 г. №№ 
816-6-1, 816-6-2, 816-6-3, 816-6-4, 816-6-5, 816-6-6, 816-6-7(15)/21.07.04 г. №№ 
1164-14-1, 1164-14-2(19)/10, 15.11.04 г. № 1375-11(22)/12.01.2005 г. № 1599-
9(24)/09.03.2005 г. № 3092-8(38)/22.02.06 г. № 3449-16(40)/04.04.2006 г., във 
връзка с решение на ОбС № 3093-8(38)/22.02.06 г., № 4388- 15(46)/11.10.2006 г., 
№№ 182-2; 183-2; 184-2; 185-2; 191-2 и 192-2/4/06.02.2008 г.; 
 № 575-17(7)/21.05.2008 г., № 576-17(7)/21.05.2008 г. 
№ 1256-18-1, 1256-18-2(14)/01, 02.04.2009 г. 
№ 1257-18(14)/01, 02.04.2009 г. 
№ 1942-13(19)/09.12.2009 г. 
№ 2297-5(24)/23, 24, 30.06.2010 г. 
№ 2303-6(24)/23, 24, 30.06.2010 г. 
№ 363-14(7)/16,17.05.2012 г. 
 



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 
№ 7 

от заседание, проведено на 16 и 17.05.2012 г. 
по точка  петнадесета от дневния ред 

 
 

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

(1) –  даване на съгласие Кмета на Община Варна да подпише Запис на 
заповед в полза на МРРБ по проект “Подкрепа за деинституционализация на 
социални институции, предлагащи услуги за деца в риск – изграждане на 
7 центъра за настаняване от семеен тип на територията на Община 
Варна” по ОП “Регионално развитие” 2007-2013 г. 

(2) – даване на съгласие за отпускане на финансови средства на 
“Градски транспорт” ЕАД. 

(3) – даване на  съгласие  за отпускане на финансови средства за 
закупуване на скенер за СБАЛОЗ “Д-р Марко А. Марков” Варна ЕООД. 

(4) – опрощаване на държавни вземания. 
(5) – вземане на решение да бъдат опростени неплатените в пълен размер 

такси за ползваните социални услуги, предоставени от Домашен социален 
патронаж – Варна. 

(6) – даване на съгласие за участие на Община Варна в проект „GROW 
MOBILE – Използване на иновативни мобилни приложения за стимулиране 
развитието на иновационни услуги в сектора на туризма”.  

(7) – изменение на решение № 1270-7(21)08.12.2004 г. на Общински 
съвет – Варна.  

(8) – Даване на съгласие за участие на Община Варна в проект 
„Health4Growth – Развитие на здравеопазването”, по програма INTERREG IVC. 

(9) – Изпълнение на проект „Изграждане на Регионална система за 
управление на отпадъците в Регион Варна”. 

(10) – Определяне на дивидент за 2012 г., дължим от печалбата за 2011 г. 
на „Обреди” ЕООД. 
 

Докл.: И. Портних – Председател на ПК “Ф и Б” 
          



Общ брой присъстващи общински съветници - 45 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

364-15. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 10 от ЗМСМА и по 
предложение на Кмета на Община Варна с изх. № РД12002180ВН/09.04.2012 г., 
Общински съвет – Варна дава съгласие Кмета на Община Варна да подпише 
Запис на заповед в полза на Министерството на регионалното развитие и 
благоустройство, Договарящ орган по ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г., 
за стойността на авансово плащане по чл. 4.2. от Специалните условия до 
1 691 211,95 лв. (един милион шестстотин деветдесет и една хиляди двеста 
единадесет лева и 95 ст.), на Договор за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по проект № BG161РО001-1.1.11-0057-С0001 “Подкрепа за 
деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за 
деца в риск – изграждане на 7 центъра за настаняване от семеен тип на 
територията на Община Варна”,  Приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано 
градско развитие, Операция 1.1: Социална инфраструктура. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 41, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 10/ 

 
 
 
 
 
365-15. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с писмо от 

г-н Емил Данаилов – Председател на Съвета на Директорите на „Градски 
транспорт” ЕАД - Варна с № ОС12000282ВН/09.04.2012 г., Общински съвет – 
Варна дава съгласие при възможност при актуализацията на Бюджет 2012 г. на 
Община Варна да бъдат отпуснати финансови средства в размер на 57 686,63 
лв. (петдесет и седем хиляди шестстотин осемдесет и шест лв. и 63 ст.) за 
изграждане на нов подход към ведомствена бензиностанция на „Градски 
транспорт” ЕАД - Варна.   

Средствата да бъдат осигурени от дейност „Други дейности по 
транспорта”.     

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

 



366-15. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с  писмо 
от ПК “Здравеопазване” с № ОС12000154ВН-001/19.04.2012 г. и докладна 
записка от управителя на Специализирана болница за активно лечение на 
онкологични заболявания „Д-р Марко А. Марков” Варна ЕООД  с № 
ОС12000154ВН/23.03.2012 г., Общински съвет – Варна дава съгласие да бъдат 
отпуснати финансови средства в размер на 400 000 лв., платими на 36 равни 
месечни вноски, считано от 01.04.2012 г. по сключен договор за закупуване на 
скенер за нуждите на „Специализирана болница за активно лечение на 
онкологични заболявания „Д-р Марко А. Марков” Варна ЕООД, във връзка 
с изпълнение на решение № 3468-8/36/10,11 и 18.08.2011 г. на Общински съвет 
– Варна. Необходимите средства за изплащането на вноските за 2012 г. да бъдат 
включени при актуализацията на бюджета на Община Варна за 2012 г., а 
останалите платими вноски да бъдат включени в бюджета на Общината за 2013 
г. и 2014 г. 

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

 
 
 
 
 
367-15. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с писмо 

№ ОС11-9910/12/16.09.2011 г. от Администрацията на Президента на 
Република България, Общински съвет – Варна предлага на Президента на 
Република България да не се опрости задължението на ГОРАНКА ВАСИЛЕВА 
ДИМИТРОВА, чрез пълномощника й Злати Христов Димитров от гр. Варна, 
ж.к. «Изгрев» № 38, ет. 3, ап. 23. 

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

368-15. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 87 от 
ЗМДТ, и по предложение на Кмета на Община Варна с изх. № 
СДЖП12000111ВН-001/18.04.2012 г., Общински съвет – Варна решава да бъдат 
опростени неплатените в пълен размер такси за ползваните социални услуги, 
предоставени от Домашен социален патронаж – второстепенен разпоредител 



към Община Варна за периода 01.01.2007 г. – 31.12.2010 г. в размер на 2 840,89 
лв. на 36 лица, съгласно приложение № 1. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 40, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 11/ 
 
 
 
369-15. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и по  предложение 

на Кмета на Община Варна с изх. № РД12004069ВН/07.05.2012 г., Общински 
съвет – Варна решава: 

� Дава съгласие по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ № SI2.615865-1/G/ENT/CIP/11/C/N01C031 за изпълнението на проект 
„GROW MOBILE  – Използване на иновативни мобилни приложения за 
стимулиране развитието на иновационни услуги в сектора на туризма”, между 
Водещата организация и Европейската комисия, да се осигурят средства от 
Бюджета на Община Варна за съответната година, необходими за покриване на 
първоначалните допустими разходи по проекта, преди същите да бъдат 
възстановени от Eвропейската комисия. Конкретният размер на средствата да 
бъде предвиждан, съгласно одобрения в договора  за безвъзмездна финансова 
помощ времеви график за изпълнение на проекта, като средствата бъдат 
заложени в Бюджета на Община Варна за съответната финансова година. 

� Дава съгласие по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ № SI2.615865-1/G/ENT/CIP/11/C/N01C031 за изпълнението на проект 
„GROW MOBILE  – Използване на иновативни мобилни приложения за 
стимулиране развитието на иновационни услуги в сектора на туризма”, да се 
предоставят средства в размер на 19 296,49 EUR или левовата равностойност на 
посочената сума в размер на 37 740,65 лв. за осигуряване на собствения принос 
на Община Варна. 

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

370-15. На основание на чл. 21, ал. 1, т. 2 и т. 23 от ЗМСМА,  във връзка 
с чл. 52,  ал. 4 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с изх. № 
ОС12000153ВН/23.03.2012 г.,  Общински съвет – Варна решава: 

� Изменя  т. 1 от свое решение 1270-7(21)08.12.2004 г. като същата 
придобива следния вид: 



 Наименование на предприятието: „Управление на проекти и 
озеленяване”. 

� Изменя и допълва т. 3 от свое решение 1270-7(21)08.12.2004г. като 
същата придобива следния вид:     

- предмет на дейност: изготвяне на документация по уреждане на 
трудови правоотношения с наетите лица; отчитане на извършената работа по 
дейности; текущ контрол върху организацията на работа, изпълнението и 
управлението на дейностите, включени в програми и проекти; текущ контрол 
върху разходването на средствата, осигурени от външно финансиране и от 
бюджета на Община Варна; подсигуряване на необходимото работно облекло, 
лични предпазни средства, техника и инструментариум и други дейности 
възложени със заповед на Кмета на Община Варна, както и  управлението на 
дейност по поддържането и изграждането на паркове и зелени площи на 
територията на Община Варна. 

- както и чл. 2 от Раздел ВТОРИ  на приетия по т.4 от с.р. правилник 
за дейността на Общинско Предприятие „Управление на  проекти и 
озеленяване”. 

-  като в Предмет на дейност се допълва – както и  управлението на 
дейност по поддържането и изграждането на паркове и зелени площи на 
територията на Община Варна. 

� Увеличава числеността на Общинско предприятие „Управление на  
проекти и озеленяване”  както следва:  

• Техник Озеленител        -    6 бр. 
• Технически отговорник Автопарк        -    1 бр. 
• Счетоводител        -    1 бр. 
• Озеленители( по 35 на район + представителен) - 210 бр. 
• Работник( резачи)                -    4 бр. 
• Шофьори( 22- бордови коли и 2 вишки)        -  24 бр. 
• Работници( поддръжка паркова мебел )               -    3 бр. 
                                                                      Общо:      249 бр. 
� Изменя т. 5 от свое решение № 1270-7/21/ от 08.12.2004 г. като 

същата придобива следния вид: утвърждава организационно-управленска 
структура на общинско предприятие „Управление на проекти и 
озеленяване”, като 10 щатни бройки към Дейност 898 – Други дейности в 
икономиката и 320 щатни бройки към Дейност 623 – Чистота, съгласно 
приложение.  

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



371-15. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и по предложение на 
Кмета на Община Варна с изх. № РД12004422ВН/11.05.2012 г., Общински 
съвет – Варна решава: 

� Дава съгласие, след подписване на договор за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проект „Health4Growth – 
Развитие на здравеопазването” , по програма INTERREG IVC, между 
Водещата организация и Управляващия орган на програмата, да се осигурят 
средства от Бюджета на Община Варна за съответната година, необходими за 
покриване на първоначалните допустими разходи по проекта, преди същите да 
бъдат възстановени от Договарящия орган. Конкретният размер на средствата 
да бъде предвиждан, съгласно одобрения в договора за безвъзмездна финансова 
помощ времеви график за изпълнение на проекта, като средствата бъдат 
заложени в Бюджета на Община Варна за съответната финансова година. 

�  Дава съгласие след подписване на договор за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проект „Health4Growth – 
Развитие на здравеопазването”, по програма INTERREG IVC, да се предоставят 
средства в размер на 17 874,82 EUR или левовата равностойност на посочената 
сума в размер на 34 960,11 лева за осигуряване на собствения принос на 
Община Варна. 

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

 
 
 
 
 
372-15. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и по  

предложение на Кмета на Община Варна с изх. № РД12004568ВН/14.05.2012 
г.,  Общински съвет – Варна дава принципно съгласие  за осигуряване на 
мостово-заемообразно финансиране на допустимите разходи по проект № DIR-
5112122-10-78 „Изграждане на регионална система за управление на 
отпадъците в Регион Варна”  в рамките на процедура 
BG161PO005/10/2.10/07/22 „Изграждане на регионални системи за управление 
на отпадъците в региони: Борово (Бяла, област Русе), Варна, Велико Търново, 
Габрово, Добрич, Костенец (Самоков), Левски (Никопол),  Луковит, Плевен, 
Разлог, Стара Загора и Ямбол” по Оперативна програма „Околна среда 2007-
2013г.” от бюджета на общината, чрез поемане на общински дълг и получаване 
на кредит от банка, фонд ФЛАГ или друга финансова институция, до 
възстановяването им от Управляващия орган на ОПОС. 



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

 
 
 
 
373-15. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 9 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 

3 и чл. 221, т. 7 от Търговския закон, чл. 5 и чл. 6 от Наредбата за реда за 
упражняване на правата на собственост върху частта на Община Варна от 
капитала на търговските дружества и по  предложение на Кмета на Община 
Варна с изх. РД12004565ВН/14.05.2012 г., Общински съвет – Варна определя 
дивидент за 2012 г., дължим от печалбата за 2011 г. на „Обреди” ЕООД в 
размер на 271 542 лв. с (включен данък 5%) и 257 965 лв. без данък. 

Дивидентът да бъде преведен в срок до 31.07.2012 г. по сметката на 
Община Варна след приспадане на дължимия данък при източника. 

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

 
 
 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

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



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 
 

СПИСЪК 
на лицата, ползвали услуги в ДСП – Варна и неизплатени в пълен размер такси 

за периода 01.01.2007 г. до 31.12.2010 г. 
 

1. Здравка Андреева Иванова         –          42.38 лв. 
2. Мирослав Николаев Василев     –          78.78 лв. 
3. Сава Иванов Топалов                  -           30.63 лв. 
4. Станчо Петров Христов              –          85.67 лв. 
5. Еленка Иванова Овчарова         –           82.02 лв. 
6. Жена Колева Станкова               –           69.36 лв. 
7. Маринка Димитрова Цонева     –           30.73 лв. 
8. Никола Димитров Тодоров        –          61.17 лв. 
9. Розалина Цветанова Георгиева –          78.00 лв. 
10.  Стоян Младенов Величков       –           40.99 лв. 
11.  Анастасия Панайотова Атанасова –    45.85 лв. 
12.  Виолетка Маринова Самоилова  –         52.28 лв. 
13.  Дона Маринова Ангелова          –          36.08 лв. 
14.  Елена Янева Стоянова               –           56.01 лв. 
15.  Никола Иванов Колев               –            86.16 лв. 
16.  Павлина Илиева Железова       –         271.97 лв. 
17.  Руска Йонкова Данева               –           26.83 лв. 
18.  Стоянка Вълчева Попова          –           62.09 лв. 
19.  Христо Атанасов Ганев             –           74.10 лв. 
20.  Василка Вангелова Коларова  –           99.04 лв. 
21.  Георги Василев Николов          –          142.36 лв. 
22.  Георги Ефтимов Недев             -             73.38 лв. 
23.  Димитър Чанков Тодоров        –            60.05 лв. 
24.  Добра Иванова Вълкова           –            81.33 лв. 
25.  Донка Николова Георгиева      –           68.97 лв. 
26.  Елена Тодорова Митева            –          240.77 лв. 
27.  Елисавета Христова Петрова   –            68.72 лв. 
28.  Иванка Методиева Нинова       –            29.00 лв. 
29.  Марин Василев Маринов          –            45.76 лв. 
30.  Мария Пейчева Филева             –           17.72 лв. 
31.  Петранка Иванова Кирова        –          256.28 лв. 
32.  Петър Георгиев Балджиев         –          179.86 лв. 
33.  Райка Димова Димитрова         –             72.02 лв. 
34.  Сирма Димитрова Пенчева      –              28.75 лв. 



35.  Стефана Димитрова Смилова  –             50.73 лв. 
36.  Христина Стоянова Христова  –             15.05 лв.   
 

                                           ОБЩА СУМА:  2 840.89 лв. 



ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ РЕШЕНИЕ № 370-15. 

 
Организационно-управленска структура на  

ОП “Управление на проекти и озеленяване”  
 
          
   І. Организационно-управленска структура на Дейност 898- Други 
дейности в икономиката 10 души: 
 
1. Управител -1 бр. 
2. Административен секретар – 1 бр. 
3. Главен счетоводител – 1 бр. 
4. Счетоводител – 2 бр. 
5. Специалист “Управление на човешките ресурси” – 1 бр. 
6. Специалист ТРЗ -1бр. 
7. Специалист „ОНОТ” – 2 бр. 
8. Общ работник – 1 бр. 
 

ІІ. Организационна структура на Дейност 623- Чистота 320 души: 
 
1. Организатор трудова дейност – 5 бр. 
2. Техник-озеленител – 9 бр. 
3. Залесител – 7 бр. 
4. Шофьор – 35 бр. 

  5.  Общ работник 46 бр. 
  6.  Технически отговорник Автопарк- 1 бр. 
  7.  Озеленители- 210 бр. 
9. Работник ( резачи)- 4 бр. 

10. Работници ( поддръжка паркова мебел )-3 бр. 



 
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 
№ 7 

от заседание, проведено на 16 и 17.05.2012 г. 
по точка  шестнадесета от дневния ред 

 
 

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

(1) – учредяване на безвъзмездно право на ползване на “Федерация за 
приятелство с народите на Русия и ОНД”,  върху имот-частна общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, ул. “Ген. Скобелев” № 56. 

(2) – учредяване на безвъзмездно право на ползване на “ПАРКИНГИ И 
ГАРАЖИ-ВАРНА” ЕАД, върху част от имот, находящ се в гр.Варна, ул. “Ал. 
Рачински” № 29 ъгъла с ул. “Г.Бенковски” № 1. 

(3) – предоставяне безвъзмездно за управление на район “Владислав 
Варненчик”  имот частна – общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ж.к 
“Владислав Варненчик”, I м.р. 

(4) – предоставяне безвъзмездно за управление на район “Владислав 
Варненчик”  имот публична – общинска собственост, находящ се в гр. Варна, 
ж.к “Владислав Варненчик”, IV м.р. 

(5) – предоставяне безвъзмездно за управление на МГ “Д-р Петър 
Берон” на “Многофункционална сграда” с идентификатор 10135.2562.244.6, 
със застроена площ 149 кв.м. 

(6) – определянe на ред за ползване на общата учебна сграда от ОУ 
„ Захари Стоянов”  и МГ „Д-р Петър Берон”,  находяща се в гр.Варна, ж.к. 
„Чайка”. 

(7) – прекратяване и учредяване на безвъзмездно право на ползване за 
срок от 10 години върху ПИ 10135.2557.331 и ПИ 10135.2557.321. 

(8) – предоставяне безвъзмездно за управление на ДП “Пристанищна 
инфраструктура”  на имоти, находящи се в гр. Варна, р-н “Аспарухово”, м. 
“Манол чешме” и с. Каменар, м. “Куванлъка”. 

(9) – даване на съгласие за сключване на анекс към Договор № Д-5-
9200/401/05.05.2005 г., за предоставяне безвъзмездно за управление на НУ 
“Васил Левски” на имот, находящ се гр. Варна, ул. “Найчо Цанов” № 14. 



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

(11) – одобряване на пазарна оценка и учредяване на възмездно право на 
ползване на “Макдоналдс” /България/ ЕООД, върху имот, находящ се гр. 
Варна, бул. “Владислав Варненчик”. 

(12) – обявяване за частна общинска собственост на тупик с площ 52.00 
кв.м, съставляващ част от ПИ № 10135.2508.9508. 

(13) – одобряване на пазарна оценка за реализиране на разпоредителна 
сделка за идеална част от УПИ I-253,254, находящ се в с. Каменар, ул. “Липа” № 
2, 4. 

(14) – одобряване на пазарна оценка за реализиране на разпоредителна 
сделка за: 

- УПИ Х-273, находящ се в с. Тополи, ул. "Р. Панчелиев" № 21. 
- УПИ IX- 273, находящ се в с. Тополи, ул. "Лоза".  
(15) – одобряване на пазарна оценка за реализиране на разпоредителна 

сделка за ид. части от ПИ № 10135.1507.78, находящ се гр. Варна, ул. “Иван 
Вазов” № 41 – 43. 

(16) – одобряване на пазарна оценка за реализиране на разпоредителна 
сделка за ПИ № 10135.3515.295, находящ се в гр. Варна, ул. “Младежка” № 
22. 

(17) – одобряване на пазарна оценка за реализиране на разпоредителна 
сделка за ПИ № 10135.3515.495, находящ се в гр. Варна, ул. “Милосърдие” № 
17, кв. 40. 

(18) – одобряване на пазарна оценка за реализиране на разпоредителна 
сделка за идеални части от ПИ с идентификатор № 10135.3515.401, находящ се 
в  гр. Варна, ул. “Елин Пелин” № 40. 

(19) – одобряване на пазарна оценка за реализиране на разпоредителна 
сделка за идеални части от ПИ с идентификатор № 10135.5503.96, находящ се 
гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. “Розова долина” № 28. 

(20) – одобряване на пазарна оценка за реализиране на разпоредителна 
сделка за ид. части от ПИ № 10135.3512.75, находящ се гр. Варна, ж.к. 
“Младост”, ул. “Мечтание”. 

(21) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за продажба 
на частта на Община Варна от ПИ № 10135.1505.271, находящ се в гр. Варна, 
ул. “Г.С.Раковски” №  54. 

(22) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за продажба 
на частта на Община Варна от ПИ № 10135.5505.312, находящ се гр. Варна, ул. 
“Георги Велчев” № 4. 



(23) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за продажба 
на частта на Община Варна от ПИ № 10135.4504.273, находящ се в гр. Варна, 
ж.к. “Владислав Варненчик”, ул. “Антон Франгя” № 14. 

(24) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за продажба 
на частта на Община Варна от ПИ пл. № 532, находящ се гр. Варна, с.о. 
“Сълзица”. 

(25) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за продажба 
на частта на Община Варна от ПИ пл. № 2785, находящ се в гр. Варна, с.о. 
“Боровец - север”. 

(26) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за продажба 
на частта на Община Варна, ид. части от УПИ XV -

106
, находящ се в с. Звездица, 

ул. “Вега” № 1. 
(27) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за продажба 

на частта на Община Варна от ПИ № 10135.5404.1666, находящ се гр. Варна, 
местност „Боровец-юг”.  

(28) – прекратяване на съсобственост, чрез доброволна делба на имот, 
находящ се в гр. Варна, ж.к. “Изгрев - 1”.  

(29) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за провеждане 
на публичен търг за продажба на УПИ VIII- 271, находящ се в с. Тополи, ул. 
“Йордан Николов” № 34. 

(30) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за провеждане 
на публичен търг за продажба на ПИ № 1416, находящ се в гр. Варна, кв. 
“Галата”, ул. “Хоризонт”№ 7. 

(31) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за провеждане 
на публичен търг за продажба на ПИ № 10135.5403.3154, находящ се в гр. 
Варна, с.о. “Боровец - юг”. 

(32) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за провеждане 
на публичен търг за продажба на ПИ № 10135.2575.1806, находящ се в гр. 
Варна, кв. “Виница”. 

(33) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за провеждане 
на публичен търг за продажба на ПИ 10135.2512.1225, находящ се в гр. Варна, 
с.о. “Перчемлията”.  

(34) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за провеждане 
на публичен търг за продажба на ПИ 10135.5504.477, находящ се в гр. Варна, 
ул. “Борис Киряков” № 23. 

(35) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за провеждане 
на публичен търг за продажба на ПИ 10135.2510.1839, находящ се в гр. Варна, 
с.о. “Добрева чешма”. 



(36) – одобряване на пазарна оценка, за учредяване на “Сънфудс 
България” ЕООД на право на пристрояване, върху имот, находящ се в гр. 
Варна, бул. “Владислав Варненчик”.  

(37) – допълване на “Годишната програма за управление и разпореждане 
с имоти – общинска собственост за 2012 г.” и вземане на решение за 
провеждане на публичен търг за отдаване под наем на част от сграда, находяща 
се в гр. Варна, парк “Приморски парк”, вдясно от входа на “Летен театър”. 

(38) – вземане на решение за провеждане на публичен търг с явно 
наддаване за отдаване под наем на временни павилиони № № 62, 63, 64 и 65 – 
общинска собственост, находящи се в гр. Варна, ж.к. “Младост” II м.р., 
търговски комплекс “Орехчето” . 

(39) – даване на съгласие на ДКЦ І “Света Клементина – Варна” ЕООД за 
бракуване на лек автомобил ВАЗ 21053 и специален автомобил РАФ 977. 

(40) – одобряване на пазарни оценки, във връзка със сключване на 
предварителен договор по чл. 15, ал. 3 от ЗУТ, между Община Варна и 
“Пчелин - 3” ООД. 

(41) – даване на съгласие за отдаване под наем на помещения от ДКЦ – І 
“Св. Клементина” ЕООД, за здравно образователен център за работа с 
уязвими групи по програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” на МЗ. 

(42) – даване на съгласие за подписване на анекс към договор за наем 
между “Стопанска и спомагателна дейност” ЕАД и “Овърсийз Вентидж” ООД. 

(43) – определяне на обект „Изграждане на гробищен парк на 
територията на ПИ 10135.2043.284 = УПИ 10135.2043.257 „За гробищен 
парк”  с площ 30 740 кв.м. в м.”Кара тепе”, землището на кв.Виница в 
гр.Варна”, за общински обект от първостепенно значение и допълване в 
„Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска 
собственост за 2012 г.”. 

(44) – намаляване на капитала на “Дентален център – І - Варна”  ЕООД 
и приемане на изменение в устава на дружеството.  

(45) – отмяна на решение № 4982-11 по Протокол № 54 от 16.05.2007 г. 
на Общински съвет – Варна и възлагане на районните технически служби на 
функции по изпълнение на ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ. 

(46) – упълномощаване на представителя на  Община Варна – Владимир 
Велчев Тонев за участие в общото събрание на „Варна Ефкон” ООД, във 
връзка с договор за наем между дружеството и МВР. 

(47) – изслушване на доклад от представителя на Община Варна – 
Николай Георгиев Стоянов за участието му в Общото събрание на 
съдружниците на “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА” 
ООД, проведено на 30.03.2012 г. 

(48) – създаване на общинско предприятие „ДДД” – Варна. 



(49) – създаване на общинско предприятие „Охрана” – Варна. 
(50) – създаване на общинско предприятие „Строителство и ремонт” – 

Варна. 
(51) – откриване на процедура по ликвидация на „Жилфонд” ЕООД, 

„Дезинфекционна станция - Варна” ЕООД. 
(52) – закупуване на ПИ № 038003, ПИ № 038010, находящи се в 

землището на с. Тополи м. „Бостан тарла” и ПИ № 040014 находящ се в 
землището на с. Каменар, Община Варна, във връзка с разширяване на 
гробищен парк „Запад”. 

(53) – упълномощаване на представителя на  Община Варна – Валентина 
Вичева Софрониева, за участие в общото събрание на „СПОРТЕН 
КОМПЛЕКС ВАРНА” АД. 

(54) – упълномощава представителя на акционера Община Варна - 
общинския съветник Янко Петров Станев, да участва в Общото събрание на 
акционерите на „СПОРТЕН КОМПЛЕКС „СПАРТАК”” АД. 

(55) – отдаване под наем на част от имот-частна общинска собственост, 
находящ се в гр. Варна, бул. „Съборни” № 24, ет. 7, на Сдружение с 
нестопанска цел „Школа по изкуствата за деца и младежи в неравностойно 
положение-ДЕДАЛ” за срок от 5 (пет) години. 

(56) – учредяване на безвъзмездно право на ползване на ОД на МВР –
Варна за 2 броя специализирани автомобили. 

(57) – учредяване на безвъзмездно право на ползване на ОД на МВР –
Варна за 2 броя мотоциклети. 

(58) – приемане на годишния финансов отчет, баланс и отчет за 
приходи и разходи за 2011 г., освобождаване от отговорност на управители, 
членове на съвети на директори и контрольори за 2011 г. и избиране на 
одитори за 2012 г. на: 

• ДКЦ - ІІІ ВАРНА ЕООД 
• ДКЦ - ІV ВАРНА ЕООД 
• СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО АКУШЕРСТВО И 

ГИНЕКОЛОГИЯ ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ “ПРОФ. Д-Р Д. СТАМАТОВ - 
ВАРНА” ЕООД  

• “СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО ОЧНИ БОЛЕСТИ ЗА 
АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ВАРНА” ЕООД  

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

• “СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО 
ПНЕВМО - ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – ВАРНА” ЕООД 



• “АМБУЛАТОРИЯ ГРУПОВА ПРАКТИКА СПЕЦИАЛИЗИРАНА 
МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ  ВАРНА” 
ЕООД 

• “МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И СПОРТНА 
МЕДИЦИНА – І ВАРНА” ЕООД 

• “СТОПАНСКА И СПОМАГАТЕЛНА ДЕЙНОСТ” ЕАД – ВАРНА 
• “ПАЗАРИ” ЕАД – ВАРНА 
• “ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ” ЕАД - ВАРНА 
• “ОБРЕДИ” ЕООД - ВАРНА 
• “ОБЩИНСКА ОХРАНИТЕЛНА ФИРМА” ЕАД – Варна 
• “ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР І ВАРНА” ЕООД  
• “ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА И СПОРТА” ЕАД 
• “ДКЦ  І – “СВЕТА КЛЕМЕНТИНА” - ВАРНА” ЕООД  
• “ДКЦ V  ВАРНА -“СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕООД. 

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

          
Общ брой присъстващи общински съветници - 44 

 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

374-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, съгласно чл. 39, ал. 4 
от ЗОС, чл. 48, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на Община 
Варна с  Варна с № РД 11-9200/1619/19.03.2012 г., Общински съвет – Варна 
учредява безвъзмездно право на ползване на  „Федерация  за приятелство с 
народите на Русия и ОНД”, върху имот-частна общинска собственост, 
находящ се в гр. Варна, ул. „Ген Скобелев” № 56, представляващ  сграда с 
идентификатор 10135.2557.327.2, със застроена площ 64 кв.м., състояща се от 
два етажа и таван, разположена в поземлен имот с идентификатор 
10135.2557.327 по кадастралната карта на район „Приморски”, предмет на  
АОС 3329/20.04.2005,  за срок от 10 години. 

„Федерация  за приятелство с народите на Русия и ОНД”  за своя сметка 
да извърши необходимите ремонтно-преустройствени дейности в сградата и да 
осигури нейното обзавеждане, съгласно целите, задачите и дейностите, за 
които е предназначена. 

Възлага на Кмета на Община Варна издаването на Заповед и 
сключването на договор за безвъзмездното право на  ползване върху  



гореописания имот, както и осъществяването на всички действия, необходими 
за правилното и законосъобразно изпълнение на решението. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 34, против – 6, въздържали се – 3, отсъстват – 8/ 
 
 
 
 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 
 

375-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39,  ал. 4 от ЗОС, 
във връзка с чл. 48, ал.1, т.2 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на 
Община Варна с изх.№ РД 12003117ВН-002/23.04.2012г., Общински съвет – 
Варна учредява безвъзмездно право на ползване на „ПАРКИНГИ И 
ГАРАЖИ-ВАРНА” ЕАД със седалище и адрес на управление гр. Варна, бул. 
„Съборни” № 19А, представлявано от съвета на директорите на дружеството 
чрез Мирослав Атанасов Михов – председател, върху част от имот – частна 
общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. “Ал. Рачински” № 29 ъгъла 
с ул. „Г. Бенковски” № 1, представляващ част от подблоково пространство на 
4-етажен жилищен блок, състоящ се от  „дял В” – обособени помещения с вход 
от ул. „Ал. Рачински” – кафе – клуб (44,49 кв.м), склад (5,94 кв.м) и тоалет с 
предверие (3,95 кв.м.) с обща площ 54,38 кв.м. – предмет на АОС № 
430/02.06.1997 г. за административна дейност на дружеството. 

Безвъзмездното право на ползване се учредява на „ПАРКИНГИ И 
ГАРАЖИ-ВАРНА” ЕАД за срок  от 5 (пет) години. 

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

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 27, против – 6, въздържали се – 9, отсъстват – 9/ 

     Решението не се приема. 
 
 
 
 
 
376-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, съгласно чл. 12, ал. 1 

от ЗОС и във връзка с чл. 6, ал. 4 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на 



Община Варна с 12002354ВН/10.04.2012 г., Общински съвет – Варна 
предоставя безвъзмездно за управление на район „Владислав Варненчик” 
имот-публична общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ж.к 
„Владислав Варненчик”, микрорайон: І, представляващ Поземлен имот с 
идентификатор 10135.4504.479, с площ 28 043 кв.м. – предмет на АОС № 
5273/23.10 .2008 г. 

Безвъзмездното управление се предоставя на район „Владислав 
Варненчик” за срок – до сключване на договор за концесия, но не повече от 10 
(десет) години. 

Възлага на Кмета на Община Варна издаването на заповед за 
безвъзмездно управление на район „Владислав Варненчик”, както и 
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на решението. 

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

 
 
 
377-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, съгласно чл. 12, ал. 

1 от ЗОС и във връзка с чл. 6, ал. 4 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета 
на Община Варна с изх.№ РД 12002352ВН/010.04.2012г., Общински съвет – 
Варна предоставя безвъзмездно за управление на район „Владислав 
Варненчик” имот-публична общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ж.к 
„Владислав Варненчик”, микрорайон: ІV, кв. 21, УПИ VІІІ-190, 
представляващ Поземлен имот с идентификатор 10135.4502.344, с площ 30 246 
кв.м. – предмет на АОС № 6431/11.05.2011 г. 

Безвъзмездното управление се предоставя на район „Владислав 
Варненчик” за срок – до сключване на договор за концесия, но не повече от 10 
(десет) години. 

Възлага на Кмета на Община Варна издаването на заповед за 
безвъзмездно управление на район „Владислав Варненчик”, както и 
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на решението. 

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



378-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 1 от ЗОС 
във връзка с чл. 6, ал. 4 и чл. 15, ал. 2 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета 
на Община Варна с изх. № ОС 12000230ВН/04.04.2012г., Общински съвет – 
Варна предоставя безвъзмездно за управление на МГ „Д-р Петър Берон” 
„Многофункционална сграда”  с идентификатор 10135.2562.244.6, със 
застроена площ 149 кв.м., предмет на АОС 6772/24.01.2012 г. 

Безвъзмездното управление се предоставя в полза на МГ „Д-р Петър 
Берон” за срок от 10 (десет) години. 

Възлага на Кмета на Община Варна издаването на Заповед и 
сключването на договор за безвъзмездно управление върху гореописания имот, 
както и осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на решението 

378-16-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински 
съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да проучи възможността на 
базата на публично частно партньорство да се изгради допълнителна сграда 
или надстрои съществуващата такава, с която да се удовлетворят нуждите на 
ОУ “Захари Стоянов, в срок до месец септември 2012 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за –  43, против –  1, въздържали се – 1, отсъстват – 6/ 
 
 
 
 
 
379-16. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.12, ал.1 от ЗОС, във 

връзка с чл.1 ал.3 и чл.6, ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление 
и разпореждане с общинско имущество, във връзка с чл.36, ал.1 от ЗНП, с 
оглед гарантиране на необходимите условия за изпълнението на учебните  
планове на ОУ “Захари Стоянов” и МГ “Д-р Петър Берон” и по предложение 
на Кмета на Община Варна с изх. № РД12003554ВН/26.04.2012 г., Общински 
съвет Варна определя следния ред за използване на  “Училищна сграда с 
обща ЗП 2 642 кв.м., находяща се в гр.Варна, ж.к. “Чайка”, 19 п.р., пл.№ 
58, 59, .2001 г., описан в АПОС № 2078/ 31.08.2001 г.: 

1. Класните стаи са: 
101,102,103,104,105,106,107,201,202,203,204,205,206,213,214,215,216,301,

302,303,304,305,306,307,308,310,315,401,402,403,404,405,406,407,408,409,410,4
11, като маломерни  класни стаи са 200, 300 и 400. 

2. Класни стаи 101,102,103,104,105 и 200 се използват от ОУ и в двете 
смени. 



3. Класни стаи 201,202,203,204,205,206,401,402,403,407,408 се използват 
от МГ и в двете смени. 

4. Останалите учебни помещения в сградата се използват от училищата 
съобразно учебните смени. 

 5. Изградените и оборудвани от МГ в обособени помещения 
компютърни зали се използват от гимназията и в двете смени. 

6. Изградените и оборудвани от ОУ в обособени помещения компютърна 
зала и кабинети по “Труд и техника”се използват от основното училище и в 
двете смени. 

7. Седмичните разписания на двете училища се изготвят съгласувано с 
цел максимално използване на голям и малък физкултурен салон. 

8. При използване на Актовата зала по предназначение (а не като кабинет 
по музика), както и стая 310 и стая 411 съответно като кабинет по биология и 
химия, съобразно тематичното разпределение и седмичното разписание, 
училищата своевременно взаимно се уведомяват. 

9. Помещенията в бл.50 и бл.67 на ж.к. “Чайка” се предоставят на ОУ 
“Захари Стоянов” за провеждане на учебни дейности. 

10. Разходите за гориво, ел.енергия, вода, текущи ремонти, поддръжка на 
общите части на сградата, данъци и такси по ЗМДТ, както и договори от 
взаимен интерес се разпределят между двете училища на база съотношение 
между основните компоненти /единен разходен стандарт и брой на учениците 
съгласно Списък-образец № 1 за съответната учебна година/.  

11. Всеки проект за предстоящи ремонти се съгласува от двете 
ръководства, а ангажиментите по реализацията им се поемат пропорционално. 

12. Ръководствата на двете училища се информират на всяко тримесечие 
за направените разходи с бюджетни и други средства за поддръжка на сградата 
и прилежащите й територии. 

13. Всяка година, в срок до 15.06. директорите на МГ “Д.р Петър Берон” 
и ОУ “Захари Стоянов” да сключват споразумение за съвместно използване на 
предоставената база, което своевременно да представят в Дирекция 
“Образование”. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за –  35, против –  4, въздържали се – 2, отсъстват – 10/ 
 
 
 
 

380-16. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с писмо № 
РД12003242ВН-001/27.04.2012 г. от СД на „Паркинги и гаражи – Варна” ЕАД 



и съгласно раздел ІV, чл. 2б от договор № Д-9-9200/709/22.05.2009 г., 
Общински съвет – Варна прекратява правото на ползване, учредено на 
„Паркинги и гаражи – Варна”ЕАД, със седалище и адрес на управление 
гр.Варна, бул. „Съборни” 19А, ЕИК 200472647 с решение № 1226-7, взето по 
Протокол № 14/01, 02.04.2009 г. на Общински съвет – Варна, по отношение на 
имот – частна общинска собственост, описан в т.5 от решението, а именно: 
бул.”Цар Освободител - УПИ ХІІІ – „Паркинг”,  кв.682 по плана на ІІ-ри п.р 
на гр.Варна, представляващ земя с площ от 4 500 кв.м. – предмет на АОС № 
1180/31.05.1999 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за –  42, против –  0, въздържали се – 0, отсъстват – 9/ 
 
 
 
 
381-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39,  ал. 4 от 

ЗОС, във връзка с чл. 48, ал.1, т.2 от НРПУРОИ, по предложение на общинския 
съветник Валентина Вичева Софрониева и ПК „Собственост и стопанство”, и 
във връзка с писмо на Изпълнителния директор на МБАЛ „Света Анна - 
Варна” АД д-р Веселин Николов с изх.№ ОС 12000507ВН/10.05.2012г., и 
писмо – съгласие от членовете на Съвета на Директорите на „Паркинги и 
гаражи – Варна” ЕАД  с № РД 12003242ВН-001/27.04.2012г., Общински съвет 
– Варна учредява безвъзмездно вещно право на ползване на МБАЛ „Света 
Анна - Варна” АД, ЕИК 000090019, върху ПИ с идентификатор 
10135.2557.331, НТП – за паркинг, с площ от 4 498 кв.м., находящ се в 
гр.Варна, бул. „Цар Освободител” № 100, собственост на Община Варна 
съгласно АОС № 1180 от 31.05.1999г., и ПИ с идентификатор 10135.2557.321, 
НТП – за обект комплекс за здравеопазване, площ 350 кв.м., стар номер 
5570321, находящ се в гр.Варна, бул. „Цар Освободител” № 100, собственост 
на Община Варна съгласно АОС № 1246 от 24.06.1999г., за здравни дейности в 
рамките на предмета на дейност на МБАЛ „Света Анна – Варна” АД като 
лечебно заведение по ЗЛЗ.  

Безвъзмездното право на ползване се учредява на  МБАЛ „Света Анна - 
Варна”  АД,  за срок от 10 / десет / години. 

Възлага на Кмета на Община Варна издаването на заповед и 
сключването на договор за безвъзмездно право на ползване върху описания 
имот. 

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



382-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. З от ЗОС и 
чл. 15, ал. З от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на Община Варна с изх. 
№ РД 11-5300/21/02.04.2012г., Общински съвет – Варна предоставя 
безвъзмездно за управление на ДП “Пристанищна инфраструктура”  с 
ЕИК 130316140 имоти – частна общинска собственост, представляващи ПИ 
10135.5012.198, с площ 240 (двеста и четиридесет) кв.м., съгласно одобрени 
кадастрална карта и кадастрален регистър на район “Аспарухово” в 
гр.Варна, м. “Манол чешме” - собственост на Община Варна съгласно 
АОС № 6470/2011 г., вписан в СВ - Агенция по вписванията Варна на 
20.06.2011 г., том XXXVII, № 103, вх.регистър 13039, дело 7884 и ПИ 
000113 с площ 2116 (две хиляди сто и шестнадесет) кв.м., находящ се в м. 
“Куванлъка”, землището на с.Каменар -собственост на Община Варна 
съгласно АОС № 6612/2011 г., вписан в СВ – Агенция по вписванията 
Варна с вх.рег.№ 22368/07.10.2011 г., Акт № 174, том 1.ХШ, дело № 13525. 

Безвъзмездното управление се предоставя на ДП “Пристанищна 
инфраструктура” за срок от 5 (пет) години. Имотите ще се ползват за цели, 
свързани с предмета на дейност на предприятието, а именно: Изграждане 
на радиорелейни базови станции и разполагане на радио навигационни 
съоръжения за управление на корабния трафик. 

Възлага на Кмета на Община Варна издаването на заповед и 
сключване на договор за безвъзмездно управление с ДП „Пристанищна 
инфраструктура”  с ЕИК 130316140. 

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

 
 
 
 
 
383-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 1 от ЗОС, 

във връзка с чл. 6, ал. 4 и чл. 15, ал. 2 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета 
на Община Варна с изх.№ Д-5-9200/401/03.04.2012г., Общински съвет – Варна 
дава съгласие да бъде сключен Анекс към Договор № Д 5-9200(401)/05.05.2005 
г.  като текстът в т. 1 от  Раздел І „Предмет на Договора” : “Община 
Варна предоставя за образователни  нужди на НУ „Васил Левски”  
безвъзмездно за управление имот – публична собственост, находящ се в гр. 
Варна, кв. „Аспарухово”, ул. „Найчо Цанов” № 14, 28 п.р., кв. 70 
представляващ земя с площ 5 030 кв.м. и училищна сграда със  ЗП 2195 кв. м, 
кухня-столова със ЗП 99 кв.м., котелно (пристройка) със ЗП 17,60 кв.м. и 



тоалет с ЗП 18 кв.м., предмет на АОС 1878/08.09.2000 г” се заменя от 
текста: “Община Варна предоставя за образователни нужди на НУ „Васил 
Левски” безвъзмездно за управление имот – публична собственост, находящ се 
в гр. Варна, ул. „Найчо Цанов” № 14, 28 п.р, представляващ ЗЕМЯ И СГРАДА: 

• ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10135.5504.196 /десет хиляди 
сто 

тридесет и пет .пет хиляди петстотин и четири.сто деветдесет и шест/, с 
площ 4986 /четири хиляди деветстотин осемдесет и шест/ кв.м; 

• СГРАДА с идентификатор 10135.5504.196.5 /десет хиляди сто 
тридесет и пет.пет хиляди петстотин и четири.сто деветдесет и шест.пет/, със 
застроена площ 960 /деветстотин и шестдесет/ кв.м.; Етажност – 3 /три / етажа 
и подземен етаж, предмет на АОС 6780/06.02.2012 г”. 

Всички останали клаузи, на договор № 5-9200(401)/05.05.2005 г.  остават 
в сила. 

Възлага на Кмета на Община Варна изготвянето на анекс към договора и 
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на решението. 

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

 
 
 
 
 
384-16. На основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от ЗМСМА и чл. 42, ал. 1, и ал. 2 

от ЗОС и чл. 2, ал. 2 от НУРУЖГНПОЖ по предложение на Кмета на Община 
Варна с изх. № ОС 12000337ВН/18.04.2012г., Общински съвет – Варна 
прехвърля от фонд “Жилища за настаняване под наем на граждани с 
установени жилищни нужди” и включва във фонд “РЕЗЕРВЕН”  следните 
жилища: 
№ Адрес Бл. Вх. Ет. Ап. АОС№ 
1. Ж.к. „Възраждане“ 19 1 3 7 6832/2012г. 
2. Ж.к. „Младост“ 106 9 4 20 1835/2000г. 
от фонд “Жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни 
нужди”във фонд “ВЕДОМСТВЕН”  следните жилища: 
№ Адрес Бл. Вх. Ет. Ап. АОС№ 
1. Бул. „Цар Освободител“  № 88 3 В 5 14 6148/2010г. 
2. Бул. „Цар Освободител“  № 88 3 В 6 15 6149/2010г. 
От фонд „ВЕДОМСТВЕН“ във фонд “РЕЗЕРВЕН”  следното жилище: 



№ Адрес Бл.   Вх. Ет. Ап. АОС№ 
1. Ж.к. „Вл 

Варненчик“ 
307 2 1 22 1920/2000г. 

 
Възлага на Кмета на Община Варна да бъде изготвен списък на лицата, 

настанени в горепосочените жилищата, който да бъде предоставен на 
Общински съвет – Варна в срок до следващото заседание.  

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

 
 
 
 
385-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, съгласно чл. 39, ал. 

2 и ал. 4 от ЗОС, чл. 45, ал. 1от НРПУРОИ и чл. 56 от ЗС, във връзка с 
предложение на Кмета на Община Варна с изх.№ ОС 12-9302/45/17.04.2012 г. и 
по предложение на Андрей Василев – общински съветник, Общински съвет – 
Варна: 

• Одобрява пазарна оценка на възмездното право на ползване за срок 
от 10 (десет) години върху недвижим имот-частна общинска собственост, 
находящ се в гр. Варна, бул. „Вл. Варненчик”, представляващ Поземлен имот с 
идентификатор № 10135.1030.294 (десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда и 
тридесет.двеста деветдесет и четири) с площ 905 (деветстотин и пет) кв.м. - 
предмет на АОС № 6767/26.01.2012 г. в размер на 120 000 лева, без включен 
ДДС. 

• Учредява възмездно право на ползване на „МАКДОНАЛДС 
(БЪЛГАРИЯ)” ЕООД, с адрес на управление бул. “Момина чешма” 10, ж.к. 
„Дружба” 2, гр. София върху недвижим имот-частна общинска собственост, 
находящ се в гр. Варна, бул. „Вл. Варненчик”, представляващ Поземлен имот с 
идентификатор № 10135.1030.294 (десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда и 
тридесет.двеста деветдесет и четири) с площ 905 (деветстотин и пет) кв.м. – 
предмет на АОС № 6767/26.01.2012 г на стойност 120 000 лева, без ДДС. 

Възмездното право на ползване се учредява на „МАКДОНАЛДС 
(БЪЛГАРИЯ)” ЕООД за срок от 10 (десет) години, считано от м.01.2008 г., 
като имотът да не се ползва за платен паркинг. 

Възлага на Кмета на Община Варна издаването на Заповед и 
сключването на договор за възмездно право на ползване върху гореописания 
имот, както и осъществяването на всички действия, необходими за правилното 
и законосъобразно изпълнение на решението. 



/Резултати от поименно явно гласуване: 
за –  44, против –  0, въздържали се – 0, отсъстват – 7/ 
 
 
 
 
386-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 и ал. 3 

от ЗОС, във връзка с решение по т.5, протокол № 23/ 03.05.2011 г. на ЕСУТ 
при Община Варна и по предложение на Кмета на Община Варна с № РД 11-
94.К/191/24.11.2011г., Общински съвет – Варна обявява за частна общинска 
собственост тупик с площ от 52,00 кв.м., съставляващ част от поземлен имот с 
идентификатор 10135.2508.9508, по кадастрална карта на гр. Варна - публична 
общинска собственост на основание чл. 2, ал. 2, т. 2 от ЗОС, във връзка с § 7, 
ал. 1, т. 4 от ПЗР на ЗМСМА и чл. 8, ал. 3 от Закона за пътищата, същият 
приобщен към проекто УПИ ХХІ-48, кв.4, по плана на с.о. “Сотира”, съгласно 
изготвена скица-предложение на основание чл.135, ал.2 от ЗУТ за допускане 
изработване проект за ПУП. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за –  41, против –  0, въздържали се – 0, отсъстват – 10/ 
 
 
 
387-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, пр. 2 

от ЗОС, във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на Кмета на 
Община Варна с № ЗАО 27993/21.11.2011 г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарна оценка, изготвена от независим оценител на имоти, във връзка с 
реализиране на разпоредителна сделка на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС, с 
която е определена пазарната стойност на земя, представляваща 297,50 м2 ид. 
части от УПИ І-253,254, целия с площ от 605 м2,съгласно АОС № 6286/2010 г., 
находящ се в с. Каменар, ул. „Липа” № 2,4, в размер на 3 055 (три хиляди и 
петдесет и пет) лева, без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) м2 - 
10,27 (десет лева и двадесет и седем стотинки) лева на Юлияна Ангелова 
Минчева. 

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

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



 
 
 
388-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, пр. 2 

от ЗОС, във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на Кмета на 
Община Варна с изх. № ЗАО 16765/27.01.2012 г., Общински съвет – Варна, 
одобрява пазарна оценка, изготвена от независим оценител на имоти, във 
връзка с реализиране на разпоредителна сделка на основание чл. 35, ал. 3 от 
ЗОС, с която е определена пазарната стойност на земя, представляваща: 

- за УПИ Х-273 с площ 650 м2, находящ се в с. Тополи, ул. „Р. 
Панчелиев” № 21 в размер на 20 640 (двадесет хиляди шестстотин и 
четиридесет) лева, без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) м2 - 
31,75 (тридесет и един лева и седемдесет и пет стотинки) лева, без включен 
ДДС. 

-  за УПИ ІХ-273 с площ 640 м2, находящ се в с. Тополи, ул. „Лоза”  в 
размер на 20 310 (двадесет хиляди триста и десет) лева, без включен ДДС, при 
пазарна стойност на 1 (един) м2- 31,73 (тридесет и един лева и седемдесет и три 
стотинки) лева, без включен ДДС, на Руска Панайотова Панайотова, Панайот 
Йорданов Кирилов и Виолета Йорданова Колева, при равни квоти. 

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

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за –  40, против –  0, въздържали се – 0, отсъстват – 11/ 
 
 
 
 
 
389-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, пр. 2 

във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна 
с № ЗАО 37907/31.01.2012 г., във връзка с реализиране на разпоредителна 
сделка на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС, а именно: продажба на недвижим 
имот-частна общинска собственост, представляващ 17,7898 % или 103,41 м2  
ид. части от ПИ с идентификатор № 10135.1507.78 целия с площ 591 м2, с 
административен адрес гр. Варна, ул. „Иван Вазов” № 41-43 , при граници на 
имота: ПИ № 10135.1507.81; ПИ 10135.1507.278; ПИ 10135.1507.311; ПИ 
10135.1507.77; ПИ 10135.1507.76 на Валентин Железов Алексиев, Общински 
съвет – Варна одобрява пазарна оценка изготвена от независим оценител на 



имоти, с която е определена пазарна стойност на гореописания имот в размер 
на 17770 (седемнадесет хиляди седемстотин и седемдесет) лева, без включен 
ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) м2 - 171,84 (сто седемдесет и един лева 
и осемдесет и четири стотинки) лева, без включен ДДС. 

За гореописания имот има съставен акт за частна общинска собственост 
№ 6540/08.08.2011 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 –  40, против –  0, въздържали се – 0, отсъстват – 11/ 
 
 
 
 
 
390-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 41, ал. 2, пр. 2 

от ЗОС, във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на Кмета на 
Община Варна с изх.№ ЗАО 17194/03.02.2012 г., Общински съвет – Варна 
одобрява пазарна оценка, изготвена от лицензиран експерт - оценител, с която 
е определена пазарна стойност в размер на 52 850,00 (петдесет и две хиляди 
осемстотин и петдесет) лева, без включен ДДС, за недвижим имот – частна 
общинска собственост, представляващ ПИ № 10135.3515.295 (десет хиляди сто 
тридесет и пет. три хиляди петстотин и петнадесет. двеста деветдесет и пет) с 
площ 150,00 (сто и петдесет) кв. м., находящ се в гр.Варна, ул. „Младежка” 
№ 22 (двадесет и две), район 16 (шестнадесет), кв. 25 (двадесет и пет), при 
пазарна стойност, без включен ДДС на 1,00 (един) кв.м. възлизаща на 352,33 
(триста петдесет и два лева тридесет и три стотинки) лева, във връзка с 
извършване на продажба на описания недвижим имот на Елка Герчева 
Алексиева, на основание чл. 35, ал.3 от ЗОС, по реда на чл. 29 от НРПУРОИ на 
Общински съвет – Варна. 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 3339/28.08.2005 г. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на разпоредителната сделка. 

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



391-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 41, ал. 2, пр. 2 
от ЗОС, по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община 
Варна с № ЗАО 17194/03.02.2012г., във връзка с реализиране на 
разпоредителна сделка на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС, по реда на чл. 29 от 
НРПУРОИ на Община Варна а именно: продажба на недвижим имот частна 
общинска собственост, представляващ 70,40 /седемдесет цяло и четиридесет 
стотни/ кв.м. ид.части от 180,50 /сто и осемдесет цяло и петдесет стотни/ кв.м. 
ид.части от поземлен имот с идентификатор № 10135.3515.495 /десет хиляди 
сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и петнадесет.четиристотин деветдесет 
и пет/ целия с площ 363 /триста шестдесет и три/ кв.м., с административен 
адрес гр.Варна, ул. “Милосърдие” № 17 /седемнадесет/, район 16 
/шестнадесет/, кв.40 /четиридесет/, при граници на имота: ПИ № 
10135.3515.496, ПИ № 10135.3515.497, ПИ № 10135.3515.509, ПИ № 
10135.3515.494 и ПИ № 10135.3515.462, Общински съвет – Варна, одобрява 
пазарна оценка изготвена от лицензиран оценител на имоти, с която е 
определена пазарна стойност на гореописания имот както следва: 

- за Еленка Калунова Георгиева с право да закупи 32,49 /тридесет и две 
цяло четиридесет и девет стотни/ кв.м. ид.части възлизащи на 10 489.72 /десет 
хиляди четиристотин осемдесет и девет лева седемдесет и две стотинки/ лева, 
без включен ДДС при пазарна стойност на 1,00 /един/ кв.м. възлизаща на 
322.86 /триста двадесет и два лева осемдесет и шест стотинки/ лева, без 
включен ДДС. 

- за Добри Калунов Христов с право да закупи 37,91/тридесет и седем 
цяло деветдесет и една стотни/ кв.м. ид.части възлизащи на 12 239.62/ 
дванадесет хиляди двеста тридесет и девет лева шестдесет и две стотинки/ 
лева, без включен ДДС при пазарна стойност на 1,00 /един/ кв.м. възлизаща на 
322,86 /триста двадесет и два лева осемдесет и шест стотинки/ лева, без 
включен ДДС. 

За гореописаният имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 5611/31.03.2009г. 

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

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



392-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, пр. 2 
от ЗОС, във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на Кмета на 
Община Варна с изх.№ ЗАО 37945/05.03.2012г., Общински съвет – Варна, 
одобрява пазарна оценка, изготвена от независим оценител на имоти, във 
връзка с реализиране на разпоредителна сделка на основание чл. 35, ал. 3 от 
ЗОС, с която е определена пазарната стойност на земя  с площ  от 50 м2 
идеални части от поземлен имот с идентификатор № 10135.3515.401 целия с 
площ 163 м2, съгласно АОС № 5394/04.12.2008 г., находящ се в  гр. Варна, ул. 
„Елин Пелин” № 40 в размер на 10 330 лева, без включен ДДС, при пазарна 
стойност на 1м2 - 206,60  лева, без включен ДДС, на Зоя Петрова Никифорова и 
Илияна Владимирова Георгиева при квоти: 

 - за Зоя Петрова Никифорова -  37,50  м2 идеални части от ПИ № 
10135.3515.401 на стойност  7 747,50  лева, без включен ДДС. 

- за Илияна Владимирова Георгиева – 12,50 м2 идеални части от ПИ № 
10135.3515.401 на стойност  2 582,50 лева, без включен ДДС. 

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

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за –  40, против –  0, въздържали се – 0, отсъстват – 11/ 
 
 
 
393-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 41, ал. 2, пр. 2 

от ЗОС, във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на Кмета на 
Община Варна с изх.№ ЗАО 35076/05.03.2012г., във връзка с реализиране на 
разпоредителна сделка на основание чл. 35, ал.3 от ЗОС, по реда на чл. 29 от 
НРПУРОИ на Община Варна, а именно продажба на недвижим имот частна 
общинска собственост представляващ 120 кв.м. идеални части от ПИ  № 
10135.5503.96, целия с площ 240 кв.м и с административен адрес, гр.Варна, кв. 
Аспарухово, ул. „Розова долина” № 28, подрайон 28, при граници: ПИ  № 
10135.5503.160, ПИ № 10135.5503.256, ПИ № 10135.5503.137, ПИ № 
10135.5503.138, ПИ № 10135.5503.143 и ПИ № 10135.5503.159,  на Михаил 
Николов Ганчев, Общински съвет – Варна одобрява пазарна оценка изготвена 
от лицензиран оценител на имоти, с която е определена пазарната стойност на 
гореописания имот в размер на 11 000 лева, без включен ДДС, при пазарна 
стойност на 1 кв.м. възлизаща на 91,66 лева, без включен ДДС. 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 5653 / 22.04.2009 г. 



Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на разпоредителната сделка. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за –  40, против –  0, въздържали се – 0, отсъстват – 11/ 
 
 
 
 
 
394-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, пр.2 

във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна 
с изх. № ЗАО 25849/03.04.2012г., във връзка с реализиране на разпоредителна 
сделка на основание чл. 35, ал. 3  от ЗОС, а именно: продажба на 
недвижим имот частна общинска собственост, представляващ 60 кв.м. ид. 
части от ПИ с идентификатор 10135.3512.75, целия с площ 304 кв.м., с 
административен адрес гр. Варна, ж.к. „Младост", ул. „Мечтание" , при 
граници на имота: ПИ с идентификатор 10135.3512.76, ПИ с 
идентификатор 10135.3512.80, ПИ с идентификатор 10135.3512.68, ПИ с 
идентификатор, 10135.3512.42 на „Лечев 85" ООД, ЕИК 103564812, със 
седалище и адрес на управление гр. Варна, ж.к. „Чайка" 13, вх. Г, ет. 3, ап. 30, 
представлявано от Тодор Славов Лечев, Общински съвет – Варна одобрява 
пазарна оценка изготвена от оценител на имоти, с която е определена 
пазарна стойност на гореописания имот в размер на 15 300 лева, без 
включен ДДС, при пазарна стойност на 1 м2 - 255 лева, без включен ДДС. 

За гореописания имот има съставен акт за частна-общинска 
собственост № 6770/06.02.2012 г. 

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

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за –  40, против –  0, въздържали се – 0, отсъстват – 11/ 
 
 
 
 
395-16. 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 № 
РД-5-94.С/157/21.11.2011г., Общински съвет – Варна одобрява пазарната 



оценка, изготвена от независим експерт оценител, във връзка с прекратяване на 
съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна, по акт за частна 
общинска собственост № 6407/09.05.2011г., представляваща 73,50 /седемдесет 
и три цяло и петдесет стотни/ кв.м. ид.части от ПИ с идентификатор 
10135.1505.271 /десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда петстотин и пет.двеста 
седемдесет и едно/, по КК и КР на район „Приморски”, гр.Варна, целият с 
площ 224,00 /двеста двадесет и четири/ кв.м., в размер на 34 000,00 /тридесет и 
четири хиляди/ лева, без включен ДДС, при пазарна стойност на 1кв.м. – 
462,58 /четиристотин шестдесет и два лева петдесет и осем стотинки/ лева, без 
включен ДДС. 

395-16-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 
от ЗОС, чл. 33, пр.2, по реда на чл. 34 от НРПУРОИ на Община Варна, в 
изпълнение на “Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – 
общинска собственост за 2011г.” и по предложение на Кмета на Община Варна 
с № РД-5-94.С/157/21.11.2011г., Общински съвет – Варна реши да прекрати 
съсобствеността между Община Варна, от една страна и от друга страна 
Стефан Маринов Стоянов, чрез продажба на имот – частна общинска 
собственост, находящ се гр.Варна, ул.”Г.С.Раковски” № 54, представляващ 
73,50 /седемдесет и три цяло и петдесет стотни/ кв.м. ид.части от 
10135.1505.271 /десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда петстотин и пет.двеста 
седемдесет и едно/, по КК и КР на район „Приморски”, гр.Варна, целият с 
площ 224,00 /двеста двадесет и четири/ кв.м., при граници на имота: ПИ с 
идентификатор 10135.1505.58, 10135.1505.230, 10135.1505.8, по одобрената 
пазарна оценка. 

За гореописаният имот е съставен акт за частна общинска собственост 
№ 6407/09.05.2011г. 

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

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за –  40, против –  0, въздържали се – 0, отсъстват – 11/ 
 
 
 
 
396-16. 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 
изх.№ ЗАО 40387/27.01.2012г., 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 146 
(сто четиридесет и шест) м2 ид. части от Поземлен имот с идентификатор  ПИ 
10135.5505.312 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и 
пет.триста и дванадесет) целия с площ 296 (двеста деветдесет и шест) м2, с 
административен адрес, гр. Варна, ул. „Георги Велчев” № 4, в размер на 14 
500 (четиринадесет хиляди и петстотин) лева, без включен ДДС, при пазарна 
стойност без ДДС на 1 м2, възлизаща на 99,32 (деветдесет и девет лева и 
тридесет и две стотинки) лева. 

396-16-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 
от ЗОС, чл. 33, пр. 2 и по реда на чл. 34 от НРПУРОИ на Община Варна и по 
предложение на Кмета на Община Варна с изх.№ ЗАО 40387/27.01.2012г., 
Общински съвет – Варна решава да прекрати съсобствеността между Община 
Варна, от една страна, и от друга страна СМАРАЙДА ДЕМИРОВА 
ГЕОРГИЕВА, чрез продажба на имот-частна общинска собственост, с 
административен адрес гр. Варна, ул. „Георги Велчев” № 4, представляваща 
146 (сто четиридесет и шест) м2 ид. части от ПИ 10135.5505.312 (десет хиляди 
сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и пет.триста и дванадесет) целия с 
площ 296 (двеста деветдесет и шест) м2, при граници на имота: ПИ № 
10135.5505.311 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и 
пет.триста и единадесет), ПИ № 10135.5505.305 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.пет хиляди петстотин и пет.триста и пет), ПИ № 10135.5505.313 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и пет.триста и тринадесет), ПИ 
№ 10135.5505.314 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и 
пет.триста и четиринадесет), ПИ № 10135.5505.315 (десет хиляди сто тридесет 
и пет.пет хиляди петстотин и пет.триста и петнадесет) на съсобственика 
СМАРАЙДА ДЕМИРОВА ГЕОРГИЕВА. 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 6409/16.05.2011 г. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, за 
сумата от 14 500 (четиринадесет хиляди и петстотин) лева, без включен ДДС. 

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

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за –  40, против –  0, въздържали се – 0, отсъстват – 11/ 
 
 
397-16. 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 № 



ЗАО 13243/31.01.2012 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 13 
(тринадесет) м2 ид. части от Поземлен имот с идентификатор ПИ 
10135.4504.273 (десет хиляди сто тридесет и пет.четири хиляди петстотин и 
четири.двеста седемдесет и три) целия с площ 423 (четиристотин двадесет и 
три) м2, с административен адрес, гр. Варна, ж.к. „Владислав Варненчик”, ул. 
„Антон Франгя” № 14, в размер на 700 (седемстотин) лева, без включен ДДС, 
при пазарна стойност без ДДС на 1 м2, възлизаща на 53,85 (петдесет и три лева 
и осемдесет и пет стотинки) лева. 

397-16-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 
от ЗОС, чл. 33, предл. 2 и по реда на чл. 34 от НРПУРОИ на Община Варна и 
по предложение на Кмета на Община Варна с № ЗАО 13243/31.01.2012 г., 
Общински съвет – Варна реши да прекрати съсобствеността между Община 
Варна, от една страна, и от друга страна РАДОСЛАВ ХЮСЕИН МЕХМЕД, 
чрез продажба на имот-частна общинска собственост, с административен адрес 
гр. Варна, ж.к. „Владислав Варненчик”, ул. „Антон Франгя” № 14 
представляваща 13 (тринадесет) м2 ид. части от Поземлен имот с 
идентификатор ПИ 10135.4504.273 (десет хиляди сто тридесет и пет.четири 
хиляди петстотин и четири.двеста седемдесет и три) целия с площ 423 
(четиристотин двадесет и три) м2, при граници на имота: ПИ № 10135.4504.259 
(десет хиляди сто тридесет и пет.четири хиляди петстотин и четири.двеста 
петдесет и девет), 10135.4504.272 (десет хиляди сто тридесет и пет.четири 
хиляди петстотин и четири.двеста седемдесет и две), ул. „Антон Франгя”, 
10135.4504.274 (десет хиляди сто тридесет и пет.четири хиляди петстотин и 
четири.двеста седемдесет и четири), 10135.4504.275 (десет хиляди сто тридесет 
и пет.четири хиляди петстотин и четири.двеста седемдесет и пет) на 
съсобственика РАДОСЛАВ ХЮСЕИН МЕХМЕД. 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 5364/2008 г. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, за 
сумата от 700 (седемстотин) лева, без включен ДДС 

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

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



398-16. 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.№ ЗАО 11279/27.01.2012г., 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 211 
(двеста и единадесет) м2 ид. части от Поземлен имот с идентификатор ПИ 532 
(петстотин тридесет и две) целия с площ 1 011 (хиляда и единадесет) м2, с 
административен адрес, гр. Варна, с.о „Сълзица”,  в размер на 6 400 (шест 
хиляди и четиристотин) лева, без включен ДДС, при пазарна стойност без ДДС 
на 1 м2, възлизаща на 30,33 (тридесет лева и тридесет и три стотинки) лева. 

398-16-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 
от ЗОС, чл. 33, предл. 2 и по реда на чл. 34 от НРПУРОИ на Община Варна и 
по предложение на Кмета на Община Варна с изх.№ ЗАО 11279/27.01.2012г., 
Общински съвет – Варна реши да прекрати съсобствеността между Община 
Варна, от една страна, и от друга страна АНКА ИВАНОВА ТРЪПКОВА, чрез 
продажба на имот-частна общинска собственост, с административен адрес гр. 
Варна, с.о „Сълзица”,  представляваща 211 (двеста и единадесет) м2 ид. части 
от Поземлен имот с идентификатор ПИ 532 (петстотин тридесет и две) целия с 
площ 1 011 (хиляда и единадесет) м2, при граници на имота: ПИ № 531 
(петстотин тридесет и едно), път, ПИ № 553 (петстотин петдесет и три) на 
съсобственика АНКА ИВАНОВА ТРЪПКОВА. 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 5583/24.02.2009 г. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, за 
сумата от 6 400 (шест хиляди и четиристотин) лева, без включен ДДС. 

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

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за –  40, против –  0, въздържали се – 0, отсъстват – 11/ 
 
 
 
 
 
399-16. 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 № 
ЗАО 52599/31.01.2012 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, 141 (сто 
четиридесет и един) м2 идеални части от ПИ № 2785 целия с площ 741 
(седемстотин четиридесет и един) м2, с административен адрес гр. Варна, с.о 
„Боровец – север”,  в размер на 4 300 (четири хиляди и триста) лева, без 
включен ДДС, при пазарна стойност на 1 м2 - 30,50 (тридесет лева и петдесет 
стотинки) лева, без включен ДДС. 

399-16-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 
от ЗОС, чл. 33, предл. 2 и по реда на чл. 34 от НРПУРОИ на Община Варна и 
по предложение на Кмета на Община Варна с № ЗАО 52599/31.01.2012 г., 
Общински съвет – Варна реши да прекрати съсобствеността между Община 
Варна, от една страна, и от друга страна Иван Иванов Иванов и Станка Русева 
Иванова, чрез продажба на имот-частна общинска собственост, с 
административен адрес гр. Варна, с.о „Боровец – север” , 141 (сто четиридесет 
и един) м2 идеални части от ПИ № 2785 целия с площ 741 (седемстотин 
четиридесет и един) м2, при граници на имота: ПИ № 587 (петстотин осемдесет 
и седем), ПИ № 586 (петстотин осемдесет и шест) и път на съсобствениците 
Иван Иванов Иванов и Станка Русева Иванова, при равни квоти. 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 5501/13.01.2009 г. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, за 
сумата от 4 300 (четири хиляди и триста) лева, без включен ДДС на Иван 
Иванов Иванов и Станка Русева Иванова, при равни квоти. 

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

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за –  40, против –  0, въздържали се – 0, отсъстват – 11/ 
 
 
 
 
400-16. 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 с 
№ ЗАО 7755/21.11.2011 г., Общински съвет – Варна одобрява пазарната 
оценка, изготвена от независим експерт оценител, във връзка с прекратяване на 
съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна, представляваща 237 
(двеста тридесет и седем) м2 идеални части от УПИ ХV-106 (петнадесет – сто и 
шест) целия с площ 1 244 (хиляда двеста четиридесет и четири) м2, с 
административен адрес с. Звездица, ул. „Вега” № 1, в размер на 7 300 (седем 



хиляди и триста) лева, без включен ДДС, при пазарна стойност без ДДС на 1 
/един/ м2, възлизаща на 30,80 (тридесет лева и осемдесет стотинки) лева. 

400-16-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 
от ЗОС, чл. 33, предл. 2 и по реда на чл. 34 от НРПУРОИ на Община Варна и 
по предложение на Кмета на Община Варна с № ЗАО 7755/21.11.2011 г., 
Общински съвет – Варна реши да прекрати съсобствеността между Община 
Варна, от една страна, и от друга страна ЗДРАВКО ПЕТРОВ ХАЛАЧЕВ, чрез 
продажба на имот-частна общинска собственост, с административен адрес с. 
Звездица, ул. „Вега” № 1 представляваща 237 (двеста тридесет и седем) м2 
идеални части от УПИ ХV-106 (петнадесет – сто и шест) целия с площ 1 244 
(хиляда двеста четиридесет и четири) м2, при граници на имота: ул. „Вега”, ПИ 
105 (сто и пет), ПИ 110(сто и десет), ПИ 109 (сто и девет), ПИ 108 (сто и осем), 
УПИ ХІV –общ. 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 5266/20.10.2008 г. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, за 
сумата от 7 300 (седем хиляди и триста) 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 –  35, против –  0, въздържали се – 0, отсъстват – 16/ 
 
 
 
401-16. 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.№ ЗАО 21727/31.01.2012 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 43 
(четиридесет и три) м2 идеални части от  Поземлен имот с идентификатор ПИ 
10135.5404.1666 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди четиристотин и 
четири.хиляда шестстотин шестдесет и шест)  целия с площ  788 (седемстотин 
осемдесет и осем) м2, с административен адрес, гр. Варна, местност „Боровец-
юг”,  в размер на 1 880 (хиляда осемстотин и осемдесет) лева, без включен 
ДДС, при пазарна стойност, без ДДС на 1 м2, възлизаща на  43,72 (четиридесет 
и три лева и седемдесет и две стотинки) лева, без ДДС. 

401-16-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 
от ЗОС, чл. 33, предл. 2 и по реда на чл. 34 от НРПУРОИ на Община Варна и 



по предложение на Кмета на Община Варна с изх.№ ЗАО 21727/31.01.2012 г., 
Общински съвет – Варна реши да прекрати съсобствеността между Община 
Варна, от една страна, и ЙОРДАН БОЙЧЕВ ЙОРДАНОВ от друга страна, чрез 
продажба  на имот-частна общинска собственост, с административен адрес гр. 
Варна, местност „Боровец-юг” представляваща 43 (четиридесет и три) м2 
идеални части от Поземлен имот с идентификатор ПИ 10135.5404.1666 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди четиристотин и четири.хиляда 
шестстотин шестдесет и шест)  целия с площ 788 (седемстотин осемдесет и 
осем) м2, при граници на имота: ПИ № 10135.5404.1671 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.пет хиляди четиристотин и четири.хиляда шестстотин 
седемдесет и едно), ПИ № 10135.5404.9750 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.пет хиляди четиристотин и четири.девет хиляди седемстотин и петдесет), 
ПИ № 10135.5404.1670 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди 
четиристотин и четири.хиляда шестстотин седемдесет), ПИ № 10135.5404.1667 
(десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди четиристотин и четири.хиляда 
шестстотин шестдесет и седем), ПИ № 10135.5404.9749 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.пет хиляди четиристотин и четири.девет хиляди седемстотин 
четиридесет и девет) на съсобственика ЙОРДАН БОЙЧЕВ ЙОРДАНОВ.  

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 6296/2010 г. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, за 
общата сума от 1 880 (хиляда осемстотин и осемдесет) 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 –  35, против –  0, въздържали се – 0, отсъстват – 16/ 
 
 
 
 
402-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 1 от 

Закона за общинската собственост, чл. 33, пр. 1 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. № ЗАО 
23486/29.02.2012г., Общински съвет – Варна реши да се извърши доброволна 
делба на недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ж.к. „Изгрев-1”, 
представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.2552.575 (десет хиляди 
сто тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и две.петстотин седемдесет и 



пет), по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед 
№ РД-18-92/14.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, целият с площ 
990,00 (деветстотин и деветдесет) кв.м. между Община Варна от една страна - 
собственик на 390,00 (триста и деветдесет) кв.м. идеални части/АОС № 
5857/19.10.2009 г., вписан в Службата по вписвания с №52, т.LXVI, вх. 
рег.23379, н. д. 14219/ 19.11.2009 г./ и Юлиян Василев Василев, Благовеста 
Василева Кръстева и Васил Кръстев Василев,  наследници на Янка Благоева 
Василева /Удостоверение за наследници №АО-7-94-Я-6 от 13.02.2012 г., 
издадено от район „Младост” /от друга страна, собственици на 600,00 
(шестстотин) кв.м. идеални части/нот. акт №18, том ХХХІХ, дело №17864/ 
1994 г./, на обща стойност 55 638,00 (петдесет и пет хиляди шестстотин 
тридесет и осем) лева, съобразно Скица–проект за разделяне на поземлен имот 
10135.2552.575 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин 
петдесет и две.петстотин седемдесет и пет) на „Прециз инженеринг” ЕООД за 
обособяване на два реални дяла, представляващи два новообразувани 
поземлени имота, като ОБЩИНА ВАРНА придобие в изключителна 
собственост новообразуван поземлен имот с проектен идентификатор 
10135.2552.4013 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин 
петдесет и две.четири хиляди и тринадесет), с площ 390,00( триста и 
деветдесет) кв.м. при съседи: 2552.401, 2552.411, 2552.4014, 2552.574, а 
ЮЛИЯН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ, БЛАГОВЕСТА ВАСИЛЕВА КРЪСТЕВА и 
ВАСИЛ КРЪСТЕВ ВАСИЛЕВ придобиват в изключителна собственост 
новообразуван поземлен имот с проектен идентификатор 10135.2552.4014 
(десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и две.четири 
хиляди и четиринадесет), с площ 600,00 (шестстотин) кв.м. при съседи: 
2552.411, 2552.4013, 2552.574 и 2552.576, като съделителите не си дължат суми 
за уравняване на дяловете. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да издаде 
заповед и сключи договор за доброволна делба на основание чл. 36, ал. 1 , т. 3 
и ал. 3 от Закона за общинската собственост.         

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за –  34, против –  0, въздържали се – 0, отсъстват – 17/ 
 
 
 
 
403-16. 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.№ РД 12000183ВН/05.03.2012г., Общински съвет – Варна одобрява 



пазарната оценка, изготвена от независим експерт оценител на имоти, във 
връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – 
частна общинска собственост, представляващ УПИ VІІІ271 с площ 820 м2, 
находящ се в с. Тополи, ул. „Йордан Николов” № 34 в размер на 18 300 лева , 
без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 /един/ м2 - 22,31 лева, без 
включен ДДС. 

403-16-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от 
ЗОС, във връзка с чл. 28 от НРПУРОИ на Община Варна, в изпълнение на 
„Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост 
2012 г.” и по предложение на Кмета на Община Варна с изх.№ РД 
12000183ВН/05.03.2012г., Общински съвет - Варна реши да се проведе 
публичен търг с явно наддаване за продажба на имот частна общинска 
собственост, находящ се в с. Тополи, ул. „Йордан Николов № 34, 
представляващ УПИ VІІІ271 с площ 820 м2,  при граници: УПИ VІІ-271 ул. 
„Йордан Николов”, ул. „Лоза”, УПИ ІХ-273. 

За имота е съставен акт за частна общинска собственост № 
6513/23.06.2011 г. 

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена на 18 300 лева, без включен ДДС, Стъпка 
на наддаване – 10 % от началната тръжна цена в размер на 1 830 лева. 

Общински съвет – Варна утвърждава следните: 
ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ: 

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

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

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

документи; 
2.2. удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по 

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 2.14. платежен документ за внесен депозит в размер на 1 830 лева, 
платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при 
«Централна кооперативна банка» АД – клон Варна; 

2.15. платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу сумата 
от 150 лева, платима по IBAN: BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и 
код за вид плащане: 44 70 00, при «Централна кооперативна банка» АД – клон 
Варна. 

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

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно провеждане на публичния търг, като въз основа на 



резултатите от търга издаде заповед и сключи договор със спечелилия 
участник. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за –  36, против –  0, въздържали се – 0, отсъстват – 15/ 
 
 
 
 
404-16. 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.№ ОС 12-9302/30/27.01.2012г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена от независим експерт оценител на имоти, във 
връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – 
частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот № 
10135.5510.272 с площ 1076 м2, находящ се в гр. Варна, кв. Галата, ул. 
„Хоризонт” № 7, в размер на 214 300 лева , без включен ДДС, при пазарна 
стойност на 1 (един) м2 - 199,17 лева без включен ДДС. 

404-16-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от 
ЗОС, във връзка с чл. 28 от НРПУРОИ на Община Варна, в изпълнение на 
„Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост 
2012 г.” и по предложение на Кмета на Община Варна с изх.№ ОС 12-
9302/30/27.01.2012г., Общински съвет - Варна реши да се проведе публичен 
търг с явно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост, 
находящ се в гр. Варна, кв. Галата, ул. „Хоризонт” № 7, представляващ 
Поземлен имот с идентификатор 10135.5510.272 с площ 1 076 м2, при граници: 
ПИ № 10135.5510.266; ПИ 10135.5510.817; ПИ 10135.5510.271, ПИ 
10135.5510.270; ПИ 10135.5510.269. 

За имота е съставен акт за частна общинска собственост № 
6571/08.08.2011 г. 

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена на 214 300 лева, без включен ДДС. Стъпка 
на наддаване – 10 % от началната тръжна цена в размер на 21 430 лева. 

Общински съвет – Варна утвърждава следните: 
ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ: 

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

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

1.2. нямат задължения към Община Варна; 



2. За участие в търга са необходими следните документи: 
2.1. заявление за участие по образец, представен към комплекта тръжни 

документи; 
2.2. удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



  2.14. платежен документ за внесен депозит в размер на 21 430 лева, 
платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при 
«Централна кооперативна банка» АД – клон Варна; 

2.15. платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу сумата 
от 150 лева, платима по IBAN: BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и 
код за вид плащане: 44 70 00, при «Централна кооперативна банка» АД – клон 
Варна. 

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

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

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за –  36, против –  0, въздържали се – 0, отсъстват – 15/ 
 
 
 
 
405-16. 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.№ ОС 11-94.И/194/19.01.2012 г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена от независим експерт оценител на имоти, във 
връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – 
частна общинска собственост, представляващ  Поземлен имот № 
10135.5403.3154 с площ 709 м2, находящ се в гр. Варна, с.о „Боровец - юг”,  в 
размер на 21 400 лева , без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) м2 - 
30,18 лева, без включен ДДС. 

405-16-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от 
ЗОС, във връзка с чл. 28 от НРПУРОИ на Община Варна, в изпълнение на 
„Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост 
2012 г.” и по предложение на Кмета на Община Варна с изх.№ ОС 11-
94.И/194/19.01.2012 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, с.о „Боровец – юг”,  представляващ Поземлен имот № 
10135.5404.3154 с площ 709 м2, при граници на имота: ПИ № 10135.5403.9602; 



ПИ №10135.5403.72,ПИ №10135.5403.71; ПИ №10135.5403.70; ПИ 
№10135.5403.68, ПИ №10135.5403.67. 

За имота е съставен акт за частна общинска собственост № 
5983/16.12.2009 г. 

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена  на 21 400 лева , без включен ДДС. Стъпка 
на наддаване – 10 % от началната тръжна цена в размер на 2 140 лева. 

Общински съвет – Варна утвърждава следните: 
ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ: 

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

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

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

документи; 
2.2. удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по 

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

 2.14. платежен документ за внесен депозит в размер на 2 140 лева, 
платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при 
«Централна кооперативна банка» АД – клон Варна; 

2.15. платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу сумата 
от 150 лева, платима по IBAN: BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и 
код за вид плащане: 44 70 00, при «Централна кооперативна банка» АД – клон 
Варна. 

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

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

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за –  36, против –  0, въздържали се – 0, отсъстват – 15/ 
 
 
 
406-16. 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.№ РД 12000738/19.03.2012г., 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 №10135.2575.1806 с площ 1 547 



м2, находящ се в гр. Варна, кв. Виница, в размер на 92 400 лева, без включено 
ДДС, при пазарна стойност на 1 /един/ м2 - 59,72 лева, без включен ДДС.  

406-16-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от 
ЗОС, във връзка с чл. 28 от НРПУРОИ на Община Варна, в изпълнение на 
„Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост 
2012 г.” и по предложение на Кмета на Община Варна с изх. № РД 
12000738/19.03.2012 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, кв. Виница, представляващ Поземлен имот 
№10135.2575.1806 с площ 1 547 м2,  при граници: ПИ № 10135.2575.1085, ПИ 
№ 10135.2575.145, ПИ № 10135.2575.1813, ПИ № 10135.2575.1814, ПИ № 
10135.2575.149, ПИ № 10135.2575.150, ПИ № 10135.2575.1678 , ПИ № 
10135.2575.1677, ПИ № 10135.2575.1679, ПИ № 10135.2575.155, ПИ № 
10135.2575.1630, ПИ № 10135.2575.384, ПИ № 10135.2052.372; ПИ№ 
10135.2027.1; ПИ № 10135.2575.1804. 

За имота е съставен акт за частна общинска собственост № 
6604/14.10.2011 г. 

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена на 92 400 лева, без включен ДДС. Стъпка 
на наддаване – 10 % от началната тръжна цена в размер на 9 240 лева. 

Общински съвет – Варна утвърждава следните: 
ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ: 

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

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

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

документи; 
2.2. удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по 

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.14. платежен документ за внесен депозит в размер на 9 240 лева, 
платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при 
«Централна кооперативна банка» АД – клон Варна; 

2.15. платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу сумата 
от 150 (сто и пет десет) лева, платима по IBAN: BG49CECB97908462150000, 
BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при «Централна кооперативна 
банка» АД – клон Варна. 

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

 Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно провеждане на публичния търг, като въз основа на 



резултатите от търга издаде заповед и сключи договор със спечелилия 
участник. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за –  36, против –  0, въздържали се – 0, отсъстват – 15/ 
 
 
 
 
407-16. 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. РД 12001484ВН/28.03.2012 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 № 10135.2512.1225  с площ 468 
м2, находящ се в гр. Варна, кв. Виница, с.о „Перчемлията”,  в размер на 15 
550 лева , без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 м2 33,22 лева, без 
включен ДДС. 

407-16-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1  от 
ЗОС, във връзка с чл. 28 от НРПУРОИ на Община Варна, в изпълнение на 
„Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост 
2012 г.” и по предложение на Кмета на Община Варна с изх. РД 
12001484ВН/28.03.2012г., Общински съвет - Варна реши да се проведе 
публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, кв. Виница, с.о „Перчемлията”, 
представляващ Поземлен имот № 10135.2512.1225  с площ  468 м2, при 
граници на имота: ПИ №  10135.2512.1267; ПИ № 10135.2512.266; ПИ № 
10135.2512.9520; ПИ №  10135.2512.1226; ПИ № 10135.2512.297 

За имота е съставен акт за частна общинска собственост № 
6717/29.12.2011 г. 

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена  на 15 550  лева , без  включен ДДС. 
Стъпка на наддаване – 10 % от началната тръжна цена  в размер на 1 555 лева. 

Общински съвет – Варна утвърждава следните: 
ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ: 

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

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

1.2. нямат задължения към Община Варна; 



2. За участие в търга са необходими следните документи: 
2.1. заявление за участие по образец, представен към комплекта тръжни 

документи; 
2.2. удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



2.14. платежен документ за внесен депозит в размер на 1 555  лева, 
платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при 
«Централна кооперативна банка» АД – клон Варна; 

2.15. платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу сумата 
от  150  лева, платима по IBAN: BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF 
и код за вид плащане: 44 70 00, при «Централна кооперативна банка» АД – 
клон Варна. 

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

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

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за –  36, против –  0, въздържали се – 0, отсъстват – 15/ 
 
 
 
 
408-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 41, ал. 2, във 

връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с 
изх. РД 12001836ВН/03.04.2012г., Общински съвет – Варна одобрява пазарната 
оценка, изготвена от независим оценител на имоти, във връзка с провеждане на 
търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот, 
представляващ поземлен имот № 10135.5504.477 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.пет хиляди петстотин и четири.четиристотин седемдесет и седем), с площ 
319,00 (триста и деветнадесет) кв. м., находящ се в гр. Варна, ул.”Борис 
Киряков” №23, при граници: ПИ № 10135.5504.495, ПИ № 10135.5504.478, 
ПИ № 10135.5504.476,  ПИ №10135.5504.496  в размер на 47 100,00 
(четиридесет и седем хиляди и сто) лева, без включен ДДС при пазарна 
стойност на 1 кв.м. – 147,65 (сто четиридесет и седем лева и шестдесет и пет 
стотинки) лева, без включен ДДС. 

408-16-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от 
ЗОС, чл. 28 от НРПУРОИ, в изпълнение на “Годишната програма за 
управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2012 г.” и по 
предложение на Кмета на Община Варна с изх. РД 12001836ВН/03.04.2012г., 



Общински съвет – Варна реши да се проведе търг с явно наддаване за 
продажба на  недвижим имот – частна общинска собственост,  представляващ 
ПИ № 10135.5504.477 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и 
четири.четиристотин седемдесет и седем), с площ 319,00 (триста и 
деветнадесет) кв. м., находящ се в гр. Варна, ул.”Борис Киряков” №23, при 
граници: ПИ № 10135.5504.495, ПИ №10135.5504.478, ПИ №10135.5504.476,  
ПИ №10135.5504.496.   

За имота има съставен Акт за частна общинска собственост № 
5877/28.10.2009 г. 

Продажбата да се извърши след провеждане на търг с явно наддаване 
при начална тръжна цена 47 100,00 (четиридесет и седем хиляди и сто) лева без 
ДДС .  

Общински съвет – Варна утвърждава стъпка на наддаване - 10 % от 
стартовата тръжна цена, в размер на 4 710,00 (четири хиляди седемстотин и 
десет) лева  без ДДС 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, приложена към комплекта тръжни документи, за 
получаване и запознаване с тръжните условия; 

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

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

2.13. платежен документ за внесен депозит в размер на 4 710,00 (четири 
хиляди седемстотин и десет) лева, платими по IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при «Централна кооперативна 
банка» АД – клон Варна; 

2.14. платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу сумата 
от 150,00 (сто и петдесет)лева, платима по IBAN: BG49CECB97908462150000, 
BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при «Централна кооперативна 
банка» АД – клон Варна.  

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

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

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за –  36, против –  0, въздържали се – 0, отсъстват – 15/ 
 
 
 
  
409-16. 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. № РД 12002106ВН/06.04.2012г., 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 
10135.2510.1839 с площ 457 м2, находящ се в гр. Варна, с.о „Добрева чешма”,  
в размер на 12 850 лева, без  включен ДДС, при пазарна стойност на 1 м2 28,11 
лева, без включен ДДС.  

409-16-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от 
ЗОС, във връзка с чл. 28 от НРПУРОИ на Община Варна в изпълнение на 
„Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост 
2012 г.” и по предложение на Кмета на Община Варна с изх. № РД 
12002106ВН/06.04.2012г., Общински съвет - Варна  реши да се проведе 
публичен търг с явно наддаване за продажба на имот частна общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, с.о „Добрева чешма”,  представляващ 
Поземлен имот  с идентификатор 10135.2510.1839 с площ 457 м2, при граници: 
ПИ с идентификатор 10135.2510.182, ПИ  с идентификатор 10135.2510.1786, 
ПИ с идентификатор 10135.2510.180, ПИ с идентификатор 10135.2510.9003, 
ПИ  с идентификатор 10135.2510.179,  

За имота е съставен акт за частна общинска собственост №  
6781/26.01.2012 г. 

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена в размер на 12 850 лева, без включен ДДС. 
Стъпка на наддаване – 10 % от началната тръжна цена в размер на 1 285 лева. 

Общински съвет – Варна утвърждава следните: 
ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ: 

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

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

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

документи; 
2.2. удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по 

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.14. платежен документ за внесен депозит в размер на 1 285 лева, 
платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при 
«Централна кооперативна банка» АД – клон Варна; 

2.15. платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу сумата 
от  150  лева, платима по IBAN: BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF 
и код за вид плащане: 44 70 00, при «Централна кооперативна банка» АД – 
клон Варна. 

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

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 



законосъобразно провеждане на публичния търг, като въз основа на 
резултатите от търга издаде заповед и сключи договор със спечелилия 
участник. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за –  36, против –  0, въздържали се – 0, отсъстват – 15/ 
 
 
 
 
410-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41 ал. 2, пр. 2 от 

ЗОС, във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и във връзка с реализиране на 
разпоредителна сделка на основание чл. 38, ал. 2 от ЗОС и чл. 42, ал. 2, ал. 3 от 
НРПУРОИ и по предложение на Кмета на Община Варна с изх. № РД 10-
2600/1293/29.02.2012 г., а именно: учредяване на „Сънфудс България” ЕООД 
право на строеж за пристрояване (без обособяване на самостоятелен обект) на 
70,00 (седемдесет) кв.м. към съществуваща сграда с идентификатор 
10135.1030.361.1 (десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда и тридесет.триста 
шестдесет и едно.едно), представляващ търговски обект ресторант 
„Макдоналдс” (част от комплекс "Макдрайв") върху поземлен имот 
10135.1030.361 (десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда и тридесет.триста 
шестдесет и едно) - частна общинска собственост, целият с площ 1306,00 
(хиляда триста и шест) кв.м., при граници 10135.1030.294, 10135.1030.293, 
10135.1030.362, 10135.1030.295, идентичен с УПИ ІІ-за ресторант, кв.531, по 
плана на 14 м.р. гр. Варна, обособен съгласно ЧИЗРП одобрен със заповед № 
Г-83/ 03.07.1996 г. на Кмета на Община Варна, Общински съвет – Варна 
одобрява пазарна оценка изготвена от оценител на имоти, с която е определена 
пазарна стойност на отстъпеното право на пристрояване върху гореописания 
имот в размер на 38 000,00 (тридесет и осем хиляди) лева, без включен ДДС 
при пазарна стойност 542,85 (петстотин и девет) лева, без включен ДДС за 1 
(един) кв.м. 

За имота е съставен акт за частна общинска собственост № 
6769/26.01.2012 г. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно реализиране на разпоредителната сделка, след изпълнение 
на решение № 385-16/7/16,17.05.2012 г. на Общински съвет – Варна.  

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



411-16. 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. № 
ОБС 12000001-002/14.03.2012 г., Общински съвет – Варна приема следното 
изменение в “Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – 
общинска собственост за 2012 г.”: 

Общински съвет – Варна допълва т. 1 – “Имоти – общинска 
собственост, предвидени за отдаване под наем” в т.1.1 – ”Нежилищни имоти – 
частна общинска собственост” на Годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост за 2012г. с имот – частна 
общинска собственост, представляващ част от сграда с 
идентификатор10135.2561.2.3 по кадастралната карта и кадастралните 
регистри, одобрени със заповед №18-92/14.10.2008г. на Изпълнителния 
директор на АГКК, състоящ се от бюфет, преддверие и тоалетни с обща 
застроена площ 63,00 кв.м., находящ се в гр.Варна, парк „Приморски парк”, 
вдясно от входа на „Летен театър”, предмет на АОС №6086/05.05.2010г. 

411-16-1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 и ал.2 от 
ЗОС, по реда на чл.51, ал.1, т.2 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на 
Община Варна с изх.№ ОБС 12000001-002/14.03.2012 г., Общински съвет – 
Варна възлага на Кмета на Община Варна да проведе публичен търг с явно 
наддаване за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, 
находящ се в гр.Варна, парк „Приморски парк” , вдясно от входа на „Летен 
театър” и представляващ част от сграда с идентификатор 10135.2561.2.3 по 
кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед №18-
92/14.10.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, състоящ се от 
бюфет, преддверие и тоалетни с обща застроена площ 63,00 кв.м., предмет на 
АОС №6086/05.05.2010г. за срок от 5 /пет/ години при стартова месечна наемна 
цена, определена съгласно чл. 3 от „Методика за определяне на стартови 
базисни цени при обявяване на публичен търг или публично оповестен конкурс 
за отдаване под наем на нежилищни имоти и вещи – общинска собственост” 
определя стартова месечна базисна наемна цена в размер на 465,50 лв, без 
включен ДДС. 

411-16-2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 и ал.2 от 
ЗОС, във връзка с чл.52 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на Община 
Варна с изх. № ОБС 12000001-002/14.03.2012 г., Общински съвет – Варна 
утвърждава следните: 

ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ: 
1. Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат физически 

лица, еднолични търговци и юридически лица, които: 



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

1.2. нямат задължения към Община Варна. 
2. За участие в публичния търг с явно наддаване са необходими 

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

документи; 
2.2. удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.12. платежен документ за внесен депозит в размер на 558,60 лева, 
платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC:CECBBGSF при 
«Централна кооперативна банка» АД – клон Варна; 



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

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

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

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за –  33, против –  0, въздържали се – 0, отсъстват – 18/ 
 
 
 
 
412-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1 и ал. 2 

от ЗОС, по реда на чл. 51 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на Община 
Варна с изх. № РД 12000426ВН/12.03.2012 г., Общински съвет – Варна възлага 
на Кмета на Община Варна да проведе публичен търг с явно наддаване за 
отдаване под наем на временни павилиони – общинска собственост, находящи 
се в гр.Варна, ж.к.”Младост” ІІ м.р., търговски комплекс ”Орехчето” 
(върху топлопровода) за срок от 5 /пет/ години при стартова месечна наемна 
цена, определена от независим оценител, както следва:  

Обект – общинска 
собственост 

Предназначение Площ  
в кв.м. 

Стартова 
месечна 
наемна 
цена 

павилион № 62 търговия 10,00 100 лева 
павилион № 63 търговия 10,00 100 лева 
павилион № 64 търговия 10,00 100 лева 
павилион № 65 търговия 10,00 100 лева 

412-16-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1 и ал. 
2 от ЗОС, във връзка с чл. 52 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на 
Община Варна с изх.№ РД 12000426ВН/12.03.2012 г., Общински съвет – Варна 
утвърждава следните: 

ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ: 
1. Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат физически 

лица, еднолични търговци и юридически лица, които: 



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

1.2. нямат задължения към Община Варна. 
2. За участие в публичния търг с явно наддаване са необходими 

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

документи; 
2.2. удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.12. платежен документ за внесен депозит в размер на 120 лева, 
платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC:CECBBGSF при 
«Централна кооперативна банка» АД – клон Варна; 



2.13. 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 лева, платима по IBAN: BG49CECB97908462150000, BIC:CECBBGSF и 
код за вид плащане: 44 70 00, при «Централна кооперативна банка» АД – клон 
Варна. 

За всеки от обектите се кандидатства с отделен комплект 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. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за –  36, против –  0, въздържали се – 0, отсъстват – 15/ 
 
 
 
413-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с 

писмо от д-р Иван Иванов – Управител на ДКЦ 1 „Света Клементина - Варна” 
ЕООД с № ОС 11-9903/33/29.02.2012 г., Общински съвет – Варна дава съгласие 
на ДКЦ 1 „Света Клементина – Варна” ЕООД, да бъдат бракувани 
следните два автомобила, собственост на дружеството, а именно: лек 
автомобил ВАЗ 21053 и специален автомобил РАФ 977. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за –  35, против –  0, въздържали се – 0, отсъстват – 16/ 
 
 
 
414-16. 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. № ЗАО 46749/21.03.2012 г., Общински съвет – Варна одобрява пазарните 
оценки, изготвени от независим експерт оценител, във връзка със сключване 
на предварителен договор по чл. 15, ал. 3 от ЗУТ на 24,50 кв.м. ид. части от 
имот-частна общинска собственост, по АОС №6600/20.09.2011 г., съставляващ 
поземлен имот с идентификатор 10135.3506.592, целият с площ 4790,00 кв.м. в 
размер на 2 660,00 (две хиляди шестстотин и шестдесет) лева без включен ДДС 
при пазарна стойност на 1 (един) кв.м. 108,57 лева без включен ДДС и на 24,50 
кв.м. ид. части от ПИ 10135.3506.590 идентичен с УПИ ХVІІІ-590, кв.27, по 
плана на СО „Пчелина”, целият с площ 364,00 кв.м. в размер на 2660,00 (две 
хиляди шестстотин и шестдесет) лева без включен ДДС при пазарна стойност 
на 1 (един) кв.м. 107,57 лева, без включен ДДС. 



414-16-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 3 във 
връзка с ал. 5 от ЗУТ, чл. 200, ал. 2 от ЗУТ, чл. 19 от ЗЗД, чл. 34, ал. 1 и ал. 4 от 
ЗОС, във връзка с чл. 31 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на Община 
Варна с изх. № ЗАО 46749/21.03.2012г., Общински съвет – Варна реши Кмета 
на Община Варна да сключи предварителен договор за прехвърляне право на 
собственост като: 

– Община  Варна се задължава да прехвърли на „Пчелин 3” ООД, 
представлявано от Управителя Радостин Димитров Димитров собствеността 
върху 24,50 (двадесет и четири цяло и петдесет стотни) кв.м. ид. части от ПИ 
10135.3506.592, по кадастрална карта на гр.Варна, целият с площ 4790,00 кв.м. 
- частна общинска собственост по АОС №6600/20.09.2011 г., включени в 
новообразувания проектен УПИ ХХVІ-508,509,590,891,592 „за общ. 
обслужване”, кв.27, по плана на СО „Пчелина” (съгласно проект за изменение 
на ПУП – ПРЗ, приет с Протокол №4/17.01.2012 г., т.20 на ЕСУТ при Община 
Варна) по одобрената пазарна оценка. 

– В замяна на подробно описания по-горе недвижим имот, „Пчелин 3” 
ООД, представлявано от Управителя Радостин Димитров Димитров се 
задължава да прехвърли на ОБЩИНА ВАРНА собствеността върху 24,50 
(двадесет и четири цяло и петдесет стотни) кв.м. от ПИ 10135.3506.590, по 
кадастрална карта на гр.Варна, целият с площ 364,00 кв.м. идентичен с УПИ 
ХVІІІ-590, кв.27, по плана на СО „Пчелина”, собственост на дружеството на 
основание договор от 10.02.2009 г., включени в ПИ 10135.3506.592 (съгласно 
проект за изменение на ПУП – ПРЗ, приет с Протокол №4/17.01.2012 г., т.20 на 
ЕСУТ при Община Варна) по одобрената пазарна оценка. 

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 –  35, против –  0, въздържали се – 0, отсъстват – 16/ 
 
 
 
415-16. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА чл.14, ал.6 от ЗОС, 

чл.18, ал.1, т.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество, чл.17, ал.2 и ал.3 от Наредбата за реда за 
упражняване на правата на собственост върху частта на Община Варна от 
капитала на търговските дружества и писмо вх. № РД12002811ВН/18..04.2012 
г. от д-р Иван Иванов – Управител на ДКЦ І „Св.Клементина” ЕООД, 
Общински съвет – Варна дава съгласие ДКЦ І „Св.Клементина” ЕООД да 



отдаде под наем на Фондация „ЕС О ЕС СЕМЕЙСТВА В РИСК”  следните 
помещения: кабинет с площ от 25.99 кв.м. и помощни помещения с площ от 
6.40 кв.м.; кабинет с площ от 27.86 кв.м. и помощни помещения с площ от 6.40 
кв.м., находящи се в ДКЦ І „Св.Клементина”, гр.Варна, бул.”Съборни” № 40, ІІ 
корпус, за срок от 5 /пет/ години/. Задължава управителя на ДКЦ І 
„Св.Клементина” ЕООД при формиране на наемната цена да се съобрази с 
„Методика за определяне на стартовите базисни цени при обявяване на търг и 
отдаване под наем на общински нежилищни имоти”. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за –  35, против –  0, въздържали се – 0, отсъстват – 16/ 
 
 
 
416-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, параграф 78, ал. 2 

от ЗОС, чл. 17, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за реда за упражняване на правата на 
собственост върху частта на Община Варна от капитала на търговските 
дружества, чл. 8, т. 2 от Договора за възлагане на управлението на СД на 
“Стопанска и спомагателна дейност” ЕАД и писмо вх. № 
ОС12000414ВН/23.04.2012 г. от Иванка Яначкова – Прокурист на „Стопанска и 
спомагателна дейност” ЕАД и във връзка с Решение № 4637-3/50/24.01.2007г. 
на Общински съвет – Варна, Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 
подписан анекс към Договор за наем от 02.05.2007г. на помещение – 
„Детска консултация”,  находящо се в гр.Варна, ул.”Яне Сандански” № 1, 
вх.”А”, между „Стопанска и спомагателна дейност”ЕАД гр.Варна и 
„Овърсийз вентидж”ООД, за продължаване на срока на договора с 5 /пет/ 
години, считано до 01.05.2017г. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за –  32, против –  1, въздържали се – 2, отсъстват – 16/ 
 
 
 
417-16. На основание чл. 21 ал. 1, т.8 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 

9 от ЗОС и във връзка с чл. 73, ал. 5 от Закона за горите и по предложение 
на Кмета на Община Варна с изх. № РД 12002178ВН/09.04.2012г., 
Общински съвет – Варна определя обект „Изграждане на гробищен парк 
на територията на ПИ 10135.2043.284 – УПИ 10135.2043.257 “ За гробищен 
парк”  с площ 30740 кв.м. в м."Кара тепе",  землището на кв."Виница" в 
гр,Варна" - собственост на Община Варна съгласно АОС (публична) № 
6593/31.08.2011 г., за общински обект от първостепенно значение. 



417-16-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 
от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с изх. № РД 
12002178ВН/09.04.2012г., Общински съвет – Варна приема изменение в 
одобрената с решение № 147-18/3/14-15.12.2011 г. “Годишна програма за 
управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2012 г.”, като се 
допълни с: 

Раздел IV  „Общински обекти от първостепенно значение", т.42 
Изграждане на гробищен парк на територията на ПИ 10135.2043.284 = 
УПИ 10135.2043.257 „За гробищен парк" с площ 30740 кв.м. в м."Кара 
тепе", землището на кв."Виница" в гр.Варна. 

Възлага на Кмета на Община Варна да приключи процедурата по 
промяна на предназначението на ПИ 10135.2043.284 = УПИ 10135.2043.257 
„За гробищен парк" с площ 30740 кв.м. в м."Кара тепе", землището на 
кв."Виница" в гр.Варна в съответствие с разпоредбата на чл.78, ал.4, т. 2 от 
Закона за горите, а именно безвъзмездно. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за –  33, против – 1, въздържали се – 0, отсъстват – 17/ 
 
 
 
 
 
418-16. На основание чл. 21, ал.1, т. 8 и 9  ЗМСМА, чл.51, ал.8 от 

Закона за общинската собственост, чл. 137, ал. 1, т. 4, чл.147, ал.2 и чл.149, ал.2 
и ал.3, т.1 от Търговския закон, чл. 8, ал. 1, т. 4 от Наредбата за реда за 
упражняване на правата на собственост върху частта на Община Варна от 
капитала на търговските дружества и по предложение на Кмета на Община 
Варна с изх.№ РД 12001820ВН/02.04.2012г.,, Общински съвет-Варна решава да 
бъде намален капитала на “ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР І ВАРНА” ЕООД, със 
седалище и адрес на управление: гр.Варна, бул. „Съборни” № 24, като изважда 
от капитала следните дълготрайни материални активи:първи етаж - 
самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1504.84.1.2, със застроена 
площ 425,25 кв.м. и прилежащи части 155,75 кв.м.;втори етаж - самостоятелен 
обект в сграда с идентификатор 10135.1504.84.1.3, със застроена площ 
590,88кв.м. и прилежащи части 52,17 кв.м.; трети етаж-самостоятелен обект в 
сграда с идентификатор 10135.1504.84.1.4, със застроена площ 332,47кв.м. и 
прилежащи части 55,10 кв.м.; четвърти етаж – самостоятелен обект в сграда с 
идентификатор 10135.1504.84.1.5, със застроена площ 332,47 кв.м. и 
прилежащи части 55,10 кв.м., представляващи обособени части от осем етажна 



сграда с идентификатор 10135.1504.84.1, с предназначение за здравно 
заведение, изградена в ПИ 10135.1504.84, с площ 1316 кв.м., по кадастрална 
карта на район „Одесос”, одобрена със заповед № РД-18-98/10.11.2008 г. на 
Изпълнителен директор на АГКК, находящ се в гр.Варна, ул. „Съборни” №24, 
подробно описани в Акт за частна общинска собственост № 404/14.10.1997 г., с 
балансова стойност общо за четирите етажа 266 745,25 (двеста шестдесет и 
шест хиляди седемстотин четиридесет и пет цяло двадесет и пет стотни) лева 
към 01.03.2012 г. по счетоводен баланс на дружеството.   

418-16-1. На основание чл. 21, ал.1, т. 8 и 9  ЗМСМА, чл.51, ал.8 от 
Закона за общинската собственост, чл. 137, ал. 1, т. 4, чл.147, ал.2 и чл.149, ал.2 
и ал.3, т.1 от Търговския закон, чл. 8, ал. 1, т. 4 от Наредбата за реда за 
упражняване на правата на собственост върху частта на Община Варна от 
капитала на търговските дружества и по предложение на Кмета на Община 
Варна с изх. № РД 12001820ВН/02.04.2012г., Общински съвет-Варна реши: 

1. Изважда от капитала на «ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР І ВАРНА»ЕООД 
следните дълготрайни материални активи: Обособени части от осем етажна 
сграда с идентификатор ПИ 10135.1504.84.1, със застроена площ 354 кв.м., с 
предназначение за здравно заведение, изградена в поземлен имот с 
идентификатор 10135.1504.84, с площ 1316 кв.м., по кадастрална карта на 
район «Одесос», одобрена със заповед № РД-18-98/10.11.2008 г., находящ се в 
гр. Варна, бул. “Съборни” № 24, със стар идентификатор ПИ № 64, кв. 430 по 
плана на 4-ти микрорайон на гр. Варна, подробно описани в АЧОС 
№404/14.10.1997 год.: Първи етаж - Самостоятелен обект в сграда с 
идентификатор 10135.1504.84.1.2, със застроена площ 425,25 кв.м. и 
прилежащи части 155,75 кв.м., при съседни самостоятелни обекти в сградата: 
на същия етаж:няма; под обекта: 10135.1504.84.1.1; над обекта: 
10135.1504.84.1.3, Втори етаж - Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 
10135.1504.84.1.3, със застроена площ 590,88 кв.м. и прилежащи части 52,17 
кв.м., при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж:няма; под 
обекта: 10135.1504.84.1.2; над обекта: 10135.1504.84.1.4, Трети етаж - 
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1504.84.1.4, със 
застроена площ 332,47кв.м. и прилежащи части 55,10 кв.м., при съседни 
самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж:няма; под обекта: 
10135.1504.84.1.3; над обекта: 10135.1504.84.1.5, Четвърти етаж - 
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1504.84.1.5, със 
застроена площ 332,47 кв.м. и прилежащи части 55,10 кв.м., при съседни 
самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж:няма; под обекта: 
10135.1504.84.1.4; над обекта: 10135.1504.84.1.6, с балансова стойност общо за 
четирите етажа 266 745,25 (двеста шестдесет и шест хиляди седемстотин 



четиридесет и пет цяло двадесет и пет стотни) лева към 01.03.2012 г. по 
счетоводен баланс на дружеството, което е цел на намаляването на капитала. 

2. Намалява капитала на «ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР І ВАРНА»ЕООД от  
628 900,00 (шестстотин двадесет и осем хиляди и деветстотин) лева  на  
362 200,00 (триста шестдесет и две хиляди и двеста)лева, като за сметка на 
участието си в дружеството Община Варна внася допълнителна парична 
вноска в размер на 45,25(четиридесет и пет цяло двадесет и пет стотни) лева до 
пълния размер на капитала от 362 200 (триста шестдесет и две хиляди и 
двеста)лева.  

3. На основание чл.150, ал.1 от Търговския закон, Общински съвет-
Варна задължава управителя на «ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР І ВАРНА»ЕООД да 
обяви решението за намаляване на капитала в търговския регистър и 
предприеме всички последващи действия по изпълнение на решението на 
Общински съвет-Варна. 

4. На основание чл. 51, ал. 9 от Закона за общинската собственост, 
извадените от капитала на «ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР І ВАРНА»ЕООД недвижими 
имоти, подробно описани в настоящото решение придобиват статут на частна 
общинска собственост на Община Варна, от влизане в сила на решението на 
Общински съвет-Варна и възлага на Кмета на Община Варна да предприеме 
необходимите действия по съставяне на актове за общинска собственост.  

418-16-2. На основание чл. 21, ал.1, т. 8 и 9  ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 
1 от Търговския закон, чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда за упражняване на 
правата на собственост върху частта на Община Варна от капитала на 
търговските дружества и по предложение на Кмета на Община Варна с изх. № 
РД 12001820ВН/02.04.2012г, Общински съвет-Варна реши: 

1.Изменя чл.5 от Устава на «ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР І ВАРНА»ЕООД, 
който да придобие следния вид: 

«Чл.5. Капиталът на дружеството е в размер на 362 200,00(триста 
шестдесет и две хиляди и двеста)лева, разпределен в 36220(тридесет и шест 
хиляди двеста и двадесет) дяла от по 10(десет) лева всеки, представляващи 
парична и непарична вноска, както следва: 

І. Непарична вноска в размер на 129 800(сто двадесет и девет хиляди и 
осемстотин) лева, представляващи следните дълготрайни материални активи, 
внесени от Община Варна, едноличен собственик на капитала по балансова 
стойност на ДМА: 

1. Поземлен имот с идентификатор 10135.1504.84, целият с площ 1316 
кв.м., по кадастрална карта на район „Одесос”, гр.Варна,  одобрена със заповед 
№ РД-18-98/10.11.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК-София, със стар 
идентификатор ПИ  64, кв.430, по плана на 4 м.р. на гр.Варна,  находящ се на 
бул. „Съборни” 24, подробно описан в   АЧОС №404/14.10.1997 год. 



2. Обособена част от осем етажна сграда с идентификатор 
10135.1504.84.1, със застроена площ 354 кв.м. с предназначение за здравно 
заведение, описана в АЧОС №404/14.10.1997 год.: сутеренен етаж –
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1504.84.1.1, с площ 
722,44 кв.м. и прилежащи части 61,84 кв.м. 

3. Сграда с идентификатор 10135.1504.84.2, със застроена площ 226 
кв.м., находяща се на ул. «Хаджи Стамат Сидеров»№4, с предназначение за 
здравно заведение, разположена в поземлен имот с идентификатор 
10135.1504.84, описана в АЧОС №404/14.10.1997 год. 

ІІ. Парична вноска в размер на 232 400, 00(двеста тридесет и две хиляди 
и четиристотин) лева, внесена изцяло по сметка на дружеството от Община 
Варна, едноличен собственик на капитала.» 

2. Възлага на Управителя на «ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР І ВАРНА»ЕООД 
да предприеме всички необходими действия по изпълнението на решението. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за –  38, против –  0, въздържали се – 0, отсъстват – 13/ 
 
 
 
 
 
419-16. На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, § 11. ал.2 от ДР 

на Закона за изменение и допълнение на закона за собствеността и ползването на 
земеделските земи /ДВ, бр.88 от 1998 г./ и по предложение на Кмета на Община 
Варна с № РД12001395ВН/27.03.2012 г., Общински съвет – Варна ОТМЕНЯ 
РЕШЕНИЕ № 4982-11 по Протокол № 54 от 16.05.2007 г. на Общински 
съвет - Варна за възлагане на районните технически служби следните 
функции на общинската техническа служба по изпълнение на ЗСПЗЗ и 
ППЗСПЗЗ: Изготвянето на оценките по реда на § 31, ал.2 от ПЗР на 
Постановление № 234 на МС от 16.12.1999 г. за изменение и допълнение на 
Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на 
земеделските земи. 

419-16-1. На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, § 11. ал.2 от ДР 
на Закона за изменение и допълнение на закона за собствеността и ползването на 
земеделските земи /ДВ, бр.88 от 1998 г./ и по предложение на Кмета на Община 
Варна с № РД12001395ВН/27.03.2012 г., Общински съвет – Варна ВЪЗЛАГА на 
районните технически служби следните функции на общинската техническа 
служба по изпълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските 



земи и Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на 
земеделските земи: 

1. Изготвяне на оценките по § 31, ал.2 от ПЗР на Постановление № 234 
на МС от 16.12.1999 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане 
на закона за собствеността и ползването на земеделските земи. 

2. Нанасяне данните, съгласно влезли в сила заповеди на Областен 
управител на област с административен център гр. Варна за одобряване на 
Планове на новообразувани имоти на територията на Община Варна, издадени 
на основание § 4к, ал.6 от ПЗР на ЗСПЗЗ - в изпълнение на съдебни решения и 
издаване на скици на засегнатите имоти във връзка с прилагане на ПНИ. 

/за – 35, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 
 
420-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл.7, ал.1 от 

Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху частта на 
Община Варна от капитала на търговските дружества, във връзка с 
предложение № ОС12000440ВН/27.04.2012 г. от Владимир Велчев Тонев – 
представител на Община Варна във “Варна Ефкон” ООД и покана с изх. № 
РД12004301ВН/10.05.2012 г. от Управителя на “ВАРНА ЕФКОН” ООД – 
Евгений Борисов Жечев, Общински съвет – Варна упълномощава 
представителя на Община Варна – Владимир Велчев Тонев да участва в 
Извънредно oбщо събрание на съдружниците във „ВАРНА ЕФКОН” ООД, 
което ще се проведе на 18.05.2012г. на адреса на управление на Дружеството, 
от 12.00 часа и да гласува по посочения в предварително обявения дневен ред , 
а именно: 

ТОЧКА ЕДИНСТВЕНА: “Разглеждане и гласуване на Проект за 
Договор за отдаване под наем на системата за видеонаблюдение в гр. Варна и 
гр. Аксаково на Министерство на вътрешните работи”  - Да участва в 
разискванията по тази точка и да гласува както намери за добре, с оглед 
най-добрата защита интересите на Община Варна. 

420-16-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет 
– Варна решава след участието си в Извънредно oбщо събрание на 
съдружниците във „ВАРНА ЕФКОН” ООД, Владимир Велчев Тонев да  внесе 
писмен доклад за взетите решения на следващото заседание на Общинския 
съвет – Варна. 

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



421-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, Общински съвет – Варна 
приема доклада на представителя на Община Варна – Николай Георгиев 
Стоянов от участието му в Общото събрание на съдружниците на 
“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА” ООД, проведено на 
30.03.2012 г. 

/за – 37, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 
 
422-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 52 от ЗОС и по 

предложение на Кмета на Община Варна с изх. № РД 
12000445ВН/12.03.2012г., Общински съвет – Варна реши: 

• Създава общинско предприятие „ДДД” – Варна с предмет на 
дейност: извършване на дезинфекции, дезинсекции, дератизации и други 
санитарни обработки; оказване на консултации по проблеми на ДДД; обучение 
и квалификация на кадри за извършване на ДДД; производство и продажба на 
дезапарати и формулации, механични и технически пособия за дезинфекция, 
дезинсекция и дератизация. 

• Утвърждава Правилник за работата на общинско предприятие 
„ДДД” – Варна и Организационна структура на персонала, неразделна част от 
Правилника, приложени  № 1 към настоящото решение. 

• Определя бюджет на общинското предприятие в размер на 80 000 
лв. до края на 2012г., който да бъде осигурен от бюджета на Община Варна. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 37, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 13/ 
 
 
 
423-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 52 от ЗОС и по 

предложение на Кмета на Община Варна с изх. № РД 12000450ВН/12.03.2012г. 
и становище от ВрК „СОА” с № РД 12000450ВН-002/07.05.2012г. Общински 
съвет – Варна реши: 

• Създава общинско предприятие „Охрана” – Варна с предмет на 
дейност: охранителна дейност, включително въоръжена и невъоръжена охрана 
на обекти общинска собственост, при изпълнение на всички законови 
изисквания и получаване на лиценз за извършване на дейността по самоохрана. 



• Утвърждава Правилник за работата на общинско предприятие 
„Охрана” – Варна и Организационна структура на персонала, неразделна част 
от Правилника, приложени № 1 към настоящото решение. 

• Определя бюджет на общинското предприятие в размер на 120 000 
лв. до края на 2012г., който да бъде осигурен от бюджета на Община Варна. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 36, против – 1, въздържали се – 0, отсъстват – 14/ 
 
 
 
424-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 52 от ЗОС и по 

предложение на Кмета на Община Варна с изх. № РД 
12000447ВН/12.03.2012г., Общински съвет – Варна реши: 

• Създава общинско предприятие „Строителство и ремонт” – 
Варна с предмет на дейност: строителство, ремонт и поддържане на сградния 
фонд с жилищно и нежилищно предназначение, експлоатация на държавен и 
общински сграден фонд, строителни и ремонтно-строителни услуги на 
гражданите. 

• Утвърждава Правилник за работата на общинско предприятие 
„Строителство и ремонт” – Варна и Организационна структура на персонала, 
неразделна част от Правилника, приложени към настоящото решение. 

• Определя бюджет на общинското предприятие в размер на 120 000 
лв. до края на 2012г., който да бъде осигурен от бюджета на Община Варна. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 36, против – 1, въздържали се – 0, отсъстват – 14/ 
 
 
 
425-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 154, ал. 1, т. 2 от 

ТЗ във връзка с чл. 8, ал. 1, т. 2 от Наредбата за реда за упражняване на правата 
на собственост върху частта на Община Варна от капитала на търговските 
дружества и по предложение на Кмета на Община Варна с изх. № РД 
12000220ВН/06.03.2012г., Общински съвет – Варна прекратява чрез 
ликвидация търговско дружество „Жилфонд” ЕООД, ЕИК 813109281, със 
седалище и адрес на управление в гр.Варна, бул.”Съборни” № 19а. 

• Освобождава управителя на „Жилфонд” ЕООД - Цанко Георгиев 
Цветанов. 



• Възлага на Кмета на Община Варна да назначи ликвидатор на 
„Жилфонд” ЕООД и сключи договор с него, в срок до 01.06.2012 г. 

• Възлага на Управителя на „Жилфонд” ЕООД да вземе 
необходимите решения и да извърши правните действия, необходими за 
приключване на ликвидационното производство и заличаване на дружеството. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 33, против – 2, въздържали се – 0, отсъстват – 16/ 
 
 
 
426-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл.154, ал. 1, т. 2 от 

ТЗ във връзка с чл. 8, ал. 1, т. 2 от Наредбата и по предложение на Кмета на 
Община Варна с изх. № РД 12000220ВН/06.03.2012г., Общински съвет – Варна 
прекратява чрез ликвидация „Дезинфекционна станция - Варна”  ЕООД, 
ЕИК 200830126, със седалище и адрес на управление в гр.Варна, ул. 
„Брегалница” № 3. 

• Освобождава управителя на „Дезинфекционна станция - Варна” 
ЕООД - д-р Николай Райчев Кръстев. 

• Възлага на Кмета на Община Варна да назначи ликвидатор на 
„Дезинфекционна станция - Варна”  ЕООД и сключи договор с него, в срок до 
01.06.2012 г. 

• Възлага на Управителя на „Дезинфекционна станция - Варна” 
ЕООД да вземе необходимите решения и да извърши правните действия, 
необходими за приключване на ликвидационното производство и заличаване 
на дружеството. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 33, против – 2, въздържали се – 0, отсъстват – 16/ 
 
 
 
427-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 1 и 2 от 

ЗОС, чл. 4, ал. 1 от НРПУРОИ, във връзка с необходимостта от разширяване на 
гробищен парк „Запад”, разположен на територията на кметство Тополи в 
Община Варна и по предложение на Кмета на Община Варна с изх.№ РД 
12002845ВН-002/10.05.2012 г. Общински съвет – Варна решава Община 
Варна да придобие в собственост недвижим имот в землището на с.Тополи с 
ЕКАТТЕ 72709, м.”Бостан тарла”, представляващ ПИ № 038003 с площ 9500 
кв.м. с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята при неполивни 



условия – пета с площ 4883 кв.м. и четвърта с площ 4616 кв.м., при граници: 
ПИ № 105013 – полски път; ПИ № 038064 – нива; ПИ № 038065 – нива; ПИ № 
000133 – „Гробище” и ПИ № 038004 – нива. 

Възмездното придобиване в собственост да се осъществи чрез 
продажба в полза на Община Варна на ПИ № 038003 от собственика 
„НИКСА”ООД с ЕИК 103894396. 

427-16-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 във 
връзка с чл. 34, ал. 2 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с 
изх. № РД 12002845ВН-002/10.05.2012г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарна цена за придобиване в собственост на Община Варна на ПИ № 038003 
с площ 9 500 кв.м. в землището на с.Тополи в размер на 222 965 (двеста 
двадесет и две хиляди деветстотин шестдесет и пет) лева или 23,47 (двадесет и 
три лева четиридесет и седем стотинки) за 1(един) кв.м. 

Всички разходи и разноски свързани с извършване на разпоредителната 
сделка, включително такса за вписване на договора в Служба по вписванията 
Варна към Агенция по вписванията, да бъдат за сметка на продавача 
„НИКСА”ООД с ЕИК 103894396. 

427-16-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 1 и 2 
от ЗОС, чл. 4, ал. 1 от НРПУРОИ, във връзка с необходимостта от разширяване 
на гробищен парк „Запад”, разположен на територията на кметство Тополи в 
Община Варна, и по предложение на Кмета на Община Варна с изх.№ РД 
12002845ВН-002/10.05.2012 г.  Общински съвет – Варна решава Община 
Варна да придобие в собственост недвижим имот в землището на с.Тополи с 
ЕКАТТЕ 72709, м.”Бостан тарла”, представляващ ПИ № 038010 с площ 9 879 
кв.м. с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята при неполивни 
условия – четвърта, при граници: ПИ № 105013 – полски път; ПИ № 038009 – 
нива; ПИ № 000133 – „Гробище” и ПИ № 038011 – нива.  

Възмездното придобиване в собственост да се осъществи чрез 
продажба в полза на Община Варна на ПИ № 038010 от собственика Цветан 
Йорданов Бакърджиев.  

427-16-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 във 
връзка с чл. 34, ал. 2 от ЗОС, и по предложение на Кмета на Община Варна с 
изх.№ РД 12002845ВН-002/10.05.2012г. Общински съвет – Варна одобрява 
пазарна цена за придобиване в собственост на Община Варна на ПИ № 038010 
с площ 9 879 кв.м. в землището на с.Тополи в размер на 270 503 (двеста и 
седемдесет хиляди петстотин и три) лева или 27,38 (двадесет и седем лева 
тридесет и осем стотинки) за 1(един) кв.м. 

Всички разходи и разноски свързани с извършване на разпоредителната 
сделка, включително такса за вписване на договора в Служба по вписванията 



Варна към Агенция по вписванията, да бъдат за сметка на продавача Цветан 
Йорданов Бакърджиев.  

427-16-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 1 и 2 
от ЗОС, чл. 4, ал. 1 от НРПУРОИ, във връзка с необходимостта от разширяване 
на гробищен парк, разположен на територията на кметство Каменар в Община 
Варна, и по предложение на Кмета на Община Варна с изх.№ РД 12002845ВН-
002/10.05.2012г.  Общински съвет – Варна решава Община Варна да придобие 
в собственост недвижим имот, представляващ ПИ № 040014 с площ 3 000 
кв.м. с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята при неполивни 
условия – трета, при граници: ПИ № 000106 – ведомствен път; ПИ № 040073 – 
нива; ПИ № 040015 – нива и ПИ № 000104 – „Гробище”. 

Възмездното придобиване в собственост да се осъществи чрез 
продажба в полза на Община Варна на ПИ № 040014 от собственика Никола 
Димитров Козарев. 

427-16-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 във 
връзка с чл. 34, ал. 2 от ЗОС, и по предложение на Кмета на Община Варна с 
изх.№ РД 12002845ВН-002/10.05.2012г. Общински съвет – Варна одобрява 
пазарна цена за придобиване в собственост на Община Варна на ПИ № 040014 
с площ 3 000 кв.м. в землището на с.Каменар в размер на 35 000 (тридесет и 
пет хиляди) лева или 11,67 (единадесет лева шестдесет и седем стотинки) за 
1(един) кв.м. 

Всички разходи и разноски свързани с извършване на разпоредителната 
сделка, включително такса за вписване на договора в Служба по вписванията 
Варна към Агенция по вписванията, да бъдат за сметка на продавача Никола 
Димитров Козарев. 

427-16-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8 от ЗМСМА, във връзка 
с чл. 137, ал. 1, т. 3 и чл. 221, т. 7 от Търговския закон, чл. 5, ал. 1 и чл. 6, ал. 1 
от „Наредба за реда за упражняване на правата на собственост върху частта на 
Община Варна от капитала на търговските дружества”, и по предложение на 
Кмета на Община Варна с изх.№ РД 12002845ВН-002/10.05.2012г. Общински 
съвет – Варна решава договорените цени на имотите да бъдат изплатени както 
следва: 

– За ПИ № 038003 с площ 9 500 кв.м. в землището на с.Тополи в 
размер на 222965 лв. - от определения от Общински съвет – Варна дивидент на 
„Обреди”ЕООД за 2011 г.; 

– За ПИ № 038010 с площ 9 879 кв.м. в землището на с.Тополи в 
размер на 270503 лв. - от определения от Общински съвет – Варна дивидент на 
„Обреди”ЕООД за 2012 г. и средства от бюджета на Община Варна; 



– За ПИ № 040014 с площ 3 000 кв.м. в землището на с.Каменар в 
размер на 35000 лв – от определения от Общински съвет – Варна дивидент на 
„Обреди” ЕООД за 2011 г. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяване на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на разпоредителните сделки. В договорите за 
придобиване в собственост на Община Варна на описаните недвижими имоти, 
да се предвиди разсрочено плащане на дължимите суми. 

427-16-7. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с 
чл.17, ал.1, т.7 от ЗМСМА, след придобиването в собственост от страна на 
Община Варна на ПИ № 038003 в землището на с.Тополи, ПИ № 038010 в 
землището на с.Тополи и ПИ № 040014 в землището на с.Каменар, и по 
предложение на Кмета на Община Варна с изх.№ РД 12002845ВН-
002/10.05.2012г. Общински съвет – Варна задължава Кмета на Община Варна 
да актува недвижимите имоти като публична общинска собственост и 
инициира процедури по промяна на предназначението им за нуждите 
съответно на гробищен парк „Запад” – с.Тополи и гробищен парк в с.Каменар.  

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 36, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 15/ 
 
 
 
 
 
428-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА и чл. 7/1/ от 

Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху частта на 
Община Варна от капитала на търговските дружества, и във връзка с покана вх. 
№ ОС12000470ВН/07.05.2012 г. от изпълнителния директор на „СПОРТЕН 
КОМПЛЕКС ВАРНА” АД, Общински съвет - Варна упълномощава 
представителя на акционера Община Варна - общинския съветник Валентина 
Вичева Софрониева, да участва в Общото събрание на акционерите на 
„СПОРТЕН КОМПЛЕКС ВАРНА” АД, което ще се проведе на 31.05.2012 г. от 
10.00 часа и да гласува по посочените в предварително обявения дневен ред 
точки, като има следните правомощия: 

ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Отчет на Съвет на директорите за 
дейността на Дружеството през изтеклата 2011г.” Проект за решение: „ОС 
приема отчета на СД за дейността на Дружеството през 2011г.”- Да участва в 
разискванията по тази точка и да гласува както намери за добре, с оглед 
най-добрата защита интересите на Община Варна; 



ПО ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Доклад на дипломирания експерт 
– счетоводител за извършената проверка на годишния финансов отчет на 
Дружеството за 2011г.”  Проект за решение: „ОС приема доклада на 
дипломирания експерт - счетоводител” - Да участва в разискванията по тази 
точка и да гласува както намери за добре, с оглед най-добрата защита 
интересите на Община Варна, съобразно представения отчет; 

ПО ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:  „Приемане на решение за 
разпределение на печалбата на Дружеството за 2011г.” Проект за решение: 
„ОС приема решение за разпределяне на печалбата на Дружеството за 2011г.”  
- Да участва в разискванията и да гласува както намери за добре, 
съобразно направените по точката предложения, с оглед най-добрата 
защита интересите на Община Варна;  

ПО ТОЧКА 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Освобождаване от отговорност 
на членовете на СД за дейността им през 2011 г.” Проект за решение: „ОС 
освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2011 г.” - 
Да участва в разискванията и да гласува както намери за добре, съобразно 
направените по точката предложения, с оглед най-добрата защита 
интересите на Община Варна;  

ПО ТОЧКА 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Избор на дипломиран експерт – 
счетоводител на Дружеството за 2012 г.”  Проект за решение: „ОС избира 
дипломиран експерт – счетоводител на Дружеството за 2012 г.”   - Да участва в 
разискванията и да гласува както намери за добре, съобразно направените 
по точката предложения, с оглед най-добрата защита интересите на 
Община Варна;  

428-16-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет 
– Варна решава след участието си в Общото събрание на акционерите на 
„СПОРТЕН КОМПЛЕКС ВАРНА” АД, представителят на акционера Община 
Варна общинския съветник Валентина Вичева Софрониева, на следващото 
заседание на Общинския съвет - Варна да  внесе писмен доклад за взетите 
решения на Общото събрание. 

/за – 32, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 
 
429-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА и чл. 7, ал.1 от 

Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху частта на 
Община Варна от капитала на търговските дружества, и във връзка с покана вх. 
№ ОС12000547ВН/15.05.2012 г. от изпълнителния директор на „СПОРТЕН 



КОМПЛЕКС „СПАРТАК”” АД, Общински съвет - Варна упълномощава 
представителя на акционера Община Варна - общинския съветник Янко Петров 
Станев, да участва в Общото събрание на акционерите на „СПОРТЕН 
КОМПЛЕКС „СПАРТАК”” АД, което ще се проведе на 28.05.2012 г. от 09.00 
часа и да гласува по посочените в предварително обявения дневен ред точки, 
като има следните правомощия: 

ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Отчет на Съвет на директорите за 
дейността на Дружеството през 2011г.” Проект за решение: „ОС приема 
доклада и отчета на СД за дейността на Дружеството през 2011г.”- Да участва 
в разискванията по тази точка и да гласува както намери за добре, с оглед 
най-добрата защита интересите на Община Варна; 

ПО ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „ Приемане на годишния 
финансов отчет, баланс и доклад на експерт - счетоводителя на Дружеството за 
2011г.”  Проект за решение: „ОС приема годишния финансов отчет, баланс и 
доклад на експерт - счетоводителя на Дружеството за 2011г.” - Да участва в 
разискванията по тази точка и да гласува както намери за добре, с оглед 
най-добрата защита интересите на Община Варна, съобразно 
представения отчет; 

ПО ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:  „Вземане на решение за 
разпределение на печалбата на Дружеството за 2011г.” Проект за решение: 
„ОС приема предложения от СД вариант за разпределение на печалбата на 
Дружеството за 2011г.”  - Да участва в разискванията и да гласува както 
намери за добре, съобразно направените по точката предложения, с оглед 
най-добрата защита интересите на Община Варна;  

ПО ТОЧКА 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Избор на одитор - дипломиран 
експерт – счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на 
дружеството за 2012г.” Проект за решение: „ОС избира одитор - дипломиран 
експерт – счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на 
дружеството за 2012г.” - Да участва в разискванията и да гласува както 
намери за добре, съобразно направените по точката предложения, с оглед 
най-добрата защита интересите на Община Варна;  

ПО ТОЧКА 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Вземане на решение за 
възнаграждения на членовете на Съвета на директорите”  Проект за решение: 
„ОС взема решение за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите”   
- Да участва в разискванията и да гласува както намери за добре, 
съобразно направените по точката предложения, с оглед най-добрата 
защита интересите на Община Варна;  

429-16-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет 
– Варна решава след участието си в Общото събрание на акционерите на 
„СПОРТЕН КОМПЛЕКС „СПАРТАК”” АД, представителят на акционера 



Община Варна общинския съветник Янко Петров Станев, на следващото 
заседание на Общинския съвет - Варна да  внесе писмен доклад за взетите 
решения на Общото събрание. 

/за – 33, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 
430-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,  съгласно чл. 14, ал. 

6 от ЗОС и във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 1 от  НРПУРОИ, и по предложение на 
Кмета на Община Варна с изх.№ РД 12001923ВН_004/15.05.2012г., 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, бул. „Съборни” № 24, ет. 7, представляващ СОС в сграда с 
идентификатор 10135.1504.84.1.8 със застроена площ 341,57 кв.м., предмет на 
АОС № 6822/13.02.2012 г., а именно 36,40 кв.м. от имота с наемател  
Сдружение с нестопанска цел „Школа по изкуствата за деца и младежи в 
неравностойно положение-ДЕДАЛ”  за срок от 5 (пет) години. 

Месечната наемна цена се определя на 77,40 лева с ДДС, определена 
съгласно чл. 10, ал. 2 от „Методика за определяне на стартови базисни цени 
при обявяване на публичен търг или публично оповестен конкурс за отдаване 
под наем на общински нежилищни имоти” 

Възлага на Кмета на Община Варна  осъществяването на всички 
действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 
решението. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 36, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 15/ 
 
 
 
 
431-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 39, 

ал. 4 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с изх. № РД 
12003301ВН/24.04.2012г., Общински съвет – Варна решава да бъде учредено 
безвъзмездно право на ползване на ОД на МВР – Варна за 2 броя 
специализирани автомобили – „Лада Калина” с рег. № В 04-22 РА с № на 
двигателя: 111831725686 и № на рама ХТА 11183070076992 и „Лада Калина” с 
рег. № В 04-23 РА, с № на двигател 111831725690 и № на рама ХТА 



11183070077023 с първоначално зададена стойност 16 000 лв. с ДДС на 
автомобил за срок до създаване на звено „Общинска полиция”. 

Възлага на Кмета на Община Варна да издаде заповед и да подпише 
договор за безвъзмездно право на ползване в изпълнение на горното решение. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 37, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 14/ 
 
 
 
 
432-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 39, 

ал. 4 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с изх. № РД 
12003916ВН/03.05.2012г., Общински съвет – Варна решава да бъде учредено 
безвъзмездно право на ползване на ОД на МВР – Варна за 2 броя 
мотоциклети „Сузуки”  – мотоциклет „Сузуки” с рег. № В 31-71 К, с № на 
двигателя Р509173751 и № на рама JS1B1111100140975 и мотоциклет „Сузуки” 
с рег. № В 31-73 К, с № на двигателя Р509171610 и № на рама 
JS1B1111100140405 с остатъчна стойност 15 445.81 лв. с ДДС на мотоциклет 
за срок до създаване на звено „Общинска полиция”. 

Възлага на Кмета на Община Варна да издаде заповед и да подпише 
договор за безвъзмездно право на ползване в изпълнение на горното решение. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 37, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 14/ 
 
 
 
 
 
433-16. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 3 

във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет - Варна приема годишния 
финансов отчет, заверен от регистриран одитор, и годишен доклад за 
дейността на “Диагностично консултативен център ІІІ – Варна” ЕООД, 
ЕИК 813154554, за 2011 г. 

433-16-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 
5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет - Варна освобождава от 
отговорност д-р Ивелина Стойкова Василева - управител на “Диагностично 
консултативен център ІІІ – Варна” ЕООД за периода от 01.01.2011 г. до 
31.12.2011 г. 



433-16-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 147, ал. 2 
във връзка с чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност контрольора   на “Диагностично консултативен център ІІІ – 
Варна” ЕООД – Веселина Влайкова Христова за периода от 01.01.2011 г. до 
31.12.2011 г. 

433-16-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 от 
ТЗ, Общински съвет - Варна избира д-р Надя Енчева Костова – управител на 
“АКТИВ” ООД за извършване на одиторски контрол на “Диагностично 
консултативен център ІІІ – Варна” ЕООД за 2012 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 32, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 19/ 
 
 
 
 
434-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 3 

във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна одобрява годишния 
финансов отчет, заверен от регистриран одитор, и годишен доклад за 
дейността на “Диагностично-консултативен център ІV - Варна” ЕООД, 
ЕИК 813116984, за 2011 г. 

434-16-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 
5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност д-р Соня Георгиева Цекова- управител на “Диагностично-
консултативен център ІV - Варна” ЕООД, за периода от 01.01.2011 г. до 
31.12.2011 г. 

434-16-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 147, ал. 2 
във връзка с чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност контрольора на “Диагностично-консултативен център ІV - 
Варна” ЕООД  – д-р Светослав Калчев Калевски за периода 01.01.2011 г. до 
31.12.2011 г. 

434-16-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 от 
ТЗ, Общински съвет – Варна избира Надя Енчева Костова – управител на 
“АКТИВ” ООД, за извършване на одиторски контрол на “Диагностично-
консултативен център ІV - Варна” ЕООД за 2012 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 32, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 19/ 
 
 



435-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 3 
във връзка с чл.147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна одобрява годишния 
финансов отчет, заверен от регистриран одитор, и годишен доклад за 
дейността на “Специализирана болница по акушерство и гинекология за 
активно лечение “проф. д-р Д. Стаматов” – Варна”  ЕООД, ЕИК 000090065, 
за 2011 г. 

435-16-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 
5 във връзка с чл.147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност д-р Радослав Минков – управител на “Специализирана болница 
по акушерство и гинекология за активно лечение “проф. д-р Д. Стаматов” 
– Варна” ЕООД за периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. 

435-16-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 147, ал. 2 
във връзка с чл. 144,ал. 1 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност контрольора на “Специализирана болница по акушерство и 
гинекология за активно лечение “проф. д-р Д. Стаматов” – Варна” ЕООД  
– д-р Цветанка Асенова Негрева - Коцева за периода от 01.01.2011 г.до 
31.12.2011 г. 

435-16-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 от 
ТЗ, Общински съвет -Варна избира Слави Димитров Генов, за извършване на 
одиторски контрол на “Специализирана болница по акушерство и 
гинекология за активно лечение “проф. д-р Д. Стаматов” – Варна” ЕООД 
за 2012 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 32, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 19/ 
 
 
 
436-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 3 

във връзка с чл. 147,ал. 2 от ТЗ, Общински съвет - Варна приема годишния 
финансов отчет, заверен от регистриран одитор, и годишен доклад за 
дейността на “Специализирана болница по очни болести за активно 
лечение – Варна” ЕООД, ЕИК 000091879, за 2011 г. 

436-16-1.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 
5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет - Варна освобождава от 
отговорност д-р Руслан Тошев –управител на “Специализирана болница по 
очни болести за активно лечение – Варна”ЕООД за периода от 01.01.2011 г. 
до 31.12.2011 г. 

436-16-2.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 147, ал. 2 
във връзка с чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет - Варна освобождава от 



отговорност контрольора на “Специализирана болница по очни болести за 
активно лечение – Варна” ЕООД  – д-р Красимир Пръвчев Костадинов за 
периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2011г. 

436-16-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 от 
ТЗ, Общински съвет – Варна избира “ТУРЕКСПЕРТ” ООД – ВАРНА 
представлявано от Пенка Кирилова Жекова за извършване на одиторски 
контрол на “Специализирана болница по очни болести за активно лечение 
– Варна” ЕООД за 2012 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 32, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 19/ 
 
 
 
 
437-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 3 

във връзка с чл. 147,ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна одобрява годишния 
финансов отчет, заверен от регистриран одитор, и годишен доклад за 
дейността на “Специализирана болница за активно лечение на 
онкологични заболявания – “д-р Марко Марков” – Варна” ЕООД, ЕИК 
000090154, за 2011 г. 

437-16-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 
5 във връзка с чл. 147,ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност д-р Господин Радков Игнатов – управител на “Специализирана 
болница за активно лечение на онкологични заболявания – “д-р Марко 
Марков” – Варна” ЕООД за периода от 01.01.2011 г. до 24.08.2011 г. 

437-16-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 
5 във връзка с чл. 147,ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност д-р Виолина Димова Таскова – временно изпълняващ длъжността 
управител на “Специализирана болница за активно лечение на 
онкологични заболявания – “д-р Марко Марков” – Варна” ЕООД за 
периода от 24.08.2011 г. до 31.12.2011 г. 

437-16-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 147, ал. 2 
във връзка с чл. 144, ал. 1от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност контрольора на “Специализирана болница за активно лечение 
на онкологични заболявания – д-р Марко Марков” – Варна” ЕООД – 
Христо Бойчев Боев за периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. 

437-16-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 от 
ТЗ, Общински съвет – Варна избира Цветомира Бойкова Радева за извършване 
на одиторски контрол на “Специализирана болница за активно лечение на 



онкологични заболявания – „д-р Марко Марков” – Варна” ЕООД за 2012 
г. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 32, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 19/ 
 
 
 
 
438-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 3 

във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна одобрява годишния 
финансов отчет, заверен от регистриран одитор, и годишен доклад за 
дейността на “Специализирана болница за активно лечение по пневмо-
фтизиатрични заболявания – Варна”  ЕООД, ЕИК 000090147, за 2011 г. 

438-16-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 
5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност д-р Петър Стефанов Генов – управител на “Специализирана 
болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания – 
Варна” ЕООД за периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. 

438-16-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 147, ал. 2 
във връзка с чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност контрольора на “Специализирана болница за активно лечение 
по пневмо-фтизиатрични заболявания – Варна” ЕООД – д-р Валентин 
Благоев Кършаков за периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. 

438-16-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 от 
ТЗ, Общински съвет - Варна избира доц. Никола Милев Бакалов за извършване 
на одиторски контрол на “Специализирана болница за активно лечение по 
пневмо-фтизиатрични заболявания – Варна” ЕООД за 2012 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 32, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 19/ 
 
 
 
 
439-16. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 3 

във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ и чл. 40 от Закона за счетоводството, 
Общински съвет - Варна приема годишния финансов отчет, заверен от 
регистриран одитор и годишен доклад за дейността на “Амбулатория – 
групова практика за специализирана медицинска помощ – Център за 
психично здраве – Варна” ЕООД, ЕИК 813154839, за 2011 г. 



439-16-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 
5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност д-р Цветелина Търпоманова– управител на “Амбулатория – 
групова практика за специализирана медицинска помощ – Център за 
психично здраве – Варна” ЕООД за периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2011г. 

439-16-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 147, ал. 2 
във връзка с чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност контрольора на “Амбулатория – групова практика за 
специализирана медицинска помощ – Център за психично здраве – Варна”  
ЕООД – Румяна Цветкова Вълчева- Йонкова за периода от 01.01.2011 г. до 
31.12.2011г. 

439-16-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 от 
ТЗ, Общински съвет – Варна избира д.е.с Светослав Петров Станиславов – 
управител на “Ай Си Ар” ЕООД, за извършване на одиторски контрол на 
“Амбулатория – групова практика за специализирана медицинска помощ 
– Център за психично здраве – Варна” ЕООД за 2012 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 32, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 19/ 
 
 
 
 
440-16. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 3 

във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет - Варна приема годишния 
финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен доклад за дейността 
на “Медицински център за рехабилитация и спортна медицина І – Варна” 
ЕООД, ЕИК 000090161, за 2011 г. 

440-16-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 
5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет - Варна освобождава от 
отговорност д-р Лазар Пашков – управител на “Медицински център за 
рехабилитация и спортна медицина І – Варна” ЕООД за периода от 
01.01.2011 г. до 31.12.2011г. 

440-16-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 147, ал. 2 
във връзка с чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност контрольора на “Медицински център за рехабилитация и 
спортна медицина І – Варна” ЕООД  – Лидия Велик Маринова за периода от 
01.01.2011 г. до 31.12.2011г. 

440-16-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 от 
ТЗ, Общински съвет - Варна избира д.е.с Светослав Петров Станиславов – 



управител на “Ай Си Ар” ЕООД, за извършване на одиторски контрол на 
“Медицински център за рехабилитация и спортна медицина І – Варна” 
ЕООД за 2012 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 32, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 19/ 
 
 
 
 
 
441-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,  чл. 221, т. 7 от ТЗ,  

Общински съвет – Варна одобрява годишния финансов отчет, заверен от 
регистриран одитор, и годишен доклад за дейността на “Стопанска и 
спомагателна дейност” ЕАД, ЕИК 103564060, за 2011 г.  

441-16-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 10 от 
ТЗ,  Общински съвет – Варна освобождава от отговорност членовете на Съвета 
на директорите на “Стопанска и спомагателна дейност” ЕАД в състав: 
Петър Любомиров Ангелов, Живко Калчев Дорийски, Андреан Николаев 
Райков, за периода от 01.01.2011  г. до 31.12.2011 г.  

441-16-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 6 от 
ТЗ, Общински съвет – Варна избира доц. Никола Милев Бакалов за извършване 
на одиторски контрол на “Стопанска и спомагателна дейност” ЕАД за 2012 
г. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 32, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 19/ 
 
 
 
442-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,  чл. 221, т. 7 от ТЗ и 

чл. 40 от Закона за счетоводството,  Общински съвет – Варна одобрява 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор, и годишен доклад за 
дейността на “Пазари” ЕАД – Варна, ЕИК 148089508, за 2011 г. 

442-16-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 10 от 
ТЗ,  Общински съвет –Варна освобождава от отговорност членовете на Съвета 
на директорите на “Пазари” ЕАД - Варна в състав: Лилия Кирилова 
Христова, Миглена Стефанова Георгиева, Цветомир Красимиров Грънчаров, за 
периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. 

442-16-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 221, т. 6 от 
ТЗ, Общински съвет – Варна избира „Експерт – М – Одит” ООД 



представлявано от Найден Божидаров Кеновски, Мончо Кирилов 
Миразчийски, за извършване на одиторски контрол на “Пазари” ЕАД - Варна 
за 2012 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 32, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 19/ 
 
 
 
 
443-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,  чл. 221, т. 7 от ТЗ и 

чл. 40 от Закона за счетоводството, Общински съвет – Варна одобрява 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор, и годишен доклад за 
дейността на “Градски транспорт” ЕАД, ЕИК 103003668, за 2011 г. 

443-16-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 10 от 
ТЗ,  Общински съвет – Варна освобождава от отговорност членовете на Съвета 
на директорите на “Градски транспорт” ЕАД в състав: Костадин Маринов 
Малчев, Емил Данаилов Данаилов и Валери Маринов Атанасов, за периода от 
01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. 

443-16-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 6 от ТЗ 
във връзка с чл. 146, ал. 3, Общински съвет – Варна избира Фанка Георгиева 
Нонева – управител на “ФИНАНС ОДИТ КОНСУЛТ 2002 г.”, за извършване на 
одиторски контрол на “Градски транспорт” ЕАД за 2012 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 32, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 19/ 
 
 
 
 
 
444-16. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 3 

във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ и чл. 40 от Закона за счетоводството, 
Общински съвет – Варна приема годишния финансов отчет, заверен от 
регистриран одитор и годишен доклад за дейността на “Обреди” ЕООД, ЕИК 
813106564, за 2011 г. 

444-16-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 
5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност Любчо Иванов Любчев – управител на “Обреди” ЕООД, за 
периода от 01.01.2011г. до 31.12.2011г. г.  



444-16-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 147, ал. 2 
във връзка с чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност контрольорите на “Обреди” ЕООД – Марина Петрова 
Панайотова – Карапетян, Христо Койчев Станев и Константин Димитров 
Костадинов за периода  01.01.2011г. до 31.12.11 г.   

444-16-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 от 
ТЗ, Общински съвет – Варна избира д.е.с. Слав Минчев Танев – дипломиран 
експерт счетоводител за извършване на одиторски контрол на “Обреди” 
ЕООД за 2012 г.  

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 32, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 19/ 
 
 
 
 
445-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,  чл. 221, т. 7 от ТЗ,  

Общински съвет – Варна одобрява годишния финансов отчет, заверен от 
регистриран одитор и годишен доклад за дейността на “Общинска 
охранителна фирма” ЕАД, ЕИК 103305200, за 2011 г. 

445-16-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 10 от 
ТЗ,  Общински съвет –Варна освобождава от отговорност членовете на Съвета 
на директорите на “Общинска охранителна фирма” ЕАД в състав: Димитър 
Минчев Енчев, Румен Маринов Иванов и Борис Асенов Филипов за периода от 
01.01.2011 г. до 31.12.2011 г.   

445-16-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 6 от 
ТЗ, Общински съвет – Варна избира Илия Неделчев Илиев – управител на 
“Приморска одиторска компания” ООД, за извършване на одиторски контрол 
на “Общинска охранителна фирма” ЕАД  за 2012 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 32, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 19/ 
 
 
 
446-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 3 

във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна одобрява годишния 
финансов отчет, заверен от регистриран одитор, и годишен доклад за 
дейността на “Дентален център І Варна” ЕООД, ЕИК 000090186, за 2011 г. 

446-16-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 
5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от 



отговорност д-р Слава Стефанова Даковска – управител на “Дентален център 
І Варна” ЕООД за периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. 

446-16-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 147, ал. 2 
във връзка с чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност контрольора на “Дентален център І Варна” ЕООД – Ваня 
Иванова Илчева за периода от 01.01.2011 г. до 24.08.2011 г. 

446-16-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 221, т. 6 от 
ТЗ във връзка с чл. 146, ал. 3 от ТЗ, Общински съвет - Варна избира Илия 
Илиев – управител на “Приморска одиторска компания” ООД, за извършване 
на одиторски контрол на “Дентален център І Варна” ЕООД за 2012 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 32, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 19/ 
 
 
 
 
 
 
447-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 7 от ТЗ, 

Общински съвет – Варна одобрява годишния финансов отчет, заверен от 
регистриран одитор, и годишен доклад за дейността на “Дворец на културата 
и спорта” ЕАД, ЕИК 103156991, за 2011г. 

447-16-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 10 от 
ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност членовете на Съвета 
на директорите на “Дворец на културата и спорта” ЕАД в състав: Борислав 
Василев Люцканов, Николай Георгиев Стоянов и Борислав Светломиров 
Златев, за периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. 

447-16-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 6 от 
ТЗ, Общински съвет – Варна избира д-р Надя Енчева Костова – управител 
на“АКТИВ” ООД, за извършване на одиторски контрол на “Дворец на 
културата и спорта” ЕАД за 2012 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 32, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 19/ 
 
 
 
 
 
 



448-16. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 3 
във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет - Варна приема годишния 
финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен доклад за дейността 
на “Диагностично консултативен център І – “Света Клементина” – Варна” 
ЕООД, ЕИК 000090026, за 2011 г. 

448-16-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 
5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет - Варна освобождава от 
отговорност д-р Иван Иванов Иванов - управител на “Диагностично 
консултативен център І – “Света Клементина” – Варна” ЕООД  от 
01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. 

448-16-2. На основание чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет - Варна 
освобождава от отговорност контрольора на “Диагностично консултативен 
център І – “Света Клементина” – Варна” ЕООД Красен Колев Матев за 
периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. 

448-16-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 от 
ТЗ, Общински съвет - Варна избира доц. д-р Надя Енчева Костова – управител 
на “АКТИВ” ООД, за извършване на одиторски контрол на “Диагностично 
консултативен център І – “Света Клементина” – Варна” ЕООД за 2012 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 32, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 19/ 
 
 
 
 
 
 
 
449-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 3 

във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет - Варна приема годишния 
финансов отчет, заверен от регистриран одитор, и годишен доклад за 
дейността на “Диагностично консултативен център V Варна – “Света 
Екатерина” ЕООД, ЕИК 813152934, за 2011 г. 

449-16-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 
5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност д-р Галинка Павлова - управител на “Диагностично 
консултативен център V Варна – „Света Екатерина” ЕООД за периода от 
01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. 

449-16-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 147, ал. 2 
във връзка с чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от 



отговорност контрольора на “Диагностично консултативен център V Варна 
– „Света Екатерина” ЕООД Ивелина Стоянова за периода от 01.01.2011 г. до 
31.12.2011г. 

449-16-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 от 
ТЗ, Общински съвет - Варна избира д.е.с. Светослав Петров Станиславов – 
управител на “Ай Си Ар” ЕООД, за извършване на одиторски контрол на 
“Диагностично консултативен център V Варна – „Света Екатерина” 
ЕООД за 2012 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 32, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 19/ 
 
 

 
 

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



ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ 
 РЕШЕНИЕ № 423-16. 

 
 

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

_______________________________________________________________________________ 
 

П Р А В И Л Н И К 
за работата на общинско предприятие “ДДД” – Варна 

 
 
 І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. 

Чл. 1. /1/ Общинското предприятие “ДДД” – Варна се създава, 
преобразува и закрива с решение на Общински съвет – Варна. 
 /2/ ОП “ДДД” – Варна е специализирано звено на общината за 
дезинфекция, дезинсекция, дератизация и друга санитарна обработка на 
общински обекти /административни сгради, училища, детски градини, ясли и 
др./, обекти от градската инфраструктура /паркове, алеи, междублокови 
пространства, спортни, детски площадки и др./, включително и обекти, които 
по закон или друг нормативен акт са предоставени за стопанисване на Община 
Варна. Общинско предприятие “ДДД” стопанисва и поддържа собствеността, 
предоставена му със заповед на Кмета на Община Варна, след решение на 
Общински съвет – Варна. 
 /3/ Общинското предприятие не е юридическо лице и осъществява 
дейността си от името на Община Варна, в рамките на предоставените му 
пълномощия. 
 /4/ Общинското предприятие осъществява дейността си въз основа на 
настоящия правилник и в съответствие с изискванията на Закона за общинската 
собственост. 
 /5/ Общинското предприятие е второстепенен разпоредител с бюджетни 
кредити. 
 /6/ Общинското предприятие осъществява дейността си под 
наименованието “ДДД” – Варна на адрес: гр. Варна, ……….. . 
 
 ІІ. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ. 
 Чл. 2. Предмет на дейност на Общинско предприятие “ДДД” – Варна е: 
извършване на дезинфекции, дезинсекции, дератизации и други санитарни 
обработки; оказване на консултации по проблеми на ДДД; обучение и 
квалификация на кадри за извършване на ДДД; производство и предоставяне на 



дезапарати и формулации; механични и технически пособия за дезинсекция и 
дератизация. 
 Чл. 3. Общинското предприятие може да изменя предмета си на дейност с 
решение на Общински съвет. 
 
 
 ІІІ. ФИНАНСОВИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ. 
 Чл. 4. Общински съвет приема бюджетната сметка и отчета на 
общинското предприятие. 
 Чл. 5. Периодичният контрол по изпълнение на бюджетната сметка се 
осъществява от Дирекция “Финанси и бюджет”. 
 Чл. 6. Цялостният контрол на дейността на общинското предприятие 
“ДДД” – Варна се осъществява от Кмета на Община Варна. Със заповед той 
може да делегира своите права на други дирекции. 
 Чл. 7. Общинското предприятие обслужва дейностите пряко възложени 
от Община Варна, в съответствие с предмета си на дейност, безплатно. Стоките 
и услугите, предоставяни на частни физически или юридически лица и 
организации се определят в Приложение № 2 на “Наредба за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Варна”. 
 Чл. 8. Общинското предприятие се разчита самостоятелно за всички 
данъци, такси, вноски и др., съгласно действащата нормативна уредба. 
 Чл. 9. Общинското предприятие осъществява счетоводната си дейност 
съгласно изискванията на Закона за счетоводството и утвърдената счетоводна 
политика на Община Варна. 
 Чл. 10. Разходите на предприятието са в рамките на утвърдения с 
бюджетната сметка годишен бюджетен кредит. Доставката на стоки, услуги и 
извършването на ремонтни дейности се извършва при спазване на разпоредбите 
на ЗОП. 
 Чл. 11. Приходите от продажба на препарати и ДДД-услуги постъпват по 
приходната сметка на общинското предприятие, след което се внасят по 
сметката на Община Варна. 
 Чл. 12. Управителят и главният счетоводител носят солидарна 
отговорност за допуснатите нарушения на действащите нормативни актове. 
 
 ІV. УПРАВЛЕНИЕ. 
 Чл. 13. Общинското предприятие се ръководи и представлява от 
управител. 



 Чл. 14. Кметът на Община Варна назначава управителя на общинското 
предприятие след проведен конкурс и сключва индивидуален трудов договор с 
него като урежда трудовите правоотношения съгласно Кодекса на труда. 
 Чл. 15. Управителят организира и управлява дейността на предприятието 
съобразно действащото законодателство, решенията на Общински съвет и 
заповедите на Кмета на общината. 
 Чл. 16. За упражняване на своите правомощия, управителят на 
общинското предприятие издава заповеди. 
 Чл. 17. Управителят назначава, преназначава и освобождава работниците 
и служителите на предприятието и урежда трудовите правоотношения с тях, 
съгласно Кодекса на труда, с изключение на главния счетоводител, който се 
назначава от Кмета на Община Варна. 
 

V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА УПРАВИТЕЛЯ. 
Чл. 18. Управлява предоставеното му имущество с грижа на добър 

стопанин. 
Чл. 19. Осигурява материали, консумативи, оборудване и специалисти за 

поддръжка на предоставените му активи. 
Чл. 20. При извършване на строително-монтажни и ремонтни работи, 

управителят следи за тяхното качествено и своевременно изпълнение, като 
оказва съдействие на инвеститорския контрол. 

Чл. 21. Разработва ежегодна програма за дейностите по ДДД и отчита 
изпълнението й пред директора на дирекция “Здравно развитие”. 

Чл. 22. Отговаря за контрола на достъпа до помещенията за съхранение 
на ДДД-препаратите и наличната техника. 

Чл. 23. Изготвя правилник за вътрешния ред, вътрешни правила за 
организация на работната заплата и щатно разписание, съгласувано с директора 
на дирекция “Здравно развитие” и го представя за утвърждаване от Кмета на 
Община Варна. 

Чл. 24. Организира, ръководи и отговаря за дейността на предприятието и 
го представлява пред контролните органи. 

Чл. 25. Отговаря за своевременното събиране на вземанията на 
предприятието. 

Чл. 26. Сключва договори с трети лица само за дейности, за които няма 
постоянно нает специалист. 

 
VІ. СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКОТО ПРЕДПРИЯТИЕ И 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ. 
Чл. 27. Организационно-управленската структура и численият състав на 

предприятието е съгласно приложение, което е неразделна част от настоящия 



правилник и се утвърждава от Общински съвет, а длъжностното разписание от 
Кмета на Община Варна. 

Чл. 28. Със своя заповед Кметът на Община Варна предоставя на 
управителя на общинско предприятие “ДДД” – Варна, общинска база и техника 
за упражняване предмета на дейност на предприятието. 

Чл. 29. При осъществяване на дейността си, управителят съгласува 
действията си със съответните компетентни дирекции и други общински звена. 

 
VІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ. 
Чл. 30. Настоящият правилник се приема на основание чл. 52, ал. 3 и ал. 4 

от Закона за общинската собственост и влиза в сила от момента на приемането 
му  от Общински съвет – Варна. 

 
 
Настоящият Правилник е приет с решение на Общински съвет – Варна № 

423-16/7/16,17.05.2012 г. 



 
 
 

              
     Управител          
                 

 
Главен 
счетоводител    Технически ръководител       

                  
               

  специалист "ДДД"    специалист "ДДД"  
специалист 
"ДДД" 

               
                

    биолог  
общ 
работник       

              
              
              
              
              
    Численост на персонала: 8 човека.      
              
              

 



ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ 
 РЕШЕНИЕ № 424-16. 

 
 

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

_______________________________________________________________________________ 
 

 
П Р А В И Л Н И К 

за работата на общинско предприятие  
“Охрана” – Варна 

 
 
 І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. 

Чл. 1. /1/ Общинското предприятие “Охрана” – Варна се създава, 
преобразува и закрива с решение на Общински съвет – Варна. 
 /2/ ОП “Охрана” – Варна е специализирано звено на общината за 
извършване на охранителна дейност, включително въоръжена и невъоръжена 
охрана на обекти общинска собственост, при изпълнение на всички законови 
изисквания и получаване на лиценз за извършване на дейността по самоохрана. 

Общинско предприятие “Охрана” стопанисва и поддържа собствеността, 
предоставена му със заповед на Кмета на Община Варна, след решение на 
Общински съвет – Варна. 
 /3/ Общинското предприятие не е юридическо лице и осъществява 
дейността си от името на Община Варна, в рамките на предоставените му 
пълномощия. 
 /4/ Общинското предприятие осъществява дейността си въз основа на 
настоящия правилник, Закона за общинската собственост и в съответствие с 
изискванията на Закона за частната охранителна дейност. 
 /5/ Общинското предприятие е второстепенен разпоредител с бюджетни 
кредити. 
 /6/ Общинското предприятие осъществява дейността си под 
наименованието “Охрана” – Варна на адрес: гр. Варна, ……….. . 
 
 ІІ. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ. 
 Чл. 2. Предмет на дейност на Общинско предприятие “Охрана” – Варна е: 
охранителна дейност, включително въоръжена и невъоръжена охрана на обекти 
общинска собственост, при изпълнение на всички законови изисквания и 
получаване на лиценз за извършване на дейността по самоохрана. 



 Чл. 3. Общинското предприятие може да изменя предмета си на дейност с 
решение на Общински съвет. 
 
 
 ІІІ. ФИНАНСОВИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ. 
 Чл. 4. Общински съвет приема бюджетната сметка и отчета на 
общинското предприятие. 
 Чл. 5. Периодичният контрол по изпълнение на бюджетната сметка се 
осъществява от Дирекция “Финанси и бюджет”. 
 Чл. 6. Цялостният контрол на дейността на общинското предприятие 
“Охрана” – Варна се осъществява от Кмета на Община Варна. Със заповед той 
може да делегира своите права на други дирекции. 
 Чл. 7. Общинското предприятие обслужва дейностите пряко възложени 
от Община Варна, в съответствие с предмета си на дейност, безплатно. 
 Чл. 8. Общинското предприятие се разчита самостоятелно за всички 
данъци, такси, вноски и др., съгласно действащата нормативна уредба. 
 Чл. 9. Общинското предприятие осъществява счетоводната си дейност 
съгласно изискванията на Закона за счетоводството и утвърдената счетоводна 
политика на Община Варна. 
 Чл. 10. Разходите на предприятието са в рамките на утвърдения с 
бюджетната сметка годишен бюджетен кредит. Доставката на стоки, услуги и 
извършването на ремонтни дейности се извършва при спазване на разпоредбите 
на ЗОП. 
 Чл. 11. Управителят и главният счетоводител носят солидарна 
отговорност за допуснатите нарушения на действащите нормативни актове. 
 
 ІV. УПРАВЛЕНИЕ. 
 Чл. 12. Общинското предприятие се ръководи и представлява от 
управител. 
 Чл. 13. Кметът на Община Варна назначава управителя на общинското 
предприятие след проведен конкурс и сключва индивидуален трудов договор с 
него като урежда трудовите правоотношения съгласно Кодекса на труда. 
 Чл. 14. Управителят организира и управлява дейността на предприятието 
съобразно действащото законодателство, решенията на Общински съвет и 
заповедите на Кмета на общината. 
 Чл. 15. За упражняване на своите правомощия, управителят на 
общинското предприятие издава заповеди. 
 Чл. 16. Управителят назначава, преназначава и освобождава работниците 
и служителите на предприятието и урежда трудовите правоотношения с тях, 



съгласно Кодекса на труда, с изключение на главния счетоводител, който се 
назначава от Кмета на Община Варна. 
 
 

V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА УПРАВИТЕЛЯ. 
Чл. 17. Управлява предоставеното му имущество с грижа на добър 

стопанин. 
Чл. 18. Осигурява материали, консумативи, оборудване и специалисти за 

поддръжка на предоставените му активи. 
Чл. 19. При извършване на дейностите по самоохрана, управителят следи 

за тяхното качествено и своевременно изпълнение. 
Чл. 20. При извършване на дейностите по самоохрана, управителя следи 

за спазване на всички процедури описани в Закона за частната охранителна 
дейност. 

Чл. 21. Разработва ежегодна програма за дейностите по самоохрана, като 
отчита изпълнението й пред директора на дирекция “Осигуряване и опазване на 
обществения ред”. 

Чл. 22. Отговаря за контрола на достъпа до помещенията за съхранение 
на материалите, инструментите и наличната техника. 

Чл. 23. Изготвя правилник за вътрешния ред, вътрешни правила за 
организация на работната заплата и щатно разписание, съгласувано с директора 
на дирекция “Осигуряване и опазване на обществения ред” и в съответствие с 
изискванията на Закона за частната охранителна дейност и го представя за 
утвърждаване от Кмета на Община Варна. 

Чл. 24. Организира, ръководи и отговаря за дейността на предприятието и 
го представлява пред контролните органи. 

Чл. 25. Отговаря за своевременното събиране на вземанията на 
предприятието. 

Чл. 26. Сключва договори с трети лица само за дейности, за които няма 
постоянно нает специалист. 

 
VІ. СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКОТО ПРЕДПРИЯТИЕ И 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ. 
Чл. 27. Организационно-управленската структура и численият състав на 

предприятието е съгласно приложение, което е неразделна част от настоящия 
правилник и се утвърждава от Общински съвет, а длъжностното разписание от 
Кмета на Община Варна. 

Чл. 28. Със своя заповед Кметът на Община Варна предоставя на 
управителя на общинско предприятие “Охрана” – Варна, общинска база и 
техника за упражняване предмета на дейност на предприятието. 



Чл. 29. При осъществяване на дейността си, управителят съгласува 
действията си със съответните компетентни дирекции, други общински звена и 
органите на МВР. 

 
 
VІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ. 
Чл. 30. Настоящият правилник се приема на основание чл. 52, ал. 3 и ал. 4 

от Закона за общинската собственост и влиза в сила от момента на приемането 
му  от Общински съвет – Варна. 

 
 
Настоящият Правилник е приет с решение на Общински съвет – Варна № 

424-16/7/16,17.05.2012 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Организационна структура на общинско предприятие    
  " Охрана" - Варна       

 

    Управител       

            

Главен счетоводител    Ръководител "Охрана"  
                

касиер, 
счетоводител 
и домакин - 
1 бр.  

личен 
състав 
- 1 бр.           

 

   

инспектори 
"физическа 
охрана" - 3 
бр.    

инспектори 
"СОД" - 1 бр. 

 

дежурни 
инспектори - 4 
бр. 

 

           

           

     

отговорници 
по монтаж и 
поддръжка - 
2 бр.    

 

          

   Численост на персонала: 15 човека.   
 



ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ 
 РЕШЕНИЕ № 425-16. 

 
 

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

_______________________________________________________________________________ 
 

 
П Р А В И Л Н И К 

за работата на общинско предприятие  
“Строителство и ремонт” – Варна 

 
 
 І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. 

Чл. 1. /1/ Общинското предприятие “Строителство и ремонт” – Варна се 
създава, преобразува и закрива с решение на Общински съвет – Варна. 
 /2/ ОП “Строителство и ремонт” – Варна е специализирано звено на 
общината за строителство, ремонт и поддържане на сградния фонд с жилищно 
и нежилищно предназначение, експлоатация на държавен и общински сграден 
фонд, строителни и ремонтно-строителни услуги на гражданите. 

Общинско предприятие “Строителство и ремонт” стопанисва и поддържа 
собствеността, предоставена му със заповед на Кмета на Община Варна, след 
решение на Общински съвет – Варна. 
 /3/ Общинското предприятие не е юридическо лице и осъществява 
дейността си от името на Община Варна, в рамките на предоставените му 
пълномощия. 
 /4/ Общинското предприятие осъществява дейността си въз основа на 
настоящия правилник и в съответствие с изискванията на Закона за общинската 
собственост. 
 /5/ Общинското предприятие е второстепенен разпоредител с бюджетни 
кредити. 
 /6/ Общинското предприятие осъществява дейността си под 
наименованието “Строителство и ремонт” – Варна на адрес: гр. Варна, ………..  
 
 ІІ. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ. 
 Чл. 2. Предмет на дейност на Общинско предприятие “Строителство и 
ремонт” – Варна е: строителство, ремонт и поддържане на сградния фонд с 
жилищно и нежилищно предназначение, експлоатация на държавен и общински 
сграден фонд, строителни и ремонтно-строителни услуги на гражданите. 



 Чл. 3. Общинското предприятие може да изменя предмета си на дейност с 
решение на Общински съвет. 
 
 
 ІІІ. ФИНАНСОВИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ. 
 Чл. 4. Общински съвет приема бюджетната сметка и отчета на 
общинското предприятие. 
 Чл. 5. Периодичният контрол по изпълнение на бюджетната сметка се 
осъществява от Дирекция “Финанси и бюджет”. 
 Чл. 6. Цялостният контрол на дейността на общинското предприятие 
“Строителство и ремонт” – Варна се осъществява от Кмета на Община Варна. 
Със заповед той може да делегира своите права на други дирекции. 
 Чл. 7. Общинското предприятие обслужва дейностите пряко възложени 
от Община Варна, в съответствие с предмета си на дейност, безплатно. 
Услугите, предоставяни на частни физически или юридически лица и 
организации се определят в Приложение № 2 на “Наредба за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Варна”. 
 Чл. 8. Общинското предприятие се разчита самостоятелно за всички 
данъци, такси, вноски и др., съгласно действащата нормативна уредба. 
 Чл. 9. Общинското предприятие осъществява счетоводната си дейност 
съгласно изискванията на Закона за счетоводството и утвърдената счетоводна 
политика на Община Варна. 
 Чл. 10. Разходите на предприятието са в рамките на утвърдения с 
бюджетната сметка годишен бюджетен кредит. Доставката на стоки, услуги и 
извършването на ремонтни дейности се извършва при спазване на разпоредбите 
на ЗОП. 
 Чл. 11. Приходите от продажба на строителни и ремонтни услуги 
постъпват по приходната сметка на общинското предприятие, след което се 
внасят по сметката на Община Варна. 
 Чл. 12. Управителят и главният счетоводител носят солидарна 
отговорност за допуснатите нарушения на действащите нормативни актове. 
 
 ІV. УПРАВЛЕНИЕ. 
 Чл. 13. Общинското предприятие се ръководи и представлява от 
управител. 
 Чл. 14. Кметът на Община Варна назначава управителя на общинското 
предприятие след проведен конкурс и сключва индивидуален трудов договор с 
него като урежда трудовите правоотношения съгласно Кодекса на труда. 



 Чл. 15. Управителят организира и управлява дейността на предприятието 
съобразно действащото законодателство, решенията на Общински съвет и 
заповедите на Кмета на общината. 
 Чл. 16. За упражняване на своите правомощия, управителят на 
общинското предприятие издава заповеди. 
 Чл. 17. Управителят назначава, преназначава и освобождава работниците 
и служителите на предприятието и урежда трудовите правоотношения с тях, 
съгласно Кодекса на труда, с изключение на главния счетоводител, който се 
назначава от Кмета на Община Варна. 
 

V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА УПРАВИТЕЛЯ. 
Чл. 18. Управлява предоставеното му имущество с грижа на добър 

стопанин. 
Чл. 19. Осигурява материали, консумативи, оборудване и специалисти за 

поддръжка на предоставените му активи. 
Чл. 20. При извършване на строителни и ремонтни работи, управителят 

следи за тяхното качествено и своевременно изпълнение, като оказва 
съдействие на инвеститорския контрол. 

Чл. 21. Разработва ежегодна програма за дейностите по строителство и 
ремонт, като отчита изпълнението й пред директора на дирекция “Общинска 
собственост”. 

Чл. 22. Отговаря за контрола на достъпа до помещенията за съхранение 
на материалите, инструментите и наличната техника. 

Чл. 23. Изготвя правилник за вътрешния ред, вътрешни правила за 
организация на работната заплата и щатно разписание, съгласувано с директора 
на дирекция “Общинска собственост” и го представя за утвърждаване от Кмета 
на Община Варна. 

Чл. 24. Организира, ръководи и отговаря за дейността на предприятието и 
го представлява пред контролните органи. 

Чл. 25. Отговаря за своевременното събиране на вземанията на 
предприятието. 

Чл. 26. Сключва договори с трети лица само за дейности, за които няма 
постоянно нает специалист. 

 
VІ. СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКОТО ПРЕДПРИЯТИЕ И 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ. 
Чл. 27. Организационно-управленската структура и численият състав на 

предприятието е съгласно приложение, което е неразделна част от настоящия 
правилник и се утвърждава от Общински съвет, а длъжностното разписание от 
Кмета на Община Варна. 



Чл. 28. Със своя заповед Кметът на Община Варна предоставя на 
управителя на общинско предприятие “Строителство и ремонт” – Варна, 
общинска база и техника за упражняване предмета на дейност на 
предприятието. 

Чл. 29. При осъществяване на дейността си, управителят съгласува 
действията си със съответните компетентни дирекции и други общински звена. 

 
VІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ. 
Чл. 30. Настоящият правилник се приема на основание чл. 52, ал. 3 и ал. 4 

от Закона за общинската собственост и влиза в сила от момента на приемането 
му  от Общински съвет – Варна. 

 
 
Настоящият Правилник е приет с решение на Общински съвет – Варна № 

425-16/7/16,17.05.2012 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Организационна структура на общинско 

предприятие "Строителство и ремонт" - Варна   
       

          
    Управител       
             

Главен 
счетоводител    Технически ръководител  

              
              

   

специалисти 
"строителство" - 4 
бр.     

специалисти 
"ремонт" - 4 
бр.  

строителен 
техник - 2 бр. 

           
           

     

общ 
работник 

    
          
          
   Численост на персонала: 14 човека.   

 
 
 
 

 



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 
№ 7 

 
от заседание, проведено на 16 и 17.05.2012 г. 
по точка  седемнадесета от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: приемане на “Наредбата за разполагане на преместваеми 
обекти за търговия – маси, павилиони, кабини и други”. 

 
Докл.: Снежана Донева – Председател на ПК “ТТРД” 

          
Общ брой присъстващи общински съветници -34 
 

 Общински съвет – Варна прие следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 

450-17. На основание чл. 21, ал.1, т. 13 и ал. 2 от ЗМСМА, по 
предложение на Кмета на Община Варна с изх. № 
ОС12000333ВН/17.04.2012 г. и по предложение на ПК “Правна комисия” с 
№ ОС12000333ВН-003/17.05.2012 г., Общински съвет – Варна приема 
изменение на Наредбата за разполагане на преместваеми обекти за търговия 
– маси, павилиони, кабини и други, съгласно Закона за устройство на 
територията, както следва: 

 
Чл. 4, ал. 8. /изм./ Разрешителните за поставяне на ПОТ по чл. 2, ал. 

1, т. 1 се издават за срок до 3 години. 
 
Чл. 4, ал. 9. /изм./  Разрешителните за поставяне на ПОТ по чл. 2,ал. 

1, т. 2 и т.4 се издават за съответния период от годината за срок до 3 години. 
 
Чл.6, ал.4. /изм./ Разрешенията за поставяне на преместваеми 

обекти за търговия в курортните комплекси и Морската градина се издават 
на името на собственика на земята от Заместник кмета на Община Варна 
въз основа на решение на нарочна комисия в състав от 4 /четирима/ 
общински съветници определени от Председателя на Общински съвет – 



Варна и 1/един/ представител на общинската администрация, определен 
от Кмета на Община Варна. 

/за – 34, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 

 
 
 

 

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

  
 



Препис-извлечение! 

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

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 7 

от заседание, проведено на 16 и 17.05.2012 г. 
по точка  осемнадесета от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Промени в съставите на ПК и ВрК  към Общински 
съвет-Варна. 

Докл.: Н. Апостолов – Председател на ОбС 
          

Общ брой присъстващи общински съветници -35 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

451-18.  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 “Туризъм, 
търговия и рекламна дейност” общинския съветник Николай Красимиров 
Георгиев. 

/за – 35, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 
452-18.  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 общинския съветник Николай 
Красимиров Георгиев да бъде член на ПК “Култура и духовно развитие”. 

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

453-18.  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 “Европейски 



въпроси и международно сътрудничество” общинския съветник Галина 
Димитрова Крайчева - Иванова. 

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

 
 
 
454-18.  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 общинския съветник Галина Димитрова 
Крайчева – Иванова да бъде член на ПК “Туризъм, търговия и рекламна 
дейност”. 

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

 

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


