
П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

№ 7 

 
На 21 май 2008 г. от 09.00 до 18.00 ч. се проведе   Седмото заседание 

на Общински съвет – Варна, под ръководството на Председателя на 

Общински съвет – Варна г-н Борислав Гуцанов. 

 Присъстват  50 бр. общински съветници, отсъства 1 – Красимир 

Тодоров УЗУНОВ. 

 

 Г-н Борислав ГУЦАНОВ даде думата на представителя на ОИК г-н 

Иван Лечев, който обяви, че до ОИК е постъпила молба от Гергана 

Желязкова Славова за прекратяване предсрочно пълномощията й като 

общински съветник на основание чл. 30, ал. 4, т.3. Следващият в листата 

на политическата партия „Ред, законност и сигурност” е Виолета Иванова 

Гьондрева. 

 Г-жа Виолета Иванова Гьондрева положи клетва като общински 

съветник и подписа клетвения лист, приложен към настоящия протокол. 

 

 Преди обсъждането на проекта за дневен ред г-н Борислав 

ГУЦАНОВ прочете Споразумение  между Групата на ПП „БСП” и ПП 

„ОБТ” представлявана от Борислав Гуцанов и Тодор Мутафов от една 

страна и от друга страна – представителите на ПП „Свободен избор” в 

ОбС – Варна – Снежана Донева и Ради Радев, което е приложено към 

настоящия протокол. 

 

 При обсъждането на проекта за дневен ред постъпиха следните 

изказвания: 

 Стелиян СЕВАСТИЯНОВ 



 Като представители на ДСБ аз и Ивайло Митковски внесохме едно 

предложение за декларация във връзка с геноцида над арменския народ, 

разбрах че такава декларация има внесена и от други политически групи, 

затова предлага обсъждането на въпроса за влизане в дневния ред този 

въпрос за обсъждането й и приемането й. 

 

 Цвета ГЕОРГИЕВА 

 Всъщност това е основно наше предложение, ние също сме внесли 

декларация, така че също предлагаме това да влезе в дневния ред. 

 

 Павел ДИМИТРОВ 

 От името на групата съветници на ДП „ГЕРБ” предлагам нова 

допълнителна точка в дневния ред, която да бъде втора по ред, след 

питанията, която да бъде в смисъл ОбС да разгледа проект за решение за 

намаляване на бройката в бордовете на общинските дружества /Съвета на 

директорите по ТЗ/ и контрольорите и те да получават по една минимална 

работна заплата. В АД-та да бъдат по трима човека, включително с 

председателя, а в ЕООД-та контрольорите да бъдат по един човек.  

 Защо смятам така и защо си позволявам да предложа това на ОбС? 

Направената справка сочи, че спрямо миналия мандат, сега бройката на 

управленското тяло на общинските фирми се е увеличила с около 30 % - 

нещо, което считам че  е неоправдано, а самите общински дружества не са 

в цветущо финансово състояние.  

 На второ място, самата държава ни дава сигнали за това нещо със 

своето намерение да съкращава администрацията, а освен това с 

изменението на ЗМСМА сега общинските съветници получаваме 

максимум до една минимална раб.заплата. Ако се направи една сметка 

членовете на Съветите на директорите и контрольорите в момента 

получават някъде около 1000 лв.месечно – по три минимални работни 



заплати плюс допълнителни възнаграждения. Те са над 100 човека, 

пресметнато за година са над 100 хлв. За целия мандат това прави около 5-

6 млн.лв., ако наполовина ги съкратим ние ще можем да позволим една-

две детски градини или няколко спортни площадки. Мисля, че си 

заслужава да го направим това за варненци! 

 

 Веселин ДАНОВ 

 Не съм съгласен абсолютно с колегата Павел Димитров, когото 

дълбоко уважавам. Първо – срещу една МРЗ никой няма да работи. Второ, 

категорично не вземат 100 лв., а вземат чисто не повече от 500 лв.с 

удръжките и трето – една лека корекция – ако 100 души вземат по 1000 

лв.на месец прави съвсем друга цифра, прави милион и двеста на година, 

но това няма никакво значение... Смятам, че не е важно колко получаваш, 

а каква работа вършиш. 

 Всяко едно дружество – тук вече абсолютно съм съгласен с г-н 

Димитров – трябва да се прецени според дружеството възможностите и 

бройката на борда на директорите. 

 

 Павел ДИМИТРОВ 

 Има общински фирми с по седем членове на Съвета на директорите! 

Това са политически назначения, не искам да се изразявам по-грубо, но на 

всички ви е известно каква работа вършат тези седем човека. Ето защо 

считам, че категорично би следвало да се намали тази бройка. 

 Правилно каза колегата, наистина такива са цифрите, но сметнати за 

един мандат – ще видите че са около 5 млн.лв.! 

 

 Общинският съветник Красимир МАРИНОВ направи предложение 

в дневния ред да бъде включена точка за изслушване на доклад от него, 



като представител в Общото събрание на „В и К” проведено през 

изминалата седмица. 

 

 Общинската съветничка доц. Юлия ПЕТКОВА направи 

предложение в проектите за решения от ПК „Социални дейности и 

жилищна политика” към предложените нуждаещи се граждани от 

финансово подпомагане да бъде включена и Наталия Димитрова 

Димитрова, живуща в гр. Варна, ул.”Васил Друмев” 40а, ат. 3, ап. 30 

 

 Пламен АНДРЕЕВ 

 Г-н Председател, преди повече от два месеца внесохме проект на 

Наредба за публично-частно партньорство, която все още не е минавала 

през комисии. Какво е бъдещето й? 

 

 Борислав ГУЦАНОВ 

 Утре в 15.00 ч.е срещата ми с екипа, който работи по юридическата 

рамка и на която днес ще Ви поканя и Вие да присъствате и влиза в 

комисиите за разглеждане, за да може на юнската сесия да бъде гласувана 

Наредбата, която Вие предлагате и която действително е нещо много 

важно за община Варна – публично-частното партньорство. 

 

 Свилен КРАЙЧЕВ – зам.кмет община Варна 

 Има предложение от г-н Кмета за оттегляне на едно негово искане 

по т.7 относно предложение за отдаване под наем на плувните спортни 

клубове за гражданите – става дума само за магазина, който е със 

застроена площ 174 кв.м. Счита се, че този магазин който е в подлеза, ще 

работи само няколко месеца и едва ли ще има толкова голям интерес от 

страна на търговци да го наемат. От друга страна, комплекса счита че е 



необходимо да бъде изграден един фитнес-център, чието място е точно 

там. Един работещ целогодишно фитнес-център би бил много по-полезен. 

 

 Веселин ДАНОВ 

 Член съм на ПК по собственост и присъствах на дебатите относно 

това внесено предложение от г-н Йорданов. Бяха внесени два магазина – 

единият около 17- кв.м., другият около десетина кв.м. – няма значение, с 

първоначална цена единият около 100 лв., другият – около 1000 лв.-

цифрите нямат значение толкова. Колегата Марешки, който е член на 

комисията и всички ние го подкрепихме в изказаното мнение от него, че е 

много ниска цената за този обект от 180 кв.м. и има решение на комисията 

този обект да бъде даден на търг при първоначална цена около 3-4 

хлв./някъде около 1800 евро гласувахме/. 

 Това че се намира в подлеза – защо трябва да бъде сезонен този 

обект – първо; второ – пише че ще се продават там плажни артикули – на 

180 кв.м.кой ще продава плажни артикули? Като бизнесмен аз бих 

участвал на този търг, предварително мога да кажа още сега, че съм готов 

да давам 5 хлв.на месец наем, нищо че е сезонен – какво ще правя вътре си 

е моя работа, интереса е друг. 

 Защо оттегляте в момента това нещо, когато се видя че няма да бъде 

на първоначалната цена? Това води до някакви мисли, които не са в 

интерес на община Варна. И второ – като оттегляте, тогава оттеглете и 

малкия магазин, на който ние не вдигнахме цената... Ако ще бъдете 

практични, прагматични, направете това... Иначе това си ми мирише на 

чиста корупция, казвам го категорично. 

 След като има решение на нашата комисия, най-малко не е етично 

след него да се прави това нещо. А пък обществото да реши дали сте 

прави. 

 



 Общинският съветник д-р Янко СТАНЕВ направи предложение към 

дневния ред да бъде включена точка като т. 17 от дневния ред разглеждане 

на предложения за решения от ПК по финанси и бюджет, описани в 

проекта за дневен ред с почернен текст и предложи допълнително  да бъде 

разгледана докладна записка от кмета на община Варна относно промяна 

на списъка за обектите за газификация /детски градини/ в района на 

„Вл.Варненчик” – средствата остават същите в размер на 250 хлв.с ДДС 

приети от ПК по собственост и от ПК по финанси, но се налага промяна на 

списъка по поредността на извършване на газификацията. 

 

 Общинският съветник Красимир СИМОВ направи предложение в 

дневния ред да бъде включена точка за разглеждане на предложение за 

решение от ПК по туризъм, търговия и рекламна дейност. 

 

 Г-н Борислав ГУЦАНОВ направи следните предложения за 

допълнения на проекта за дневен ред: 

 Колеги, предлагам всички други почернени текстове към проекта за 

дневен ред да влязат в дневния ред, те са гледани на заседания на 

комисията по култура и другите такива към ОбС. 

 Предлагам още: 

- към т. 16 – „Попълване на съставите на ПК и ВрК” да бъде 

включено разглеждането на едно допълнение на Правилника ни; 

- да бъде включена нова точка: „Предприемане на необходимите 

действия за обособяване и обозначаване с указателни табели за платен 

паркинг на алея – хотел „Азалия” /в крайната дясна част по посока на 

хотела до комплекс „Слънчев ден”/, находяща се в курортен комплекс 

„Свети Свети Константин и Елена”, Община Варна.”; 

- да бъде включена нова точка: „Предприемане на действия за 

безвъзмездно прехвърляне по реда на чл. 54 от Закона за държавната 



собственост в полза на Община Варна на имот – държавна собственост, 

представляващ поземлен имот № 10135.536.101, находящ се в гр. Варна, 

СЗ „Приморски полк”, м. „Салтанат”, подробно описан в АДС № 

683/07.11.2003 г.”; 

- да бъде включена нова точка: Смяна и упълномощаване на 

представителя на Община Варна в Общото събрание на „Спортен 

комплекс Варна”-АД за участие в Общото събрание на акционерите на 

дружеството. 

- да бъдат разгледани пет проектопредложения относно даване на 

съгласие за  ОПС чрез конкурс върху имоти частна общинска собственост 

в ж.к. „Вл.Варненчик” ІІІ и ІV м.р., във връзка с нарасналата 

необходимост от изграждане на детски градини на територията на 

Община Варна за обезпечаване нуждите на гражданите на гр. Варна с 

такива социални заведения с обществена значимост. 

 

д-р Ивайло БОЯДЖИЕВ 

Предлагам към т.4 да се добави: „Смяна и упълномощаване на 

представителя на Община Варна в Общото събрание на „Спортен 

комплекс Варна”-АД за участие в Общото събрание на акционерите на 

дружеството. 

 

Борислав ГУЦАНОВ 

Това го има в проекта за дневен ред, предвидено е... 

Предлагам да гласуваме предложението от г-н Павел Димитров в 

дневния ред да бъде включена точка за разглеждане въпроса за обсъждане 

намаляването на  броя на членовете на Съветите на директорите и на 

контрольорите. 

Първото гласуване завърши с резултати от гласуването: за – 25, 

против – 21, въздържали се – 0, които бяха оспорени от г-н Б. Гуцанов - 



председател на ОбС; последва второ гласуване, завършило с резултати: 

за – 26, против – 25, въздържали се – 0 – приема се предложението на г-н 

П. Димитров да има такава точка в дневния ред. 

 

д-р Янко СТАНЕВ – обяснение на отрицателен вот 

Разглеждането на икономически въпроси „на коляно” не води до 

нищо добро. Управлението на една общинска фирма е свързано с пряк 

анализ на нейните резултати, с пряко финансиране и пряко намерение на 

общината, какви приходи очакваме, какъв е начина по който е 

управлявана, за да ги получим. Ако се извършат каквито и да е проблеми, 

без да сме наясно какво целим с тези промени, какви са икономическите 

резултати, трайните последици от промените, всичко останало е 

популизъм. Аз бих предложил да няма управителни органи, да се правят 

директно подкомисии към ОбС. Бих предложил също така редица неща, 

които граничат с политическо вземане на решение, но много е важно да 

знаем, че такива решения имат тежки последици за варненската общинска 

икономика и съм бил свидетел на такива решения от недалечното минало  

1994 г.и тези решения имаха идея да променят управлението само по 

целесъобразност и рано или късно варненската икономика плати за тези 

решения. Надявам се, че сега това няма да стане. 

За да се обсъдят тези решения сериозно в комисиите, да се видят 

аргументите....и тогава да се внасят такива предложения... 

 

Павел ДИМИТРОВ 

В предложението ми става въпрос за бройка която предлагаме и 

която е регламентирана в ТЗ, така че в това отношение не бива да има 

съмнения... 



Второ, става въпрос за икономии, а не за нещо което може да 

наруши икономическите резултати на една общинска фирма или 

дружество. Мисля, че това което г-н Станев говори, не е основателно. 

 

Общинският съветник Пламен НАЧКОВ оспори обявените 

резултати от гласуването и направи процедурно предложение за 

поименно гласуване на предложението да има ли точка в дневния ред 

относно разглеждане на предложението за намаляване на съставите на 

членовете на Съветите на директорите и на контрольорите, 

резултатите от което са: за – 25, против – 19, въздържали се – 6, 

отсъстват – 1 – няма решение. 

 

Борислав ГУЦАНОВ 

Следващата спорна точка от предложенията за допълнения на 

проекта за дневен ред беше за геноцида над арменците. 

На предходното заседание на ОбС този въпрос беше поставен от 

„Атака”, след което бяха проведени разговори между мен и арменската 

общност, на което присъстваше представител на партия „Атака” като 

вносители на това предложение. Има внесена декларация от страна на 

арменската общност във Варна, вчера поставих въпроса на обсъждане в 

Председателския съвет тъй като този въпрос не е емоционален, а трябва да 

бъде разгледан от всяка една от политическите партии и едва тогава да 

бъде обсъждан в ОбС. В последствие бяха внесени официално от „Атака” 

за разглеждане на този проблем, от г-н Ив. Митковски и от г-н Ст. 

Севастиянов също за разглеждане на темата в ОбС. 

В момента имаме четири виждания по този въпрос и четири 

декларации. Затова и предложението ми вчера на Председателския съвет, 

по който се обединихме /съжалявам, че нямаше представител на ГЕРБ/ 

беше въпроса да бъде разгледан на Председателски съвет, ако трябва 



разширен, с допълнително представителство на политическите сили; 

среща с арменската общност – какво е нашето виждане по този въпрос и 

едва тогава гледане на декларация и решение на ОбС. Тъй като в момента 

да си правим ефтин популизъм с арменската общност, мисля че е 

некоректно и към тях, и към стойността на решенията на ОбС. 

Предложението ми е: нека това нещо да бъде разгледано още един 

път още следващия вторник, с всичките декларации които до момента са 

постъпили. Преди малко постъпи декларация и от ПП „ГЕРБ”. 

 

Емил РАДЕВ 

 Мисля, че на основание чл. 21, ал. 2 ние можем да приемем една 

декларация. Тук са много голяма част от представителите на арменската 

общност, ако толкова има  спор по текста на декларациите, нека да чуем и 

тяхно мнение... Почти всички политически сили са направили срещи с 

представителите на арменската общност, знаят техните искания, тъй че 

мисля че ще се обединим по текста на декларацията и ще е такъв, какъвто 

изявиха желание да бъде от арменската общност 

 Предлагам да не отлагаме за пореден път този въпрос, а да 

преминем към гласуване и евентуално приемане на тази декларация. 

 

 Пламен НАЧКОВ 

 От изнесеното става ясно, че има няколко варианта на декларация 

излезли от политическите групи представени в ОбС. В момента, по мое 

виждане, нямаме изгладен вариант, който да обединява политическите 

групи като политическа позиция на гр. Варна по отношение на арменската 

общност в гр. Варна. 

 Предлагам политическите групи да излъчат по един свой 

представител и под Ваше ръководство да се подготви вариант на 



декларация, която да бъде съгласувана с политическите ръководства на 

групите и на следващото заседание на ОбС да бъде внесена. 

 

 Борислав ГУЦАНОВ 

 Моето предложение по същество беше същото, като дори 

насрочваме конкретно заседанието за вторник, но така или иначе ще бъде 

подложено на гласуване... 

 

 Веселин МАРЕШКИ 

 Налага се да дам един страничен пример, за да обясня как разбирам 

това, което се случва в момента на тази сесия. Ако някоя фирма иска да 

каже, че е най-голямата в нещо или някоя жена иска да каже, че е най-

красивата и тази фирми или тази жена не са най-голямата или най-

красивата в света, те съответно почват да свалят нивото, летвата – и се 

измерват например за държавата, в града, в кметството, в блока... 

 Тази декларация и този проблем, според мен, ако въобще трябва да 

се решава, трябва да се реши от Парламента и ако някаква общност, без 

значение коя е тя, не е успяла да постигне някакво съгласие на нацията, 

сега да се опитваме да я прекараме в ОбС...и ако не мине в ОбС, да я 

прекараме тогава в кметството, а пък ако не мине в кметството, да си я 

вземем в блока или само в нечий апартамент... 

 Не съм против, но това не е в правомощията и в ОбС трябва да 

решаваме въпроси за развитието на града, а не за това дали е имало 

престъпление срещу някой някъде и някога и ако половината държава в 

зависимост от представителството на политическите партии вземе 

решение „за” такива декларации, а другата половина от държавата не 

вземе такова решение, ние какво – разединяваме нацията ли?!  

Това решение трябва да се вкара в Парламента и по въпроса да има 

решение на цялата нация.  



 

Цвета ГЕОРГИЕВА 

Разговорите с притчи имат и библейска символика. Става въпрос за 

тема, която упорито е отбягвана в българското общество именно по 

популистки причини, именно. Най-после има някаква воля сред част от 

обществото да се направи един друг вид допитване, тъй като е ясно че 

референдуми в тази държава няма и кой знае кога ще има въобще... Това е 

един своеобразен тест за всички. Освен това, не е вярно че ОбС не може 

да взема такова решение. В нашата декларация точно е цитирано 

основанието. И тъй като смятам, че предложението което е дала партия 

Атака е най-близко до това което е представено от самата арменска 

общност, аз предлагам гласуването да се обедини около нашето 

предложение и аз ще успея да докажа, че и тези които имат малко по-

различни предложения ще са съгласни с този текст, защото той е най-

пълен. 

 

Стелиян СЕВАСТИЯНОВ 

Вече говорим по същество, сякаш точката е приета. 

Ще изтъкна аргумент, който ни задължава да гласуваме. Хубаво би 

било да имаме национално решение на Парламента, но в случая това е 

извън нашите пълномощия. 

В рамките на един месец, на предното заседание беше предложено 

от Атака тази декларация, която по аргумента че ще се работи по нея в 

рамките до следващото заседание на ОбС се отложи тогава решението. 

Ако в момента минем със същия аргумент за следваща сесия няма да сме 

много убедителни. 

Предлагам да гласуваме по същество да се приеме на тази сесия, а да 

излъчим група, която междувременно в почивката да работи по 

изглаждане текста на декларацията. 



 

Веселин МАРЕШКИ 

Представителите на ДСБ, преди това на СДС, които преди няколко 

години имаха пълно мнозинство в Парламента, а също и в ОбС във Варна 

– защо тогава не поставиха този въпрос, той не беше ли тогава на дневен 

ред? Защо не си го решиха тогава? Сега, когато обществото им показа 

едва ли не „червен картон” тръгват да търсят популизъм с надеждата за 

подкрепа на следващите избори.... 

 

Стелиян СЕВАСТИЯНОВ – реплика 

Реална е забележката на г-н Марешки защо когато сме били 

мнозинство не е  станало това нещо, аз лично съм бил председател на ОбС 

и признавам – да, може би е трябвало да стане тогава, но това не значи че 

сега не бива да стане тази работа, още повече че вие сте мнозинство; 

поправете нашата грешка, господа! 

 

Веселин ДАНОВ 

 Смятам, че арменската общност в гр. Варна са наши братя и сестри, 

никога не съм имал проблеми с тях, дълбоко ги уважавам. Смятам, че 

трябва да има такава дискусия но не в момента – защо? Защото, ако в 

момента мине гласуване, няма да има едно ясно изказано мнение по 

въпроса. Според мен важното е това нещо да мине с ясно становище, 

одобрено от 90 % от ОбС, отколкото дори ако това нещо сега мине с един 

минимум от 26 гласа... 

 

 С резултати от гласуването: за – 25, против – 5, въздържали се – 13 

присъстващите общински съветници приеха предложението в дневния ред 

да бъде включена точка за обсъждане на Декларация за признаване и 

осъждане на геноцида над арменците в Османската империя 1915-1922 г. 



 

Общински съвет – Варна прие следния 

Д Н Е В Е Н        Р Е Д : 

 

1. Питания и отговори на питания. 
 
2. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Култура, 

вероизповедания, медии”  относно:  
- удостояване на актьора ДАНАИЛ МИШЕВ, БОРИСЛАВ ДОНЧЕВ, 

ЕНЧО ЧАКЪРОВ с Почетния ЗНАК „За заслуги към Варна” – златен и по 
случай 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската 
писменост; 

- удостояване с Почетен знак „За заслуги към Варна” – златен на: доц. 
Яко Кузманов, ст.н.с.І ст., дбн Камен Проданов – златен /посмъртно/, инж. 
Иван Алексиев;  

- за удостояване с Голямата награда „Варна” и награда „Варна” за 
изкуство и култура; 

  - приемане на Основни насоки  в работата на Общината за 
стимулиране на  творческите процеси във Варна през периода 2008-2009 
година; 
 - 18 % от общите приходи от Третата национална изложба 
"Съкровищата на България. Богове, хора и маски" да бъдат предоставени на 
НАИМ при БАН; 
 - финансиране на творчески проекти; 
 - преместване Паметника на френските войници загинали в 
Кримската война в Морската градина; 
  

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

-  присъждане на награди “Варна” в системата на народната 
просвета за 2008 г.  

            - присъждане на награди “Варна” в сферата на науката и висшето 
образование за 2008 г. 

 
4. Смяна и упълномощаване на представителя на Община Варна в 

Общото събрание на „Спортен комплекс Варна”-АД за участие в Общото 
събрание на акционерите на дружеството, насрочено за 30.05.2008 г. 
 



5. Изменения на решения на Общински съвет – Варна поради 
допусната очевидна техническа грешка,  както следва: 

- № 345-5(5)/19.03.2008 г. относно промяна сумата за режийни 
разноски на „Ученическо и столово хранене”-ЕАД; 

- № 372-6-1(5)/19.03.2008 г. относно предмет на дейност на 
„Паркинги и гаражи-Варна”-ЕАД; 

- № 435-14(5)/19.03.2008 г. относно числеността на персонала в ОП 
„Управление и реализация на национални програми и проекти”. 

 
6. Разглеждане на оспорвания от Кмета на Община Варна: 
- оспорване вх. № РД-8-9302(39)/01.04.2008 г. на решения №№ 412-9, 

413-9(5)/19.03.2008 г.; 
- оспорване вх. № РД-8-9302(38)/01.04.2008 г. на решения №№ 418-

11, 421-11, 422-11, 423-11, 424-11(5)/19.03.2008 г. 
 

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

- възлагане на Кмета на Община Варна да проведе конкурс за избор 
на управители, на следните еднолични търговски дружества с общинско 
участие: “Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със 
стационар – д-р Марко Ант. Марков – Варна” ЕООД, “ДКЦ Свети Иван 
Рилски – Аспарухово – Варна” ЕООД, “ДКЦ 3 – Варна” ЕООД, “ДКЦ 4 – 
Варна” ЕООД, “ДКЦ 5 –  Света Екатерина – Варна” ЕООД, “ДКЦ  Чайка” 
ЕООД, “ДКЦ 1 – Света Климентина – Варна” ЕООД, “Специализирана 
болница по акушерство и гинекология за активно лечение – Варна” ЕООД и 
“Специализирана болница по очни болести за активно лечение – Варна” 
ЕООД. 
 - даване на съгласие Община Варна да придобие безвъзмездно по 
реда на чл. 54 ЗДС, 3 185 кв.м. идеални части от имот-държавна 
собственост, представляващ ПИ № 4581/ч/=451, кв.27, по плана на 26 м.р., 
целия с площ  от 29 000 кв.м., описан в АДС № 3325/23.02.2001 г., 
попадащи в предвиденото за изграждане второ пътно платно на бул. 
“Христо Смирненски”, в участъка бул. “Вл.Варненчик” и бул. “Сливница”.  
 - даване на съгласие да се прекрати съсобствеността между Община 
Варна чрез продажба на земя – общинска собственост,  находящ се в село 
Звездица, ул.”Феникс” № 3 (три).  
 - даване на съгласие да се прекрати съсобствеността между Община 
Варна чрез продажба на земя – общинска собственост, находящ се в с. 
Константиново, Община Варна, ул. “Васил Левски”. 
 - провеждане на процедура по деактуване в общинска собственост на 
част от имот – публична държавна собственост, представляващ УПИ І-
“главно управление на пътищата – производствена база с общежитие”. 



 - провеждане на конкурс за отдаване под наем на имот – частна 
общинска собственост, находящ се в с. Константиново, кв. 57, УПИ ІІ, 
представляващ зъболекарски кабинет, разположен в сградата на здравен 
пункт - с. Константиново с площ 40,02 (четиридесет  цяло и две стотни) 
кв.м. – предмет на АОС № 2846/29.01.2004 г.  Срокът за отдаване под наем 
на обекта се определя на 5 (пет) години, при стартова наемна цена 62,00 
(шестдесет и два)  лева с ДДС, определена съгласно чл. 3 от “Методика за 
определяне на стартови базисни  цени при обявяване на търг за отдаване 
под наем на общински нежилищни имоти”. 
 - отменя на свое решение № 4554-7 по Протокол № 49/20,22.12.2006 
г. 
 - провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от имот-
публична общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. “Роза”, 25-ти 
п.р., ОУ “Ангел Кънчев”,  представляващ четириетажна училищна сграда, 
състояща се от четири блока с обща застроена площ 2426 кв.м. и земя с  
площ 10710 кв.м. – предмет на АОС № 603/19.02.1998 г., а именно: бюфет с 
площ 9,90 (девет цяло и девет десети) кв.м., разположен на І-ви етаж на 
блок “Б” от сградата на училището. 
 - провеждане на търг с явно наддаване  отдаване под наем на част от 
имот – общинска собственост, представляващ магазин със застроена площ 
14.02 / четиридесет цяло и две стотни/ кв.м. – втори етаж /кота – 4.05/; 

- даване на съгласие да бъде допусната процедура за прекратяване на 
съсобственост чрез продажба на имот общинска собственост, находящ се в 
гр. Варна,  бул.”Чаталджа” № 49, представляващ телевизионен сервиз – дял 
“Б”, находящ се на първи-партерен етаж в жилищна сграда, вляво от вход 
“В”, със застроена площ 33.89 кв.м. ид.части от целия имот с площ 120,91 
кв.м., състоящ се от две помещения-телевизионен сервиз, две помещения-
складове и санитарен възел, при граници на имота: бул.”Чаталджа” 
стълбище към жилищните етажи на вход “В”, “Кафе-клуб” – дял “В”, 
квартална улица, дял “А”, находящ се в кв.671 по плана на 2 подрайон, по 
АЧОС № 4760/30.11.2007 г. 

- учредяване право на строеж на “Е.ОН България Мрежи” АД гр. 
Варна за 6,25 кв.м. застроена площ и 25,25 кв.м. сервитутна зона за 
обслужване на трафопоста върху общински недвижим урегулиран поземлен 
имот УПИ- LІ “за ТРП”, кв. 2 по плана на местността “Вилите” на гр. 
Варна, целият с площ от 31,50 кв.м., предназначен за изграждане на 
трафопост съгласно действащия план за застрояване по  пазарни цени. 

- учредяване право на строеж на “Е.ОН България Мрежи” АД гр. 
Варна за 17,01 кв.м. застроена площ и 25,99 кв.м. сервитутна зона за 
обслужване на трафопоста върху общински недвижим урегулиран поземлен 
имот УПИ ІІ- “за БКТП”, кв. 14 по плана на ж.к “Възраждане” І м.р. на гр. 
Варна, целият с площ от 1.43 кв.м., предназначен за изграждане на 
трафопост, съгласно действащия плана за застрояване по пазарни цени. 



- учредяване право на строеж на “Е.ОН България Мрежи” АД гр. 
Варна за изграждане на трафопост върху 22,00 кв.м. застроена площ и 86,00 
кв.м. сервитутна зона за обслужване на трафопоста върху общински 
недвижим урегулиран поземлен имот УПИ ІІ- “за ТРП”, кв. 4 по плана на 23 
м.р. на гр. Варна, целият с площ от 108 кв.м., по пазарни цени. 

- променя предназначението на 5 бр. жилища от фонд “Резервен” във 
фонд “Жилища за настаняване под наем на граждани с установени 
жилищни нужди”; 

- продължаване на срока на учреденото право на ползване въз основа 
на решение № 4862-2(53)/25.04.2007 г.на Общински съвет – Варна в полза 
на Административен съд – Варна; 

- разглеждане на пет предложения относно даване на съгласие за  
ОПС чрез конкурс върху имоти частна общинска собственост в ж.к. 
„Вл.Варненчик” ІІІ и ІV м.р., във връзка с нарасналата необходимост от 
изграждане на детски градини на територията на Община Варна. 

 
 8. Разглеждане на предложения за решения от Комисия по 
приватизация и следприватизационен контрол относно: 
 - приемане на промени по приходната част на Годишния план за 
приватизация за 2008 г.; 
 - откриване на процедури за приватизация на обектите по приходната 
част на Годишния план за приватизация за 2008 г.; 
 - възлагане изготвянето на анализ на правното състояние, 
информационен меморандум и приватизационна оценка на обектите по 
приходната част на Годишния план за приватизация за 2008 г.; 
 
 9. Обсъждане на Декларация за признаване и осъждане на геноцида 
над арменците в Османската империя 1915 – 1923 година. 
 

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

- приемане на доклада за самооценка на „СБАГАЛ „Проф. д-р Д. 
Стаматов-Варна” ЕООД; 

 - приемане на критерии за включване на безплодни двойки в 
програма ІVF със средства, отпуснати от Община Варна;  

  - избиране на  членове на комисия за одобряване на безплодни 
двойки за включване в програма ІVF, със средства отпуснати от Община 
Варна;  

 - разрешаване на продажбата на фибрагастроскоп “Пентакс”, 
собственост на  ДКЦ ІV Варна ЕООД, на МБАЛ “Света Анна”; 



 - даване на съгласие за отпускане на финансови средства за 
практически семинар на тема “Рейки, цигун и йога” /нетрадиционни методи 
за  лечение/; 

 - отпускане на еднократна финансова помощ  
  

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

- разкриване на “Център за равни възможности на хора с 
увреждания, като делегирана общинска дейност;   

- разкриване на “Център за обучение, консултиране и подкрепа на 
кандидат осиновители, осиновители, кандидат приемни родители и 
приемни родители”, като делегирана общинска дейност; 

 - разкриване на Център “Домашни грижи”, като делегирана 
общинска дейност;   

- разкриване на “Бизнес център за хора с увреждания”, като 
делегирана общинска дейност;  

   - разкриване на “Кризисен център за лица, претърпели насилие или 
жертви на трафик”, като делегирана държавна дейност;   

- разкриване на две “Защитени жилища” за младежи, напускащи 
специализираните институции, като делегирана държавна дейност;  

- разкриване на “Център за социална рехабилитация и интеграция” на 
хора с увреждания, като делегирана общинска дейност;   

- разкриване на “Ресурсен център” за хора в неравностойно 
положение”, като делегирана общинска дейност;   

- разкриване на “Център за социална рехабилитация и интеграция” 
на хора с увредено зрение, като делегирана общинска дейност;   

- разкриване на “Център за социална рехабилитация и интеграция” 
на хора с увреден слух, като делегирана общинска дейност;   

- разкриване на “Център за социална рехабилитация и интеграция” 
на възрастни жени, като делегирана общинска дейност;    

- разкриване на “Център за социална рехабилитация и интеграция” 
на деца от малцинствен произход, като делегирана общинска дейност;   

 - разкриване на “Обществена трапезария” за социално слаби 
граждани на гр. Варна, като делегирана общинска дейност; 

- отпускане и неотпускане на финансови помощи на граждани 
 

12. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Младежки 
дейности и спорт”  относно: 

- приемане на “Стратегия за превенция на наркоманиите Варна – 
2008-2011 г.”; 

- приемане на Програма “Социален туризъм” 2008 г.”; 



- даване на съгласие за съфинансиране на проект “Изграждане на две 
спортни площадки с размер 15 х 35 м. с многофункционална изкуствена 
настилка” в район “Владислав Варненчик”; 

- приемане “Стратегия за превенция на наркоманиите Варна – 2008–
2011 г.” 

 - приемане Програма “Социален туризъм” 2008 г.” 
 

13. Разглеждане на предложения за решения от ВрК „Опазване и 
възпроизводство на околната среда”  относно: 
 - изразходване на  средствата за “Управление, контрол и регистрация 
дейностите по опазване на околната среда” от Бюджета на Община Варна за 
– 2008 г.  
 

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

- даване на съгласие, Община Варна да кандидатства за предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма «Околна среда» 
BG161PO005/08/1.30/01/01 «Техническа помощ за подготовка на 
инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на Оперативна програма 
«Околна среда 2007 – 2013 г». 
 

15. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Обществен ред и 
сигурност”  относно: 
 - приемане на План за защита на населението при бедствия. 

 
16. Разглеждане на предложения за решения от ВрК „Наименования”  

относно: 
- преименуване на гробищните паркове на територията на Община 

Варна;  
 -  именуване на площадното пространство находящо се южно от ПИ 

пл. № 221 и ПИ пл. № 226 по плана на ж.к. „Младост” І м.р., гр. Варна;   
 - именуване на  площадното пространство, срещу сградата, в която се 

помещава щаба на ВМС, находяща се в район Одесос, гр. Варна.   
 

17. Попълване съставите на ПК и ВрК към Общински съвет – Варна и 
приемане на промени в „Правилник за организацията и дейността на 
Общински съвет – Варна, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация”. 

 
18. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Финанси и 

бюджет”  относно: 



- промяна в Наредбата за определянето и администрирането на 
местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна и в 
Приложение № 1 към същата; 

- промени в Наредбата за определянето и администрирането на 
местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна, касаеща 
промяна на депозитна такса, внасяна от родителите при постъпване на дете 
в детско заведение; 

- заплащане на транспортни разходи; 
- осигуряването на 50 000 лв. от бюджета за 2008 г. на Община 

Варна за провеждането на тържествата по случай 100-годишния юбилей на 
к.к. “Св. Св. Константин и Елена”; 

- одобряване на средна брутна работна заплата, численост на 
персонала и лимит ФРЗ от 01.01.2008 г. и 01.07.2008 г. по функции и 
дейности; 

- дофинансиране на дейността на Областен диспансер по пневмо-
фтизиатрични заболявания със стационар – ОДПФЗС Варна ЕООД; 

 - предоставяне на 30 броя карти за цялата градска мрежа за нуждите 
на отдел “Закрила на детето” и Отдел “Социална закрила” към дирекция 
“Социално подпомагане”; 

  -  съфинансиране на проект”Изграждане на две спортни площадки 
с размери 15х35 м. с многофункционална изкуствена настилка в район 
Владислав Варненчик; 

  - неосвобождаване от такса битови отпадъци; 
- промяна на списъка за обектите за газификация /детски градини/ в 

района на „Вл.Варненчик”. 
 

19. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Туризъм, 
търговия и рекламна дейност”  относно: 

- отмяна на досегашния текст на чл. 5 и приемане на нов текст на чл. 5 
от “Наредба за реда за провеждане на търговската дейност на територията 
на Община Варна” 
 

20. Предприемане на необходимите действия за обособяване и 
обозначаване с указателни табели за платен паркинг на алея – хотел 
„Азалия” /в крайната дясна част по посока на хотела до комплекс „Слънчев 
ден”/, находяща се в курортен комплекс „Свети Свети Константин и 
Елена”, Община Варна. 

 
21. Предприемане на действия за безвъзмездно прехвърляне по реда 

на чл. 54 от Закона за държавната собственост в полза на Община Варна на 
имот – държавна собственост, представляващ поземлен имот № 



10135.536.101, находящ се в гр. Варна, СЗ „Приморски полк”, м. 
„Салтанат”, подробно описан в АДС № 683/07.11.2003 г. 
 
 22. Проучване на възможностите за придобиване от Община Варна 
или от Военноморски музей на подвонцина на ВМС с цел създаване на 
музей. 
 
 23. Освобождаване на адм. Христо Павлов Контров от длъжността 
контрольор на „Обреди4ЕООД гр. Варна и избор на нов контрольор. 
 
 24. Изслушване на информация от представителя на Община Варна в 
Общото събрание на съдружниците на „В и К”ООД – Варна от проведеното 
заседание на дружеството на 16.05.2008 г. 
 
 
 /за – 47, против – 0, въздържали се – 0/ 

  

 След разглеждане на предложенията за решения от комисията за 

приватизация и следприватизационен контрол, по предложение на 

общински съветници, с резултати от гласуването: за – 30, против – 0, 

въздържали се – 8, същите решиха точката „Обсъждане на Декларация 

за признаване и осъждане на геноцида над арменците в Османската 

империя 1915 – 1923 година” да се изтегли в по-предна позиция в дневния 

ред и да се разгледа приоритетно, като т. 9 от дневния ред. 

 



І. 

По точка първа от дневния ред: 

Питания и отговори на питания. 

 
Веселин ДАНОВ 

 Уважаеми господин главен секретар, обръщам се към вас поради 

отсъствието на господин Йорданов по един мисля проблем огромен за град 

Варна. Става дума за Морската градина, Летния театър, където един месец 

тече ремонт или подмяна на настилката пред Летния театър, който 

трябваше да свърши до вчера. В разговора ми с фирмата разбрах, че 

закъснението се дължи на късно зададено задание от Община Варна. Дали  

е така не ме интересува и никой от града не го интересува. Интересува ни 

това, че първо тази фирма работиха основно до вчера с пет-шест души. 

Вчера говорих с г-н Фурчев, който гарантира че от днес ще работят над 

тридесет души. Дано да е така, но каза че ще приключат с оформянето на 

градината без ток, без никакви други осветителни проблеми и така до 20 

юни. Къде е другия проблем още по-големия. Фирмата, която трябва да 

ремонтира Летния театър и фасадата на Летния театър въобще не е 

започнала нищо. И се получи следната ситуация. Отпред ще бъдат 

наредени и фугирани плочите до седмица, след което ще започне 

измазването на външната фасада, типично по български си я караме, ще 

оцапаме както се казва цялото положение. Не знам дали ще има Варненско 

лято, балетен конкурс и т.н. Сега там се хвърлиха 860 – 870 х.лв. за 

отвънка, не знам колко е вътрешното. Но аз съм убеден, убеден съм 

твърдо, че градината ще стане по-хубава, възхитен съм от нещата, които се 

правят, но в крайна сметка защо винаги се прави в България така. Пътувах 

скоро от София до Варна и точно сега се ремонтират пътищата и 

магистралите. Точно лятото се прави ремонт на Морската градина. Мисля, 

че месеците март и април бяха идеални, да не кажа по-хубави от май за 



този ремонт. Друго нещо което ми направи впечатление. От тези празници 

десет дни така наречени никой не работеше в Морската градина и когато аз 

пак попитах ми казаха “Е нали са празници”. Къде го има това по света. И 

Вторият ми въпрос, ако това е частна фирма ваша, моя или на когото и да е 

строим хотел  или някаква сграда ще оставим ли тези работници десет 

дни? Напротив. Аз гледам по Златни пясъци, по Слънчев бряг се строи 

денонощно, когато има проблем. Не е проблем нашата морска градина и 

какво състояние ще бъде накрая. 24 май сега деца и ученици и т.н. там не 

могат да се разхождат. Примерно говоря. Майки с деца също. А идват пак 

казвам конкурси международни, как ще ги посрещнем? С разбити и 

омазани зали, театър и т.н. Това ми е питането.  

 

 Пламен НАЧКОВ 

 Използвайки правомощията си по ЗМСМА имам желанието да 

направя три питания към кмета на община Варна. За съжаление той го 

няма. Мисля, че се води протокол и ще бъде информиран за това, за което 

желая да получа отговор. За какво става дума в първото ми питане. Това е 

организацията на работа в дирекцията “Местни данъци и такси”. Какво 

имам напредвид. Аз получавам лично съобщение от тази дирекция, че съм 

длъжник, имам три автомобила и не съм си плащал данъците. Отивам на 

среща със служителката, която ми е пратила това съобщение да видя кой 

ми е направил дарение на автомобилите, тъй като аз до настоящия момент 

нямам такива автомобили. Служителката вместо да обърне внимание и 

реши проблема, каза, че проблема бил мой и аз да съм доказвал, че нямам 

автомобили. След това използвах възможността да напиша възражение до 

кмета на общината като упълномощено лице по Закона за местните данъци 

и такси да обърне внимание на това  разминаване в информацията. И 

вместо да получа отговор от кмета получавам отговор от един началник 

отдел, който ми се извинява за станалото недоразумение. Значи, аз мисля, 



че в Общината е сбъркан документооборота кой на кого какво отговаря. 

Дори даже директора на дирекцията не си е направил труда да подпише 

този отговор. В тази връзка  аз така лично разговарях с г-н Куликов и той 

каза, че това, което през пощата, която минава през него е честа практика 

да има такива жалби. Това ме наведе на мисълта, че има голямо 

разминаване в базата данни като информация за данъчно задължените лица 

в Община Варна. Въпреки разговора, който проведох с доц.Борисов аз не 

получих ясни ангажименти какво ще се случи и ще се подобри 

отношението на чиновника, общинския, към данъчно задължените лица, 

защото има една практика, с  която е добре да се запознаят как в света се 

събират данъците и какви форми се използват. И затова в заключение по 

първия въпрос моля да ми бъде дадена информация какви управленски 

организационни решения ще се вземат от страна на Община Варна в 

частност общинската администрация за подобряване организацията на 

работа в тази дирекция, тъй като от нея зависи изпълнението на 

бюджетните приходи и какво се прави за усъвършенстване на 

информационната база данни за данъчно задължените лица. Между 

другото това съобщение го получих тъй като аз бях първия, който 

критикува работата на дирекцията и веднага по ЕГН след една седмица 

получих, че съм данъчно задължено лице, това си е проблем на този, който 

го е пратил.  

Вторият ми въпрос е за нарушения в район Владиславово на 

временни преместваеми съоръжения. По една случайност аз  се съгласих 

да оглавя комисията за временни преместваеми съоръжения в р-н 

Владиславово, но преди това получих няколко сигнала за нарушения, 

които още от предния мандат не са решени в р-н Владиславово и спрях 

издаването на разрешителни от името на комисията разбира се, не че 

еднолично съм действал. И в крайна  сметка повече от месец и половина 

във Владиславово бл. 19, даже днес има публикация във вестника, ЕТ 



“Тонко 32 Цветан Андреев” не взема мерки да изпълни предписанията да 

отстрани нарушенията, които е извършил. И в тази връзка моля кмета да се 

намеси лично, ще му дам информация и за други такива обекти на 

територията на р-н Владиславово, тъй като явно не е по силите на 

районната администрация във Владиславово да реши проблема с 

незаконните бараки на територията, макар, че е краен квартал. Все пак 

наредбата е една и  трябва да се изпълнява на територията на Община 

Варна. Снимка с обекта ще предоставя на главния секретар за да може да 

вземе отношение.  

 Третият ми въпрос е също за временен обект, който се разкри в 

градинката в чупката до Архивите до Окръжния съд. Може би това е така 

наглост от страна на тоз, който е издал разрешението. Как може в една 

градинка, в една чупка, в една алея да се разположат по продължението на 

алеята шест маси. Много ви моля да проверите и да получа информация по 

този случай кой е издал разрешението и на какво основание. Има ли го в 

схемата този обект и как е попаднал там. Подобен е случая и с паркирането 

на коли в тази градинка, макар че нееднократно сме разговаряли с г-н 

Бакалов продължават паркирането на автомобили в тази градинка, а сега 

изникна и този търговски обект. 

 Моля на трите поставени въпроса да получа отговор. Благодаря ви за 

вниманието. 

 

 Цанко ЦВЕТАНОВ 

 Уважаеми г-н председател, колеги, уважаеми г-да заместник кметове, 

имам три питания към кмета на община Варна.  

 Първият ми въпрос е каква е причината да се бавят подписването на 

заповедите на подробните устройствени планове от кмета на общината в 

законноустановения срок? Имам информация, че те от януари месец 

отлежават в кабинета на г-н Йорданов.  



 Вторият ми въпрос е кога ще ни бъде предоставено на общинските 

съветници Общия устройствен план? Искам да получа точна дата, месец, 

година, а не отговор в стила когато му дойде времето.  

 И третия ми въпрос е има ли подписан приемателно-предавателен 

протокол между кмета на община Варна и екипа, изготвящ Общия 

устройствен план на гр.Варна, за предаването на Общия устройствен план 

или части от него? Благодаря. 

 

 Данчо СИМЕОНОВ 

 Уважаеми дами и господа, моя въпрос е към кмета на община Варна 

и председателя на Общинския съвет и питането е във връзка с доклад на 

Сметната палата на Република България за резултатите от извършен одит 

на изпълнението на дейността по управление и разпореждане с общинско 

имущество в община Варна през периода 1998-2005 година. Този доклад за 

одита е връчен през месец юли 2007 година и в него срок за изпълнение по 

препоръките към кмета е шест месеца от получаване на доклада и седем 

месеца за изпълнение на препоръките от Общинския съвет-Варна. Та бих 

искал да попитам какво бе направено по тези препоръки, къде то е 

оповестено и как гражданите на Варна могат да се запознаят със стратегия, 

програма или план за  разпореждане с общинско имущество от 

изпълнението на които произтичат решенията за замяна, продажба или 

апортиране на конкретни имоти. Кога имотите, частна общинска 

собственост, съществуващи или станали предмет на замяна ще бъдат 

публично оповестени. В този одитен доклад е казано, че срещу имущество 

за един лев на общината през 2006 г. и 2007 г. общината получава 

дивидент 0.04 ст. на един вложен лев. Та въпроса е какъв е дивидента за 

2006 и 2007 г. на така добре управляваните дружества, които имат такива 

чудесни бордове на директорите. И накрая какво е направено по 

препоръките към кмета и Общинския съвет в този доклад. Благодаря ви.  



 
 

 

 

 

 



ІІ. 
По точка втора от дневния ред: 
Разглеждане на предложения за решения от ПК „Култура, 

вероизповедания, медии”  относно:  
- удостояване на актьора ДАНАИЛ МИШЕВ, БОРИСЛАВ 

ДОНЧЕВ, ЕНЧО ЧАКЪРОВ с Почетния ЗНАК „За заслуги към Варна” 
– златен и по случай 24 май – Ден на българската просвета и култура и 
на славянската писменост; 

- удостояване с Почетен знак „За заслуги към Варна” – златен на: 
доц. Яко Кузманов, ст.н.с.І ст., дбн Камен Проданов – златен 
/посмъртно/, инж. Иван Алексиев;  

- за удостояване с Голямата награда „Варна” и награда „Варна” 
за изкуство и култура; 

  - приемане на Основни насоки  в работата на Общината за 
стимулиране на  творческите процеси във Варна през периода 2008-
2009 година; 
 - 18 % от общите приходи от Третата национална изложба 
"Съкровищата на България. Богове, хора и маски" да бъдат 
предоставени на НАИМ при БАН; 
 - финансиране на творчески проекти; 
 - преместване Паметника на френските войници загинали в 
Кримската война в Морската градина; 
      Докл.: П. АНЧЕВ - Председател 

Общ брой присъстващи общински съветници – 43 
 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

470-2. На основание чл.21 ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 
3, чл. 5, чл.7 и чл. 9 на Статута за удостояване с почетни звания и отличия 
на Община Варна и по предложение на Председателя на Общински съвет – 
Варна с вх. № ОС-8-9303/24/24.04.2008 г., Общинският съвет – Варна 
удостоява актьора ДАНАИЛ МИШЕВ с Почетния ЗНАК „За заслуги към 
Варна” – златен, за неговите огромни заслуги за развитието на 
театралното изкуство във Варна, за високото му майсторство на 
драматичен актьор и по случай 24 май – Ден на българската просвета и 
култура и на славянската писменост. 

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



      
 471-2. На основание чл.21 ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с 

чл. 3, чл. 5, чл.7 и чл. 9 на Статута за удостояване с почетни звания и 
отличия на Община Варна и по предложение на Председателя на Общински 
съвет – Варна с вх. № ОС-8-9303/24/24.04.2008 г., Общинският съвет – 
Варна удостоява БОРИСЛАВ ДОНЧЕВ с Почетния знак „За заслуги към 
Варна” – златен, за големия му принос в развитието на оркестъра на 
Оперно-филхармонично дружество - Варна, за издигане равнището на 
музикалния живот в нашия град и за високото му изпълнителско 
майсторство като солист и артист-оркестрант, проявено у нас и в чужбина и 
по случай 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската 
писменост. 

/за – 40, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 
 472-2. На основание чл.21 ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с 

чл. 3, чл. 5, чл.7 и чл. 9 на Статута за удостояване с почетни звания и 
отличия на Община Варна и по предложение на Председателя на Общински 
съвет – Варна с вх. № ОС-8-9303/24/24.04.2008 г., Общинският съвет – 
Варна удостоява ЕНЧО ЧАКЪРОВ – директор на Радио Варна, с Почетния 
знак „За заслуги към Варна” – златен, за големия му принос в развитието и 
утвърждаването на Радио Варна като обществена медия, за ролята и 
мястото на Радио Варна в обществения, стопанския и културния живот на 
града  и по случай 24 май – Ден на българската просвета и култура и на 
славянската писменост. 

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

 473-2. На основание чл.21 ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с 
чл. 3, чл. 5, чл.7 и чл. 9 на Статута за удостояване с почетни звания и 
отличия на Община Варна и по предложение на Председателя на Общински 
съвет – Варна с вх. № ОС-8-9303/24/24.04.2008 г. и Кмета на Община Варна 
с вх. №РД-8-9302/59/19.05.2008 г.,  Общинският съвет – Варна удостоява с 
Почетния знак „За заслуги към Варна” – златен доц. д-р ЯКО КУЗМАНОВ 
ГЕОРГИЕВ – за неговата цялостна научна дейност, за постиженията му в 
областта на гръдната хирургия и за неговата високо професионална 
преподавателска дейност в продължение на 43 години, отдадени 
безрезервно на “Медицински Университет – Варна” и по случай 24 май – 
Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост. 

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



 474-2. На основание чл.21 ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с 
чл. 3, чл. 5, чл.7 и чл. 9 на Статута за удостояване с почетни звания и 
отличия на Община Варна и по предложение на Председателя на Общински 
съвет – Варна с вх. № ОС-8-9303/24/24.04.2008 г. и Кмета на Община Варна 
с вх. №РД-8-9302/59/19.05.2008 г.,  Общинският съвет – Варна удостоява с 
Почетния знак „За заслуги към Варна” – златен ст.н.с. І ст., д.б.н. КАМЕН 
ПРОДАНОВ – посмъртно, за неговия изключителен научен принос в 
ихтиологичната наука в национален и световен мащаб и по случай 24 май – 
Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост. 

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

 475-2. На основание чл.21 ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с 
чл. 3, чл. 5, чл.7 и чл. 9 на Статута за удостояване с почетни звания и 
отличия на Община Варна и по предложение на Председателя на Общински 
съвет – Варна с вх. № ОС-8-9303/24/24.04.2008 г. и Кмета на Община Варна 
с вх. №РД-8-9302/59/19.05.2008 г.,  Общинският съвет – Варна удостоява с 
Почетния знак „За заслуги към Варна” – златен инж. ИВАН АЛЕКСИЕВ– 
за неговите големи заслуги в областта на научната информация, за 
постиженията му в изучаване историята на морската наука и техника във 
Варна и по случай 24 май – Ден на българската просвета и култура и на 
славянската писменост. 

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

 476-2.  На основание чл.21 ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка 
с чл. 4 и чл. 5 от Статута за удостояване с почетни звания и отличия на 
Община Варна и чл. 9 от Статута за присъждане на награда “Варна” за 
изкуство и култура, Общински съвет – Варна, утвърждава решението на 
Журито за удостояване с Голямата награда “Варна” и Награда “Варна” за 
изкуство и култура, прието на 13.05.2008 г., съгласно приложение № 1. 

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

 477-2. На основание чл. 21, ал.1, т. 12 и ал. 2 във връзка с чл.17, 
ал.1, т. 5 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна приема Основни насоки в 
работата на Общината за стимулиране на творчески процеси през периода 
2008 – 2009 г., съгласно приложение № 2. 

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



 478-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 17, т. 1 и т.5 от 
ЗМСМА, Общински съвет – Варна дава съгласие на РИМ – Варна  да 
предостави 18 % от  приходите от билети от Третата национална изложба 
"Съкровищата на България. Богове, хора и маски" на НАИМ при БАН, като 
финансова компенсация за предоставените експонати от основната 
експозиция на НАИМ. 

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

 479-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и във 
връзка с “Принципи за финансиране на проекти в изкуството и 
културата”, приети с решение на Общински съвет № 1495-9(23)/09.02.2005 
г., Общински съвет – Варна,  утвърждава Решение на ПК “Култура, 
вероизповедания, медии”, прието с Протокол № 11 от 25.04.2007 г., за 
финансиране на проекти в изкуството и културата, съгласно приложение № 
3.  

 Проектите трябва да бъдат реализирани най-късно до 31.12.2008 
и да се предоставят финансови отчетени за изразходване на получените 
средства в срок до 31.01.2009 г. 

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

 

 480-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗСМСА, чл. 3 и чл. 14 
от Правилник за поставяне на паметници, мемориални знаци и 
художествени пластики на територията на Община Варна и по предложение 
на Кмета на Община Варна с вх. № РД-6-9302/62/11.02.2008 г., Общински 
съвет – Варна,  решава да бъде преместен паметника на френските войници, 
загинали в Кримската война от сегашното местоположение – разклона 
Виница – Кичево в Морската градина, град Варна. 

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

 481-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗСМСА, чл. 3 и чл. 14 
от Правилник за поставяне на паметници, мемориални знаци и 
художествени пластики на територията на Община Варна и по предложение 
на Кмета на Община Варна с вх. № РД-6-9302/62/11.02.2008 г., Общински 
съвет – Варна, предлага преди издаването на разрешение новото 
местоположение на паметника на френските войници, загинали в 
Кримската война по смисъла на ЗУТ да бъде съгласувано с НИПК – София 
и Областния управител на област Варненска. 

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



 
 

 



ІІІ. 
По точка трета от дневния ред: 
Разглеждане на предложения за решения от ПК „Наука и 

образование”  относно: 
-  присъждане на награди “Варна” в системата на народната 

просвета за 2008 г.  
            - присъждане на награди “Варна” в сферата на науката и 

висшето образование за 2008 г. 
Докл.: проф. Н. ДЖАГАРОВ – председател 

Общ брой присъстващи общински съветници – 39 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

482-3. На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 1, чл. 4 от 
раздел “Общи положения” и чл. 9 от раздел “Процедура за определяне на 
наградените” от Статута на награда “Варна” в системата на народната 
просвета. Общински съвет - Варна  присъжда награди “Варна” в 
системата на народната просвета за 2008 г., както следва:  

 
 1.”Учител на годината “ в системата на предучилищното 

възпитание: 
Елена Христова Стоянова - учител в ЦДГ 13 „Звездичка” - за 

творческия й дух; за активния й принос в реализацията на 
многобройните проекти, в които участва детското заведение,  в това 
число и международни;  за вярата й, че всяко дете може да успее 

/за – 39, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
2. „Учител на годината”  в хуманитарната област: 
Валентина Иванова Плачкинова - учител по български език и 

литература   в ОУ”П.Р.Славейков”- изявен професионалист и творец с 
доказан принос  в своята дейност; носител на   първа награда на конкурса 
“Моята България” 2008г.;автор и ръководител на проект към МОН и 
Община Варна на тема ” Литературното творчество- моето различно “Аз”, 
в което са включени всички ученици  от училището; участва в екипа на 
Международен проект “Да се опознаем-ние сме европейци”съвместно  с 
представители от Белгия, Великобритания, Испания и Германия; нейните 
ученици имат изяви, постигнати чрез нови образователни модели , 



стимулиращи изграждането на личности с творческо мислене и критерии 
за стойностното в живота 

/за – 39, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
3. ”Учител на годината” в природо-математическата област: 
Боряна  Тодорова Парушева - учител по математика в МГ ”Д-р 

П. Берон” - за професионализма и  новаторския й дух,  за блестящото 
представяне на нейните ученици на национални и международни 
състезания по  математика (бронзов медал за отбора, ръководен от нея на 
XI Балканиада 2007 г.за ученици до 15,5 години; отлично представяне на 
учениците й Виктория Христова, Калоян Стоянов,Радослав Пантелеев, 
Александър Барбуков, Емил Йоханов, Калоян Вълканов на национални 
състезания) 

/за – 39, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
4. „Учител на годината” по изкуствата: 
Севдалина Димитрова Драгнева - учител по изобразително 

изкуство и естетика в НГХНИ ”К.Преславски” - за педагогическото й 
майсторство да създава и реализира авторски програми, одобрени от 
МОН,  чрез които мотивира учениците да търсят и откриват синтеза 
между изкуствата, естетиката и доброто. 

/за – 38, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
5. “Учител на годината” по професионално образование: 
Димитър Йорданов Досев - учител по учебна практика по 

специалностите Дърворезба, Вътрешна архитектура, Мебелно 
производство, Производство на стилни мебели в ПГГСД, доказан 
професионалист, мотивирал учениците  да постигнат първо място на 
училищния отбор на Националното състезание по професионално 
направление ”Производство на изделия от дървесина” – ноември 2007г. 

/за – 39, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
6. ”Ученик на годината” в природо-математическата област: 
 Александър Стоянов Ботев - ученик от X клас на МГ ”Д-р П. 

Берон” - за многобройните спечелени призови места на републикански и 
международни конкурси, олимпиади и състезания по  математика 
(заслужил е медал за изключително представяне на Австралийското 
математическо състезание на 25. 07.2007г., който се получава от не повече 
от 20 ученици от цял свят измежду 500 000 участници в това число 480 
участници от България). 

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



 
7. ”Ученик на годината” в областта на изкуствата: 
Виктория Божидарова Христова - ученичка в XII клас на НУИ 

”Д.Христов” в класа  по валдхорна на Лъчезар Коцев - изключително 
дарование, носителка  на седем престижни награди от международни и 
национални конкурси (първа  награда на Националния конкурс за млади 
инструменталисти и певци “Св. Обретенов” в Провадия  за 2008г.). 

/за – 36, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
8. ”Ученик на годината” в областта на професионалното 

обучение: 
Илиян Живков Бойчев - ученик в 11 клас от  ПГГСД ”Н.Хайтов” 

- за завоювано първо място в Националния конкурс за проектиране на 
мебели”през 2008г. 

/за – 37, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
9. ”Kолектив на годината в системата на предучилищното 

възпитание”:      
Колективът на ЦДГ № 5 ”Слънчо” - за системната работа за 

приобщаване на децата към непреходните национално значими идеали и 
ценности, за съхраняване на исконно българското, въплътено в народното 
творчество, за успешното включване в общински и регионални проекти. 

/за – 37, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
10. ”Колектив на годината в системата на средното 

образование”: 
 колективът на СОУ ”Св.Климент Охридски” 

колектив-новатор, стимулиращ чрез професионализъм и талант 
интелектуалното и духовното развитие  на учениците, приобщаването им 
към непреходните национално значими ценности. 

/за – 37, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 
 
 
  483-3. На основание чл. 21, ал.1, т. 23 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, Общински съвет - Варна присъжда 
награди “Варна” в сферата на науката и висшето образование за 2008 г., 
както следва: 



 
1. ХУМАНИТАРНИ НАУКИ 
 
ИНДИВИДУАЛНИ НАГРАДИ 
КАПИТАН  І РАНГ О. Р. ДОЦ. Д.ПС.Н. ИЛИЯ ПЕЕВ – за 

книгата “Военно лидерство (Психологически ракурс)” – първият научен 
труд в страната, посветен на откриването и формирането на кадри с 
лидерски потенциал – предложение на СЪЮЗА НА УЧЕНИТЕ - ВАРНА 
И ВИСШЕ ВОЕННОМОРСКО УЧИЛИЩЕ “Н. Й. ВАПЦАРОВ” – 
ВАРНА. 

/за – 37, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
КОЛЕКТИВНИ НАГРАДИ 
НАУЧЕН КОЛИЕКТИВ С РЪКОВОДИТЕЛ ДОЦ. Д-Р 

ВАЛЕНТИНА МАДЖОВА И Д-Р ВАЛЕНТИН ИГНАТОВ – за 
изграждане и утвърждаване на специализиран център по остеопороза и 
остеоартроза с училище за пациенти – предложение на МЕДИЦИНСКИ 
УНИВЕРСИТЕТ “ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ” – ВАРНА. 

/за – 37, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
2. ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ 
ИНДИВИДУАЛНИ НАГРАДИ 
КАПИТАН  І РАНГ О. Р. ДОЦ. Д. В.Н. БОЯН МЕДНИКАРОВ 

– за дисертационен труд на тема “Изграждане и използване на системата 
за защита на морския суверенитет на Република България в променящата 
се среда за сигурност” – първи систематизиран труд за страната в тази 
област – предложение на ВИСШЕ ВОЕННОМОРСКО УЧИЛИЩЕ “Н. Й. 
ВАПЦАРОВ” – ВАРНА. 

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

3. ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ 
КОЛЕКТИВНИ  НАГРАДИ 
НАУЧЕН КОЛЕКТИВ С РЪКОВОДИТЕЛ ДОЦ. Д-Р ИНЖ. 

ПЕТЪР БАЛАБАНСКИ – за разработката “Система за мобилност на 
хора с увредено зрение на територията на град Варна” - предложение на 
ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА. 

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



 
 
 



ІV. 
По точка четвърта от дневния ред: 
Смяна и упълномощаване на представителя на Община Варна в 

Общото събрание на „Спортен комплекс Варна”-АД за участие в 
Общото събрание на акционерите на дружеството, насрочено за 
30.05.2008 г. 
     Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС 

Общ брой присъстващи общински съветници – 44 
 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

484-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и 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, Общински съвет-
Варна освобождава като представител на Община Варна в Общото 
събрание на акционерите на „Спортен комплекс Варна” АД г-н Борислав 
Гуцанов Гуцанов. 

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

 
 

485-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и 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, Общински съвет-
Варна определя за представител на Община Варна в Общото събрание на 
акционерите на „Спортен комплекс Варна” АД г-н Веселин Найденов 
Марешки. 

/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 41, против – 0, въздържали се – 3, отсъстват –10/ 
 
 
486-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА, чл. 51, ал. 1 ЗОС 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. № ОС-8-2600/33/01.04.2008 год. от изпълнителния 
директор на “Спортен комплекс Варна” АД за свикване на Общо събрание 
на дружеството, Общински съвет-Варна упълномощава представителя на 
Община Варна в Общото събрание на акционерите на “Спортен комплекс 



Варна” АД г-н Веселин Марешки да участва в ОСА на дружеството, 
свикано по реда на чл. 227 ТЗ на 30.05.2008 год. и да гласува по посочените 
в предварително обявения дневен ред точки, като има следните 
правомощия: 

- По точка 1 от дневния ред: “Отчет на СД за дейността на 
дружеството през изтеклата 2007 год.” - Да участва в разискванията по 
тази точка и да гласува «за» приемане на отчета на Съвета на директорите 
за дейността на дружеството през изтеклата 2007 год.; 

- По точка 2 от дневния ред: “Доклад на дипломирания експерт-
счетоводител за извършената проверка на годишния финансов отчет 
на дружеството за 2007 год. ” – Да участва в разискванията по тази точка и 
да гласува «за» приемане на доклад на дипломирания експерт-счетоводител 
за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 
2007 год.; 

- По точка 3 от дневния ред: “Приемане на решение за 
разпределяне на печалбата на дружеството за 2007 год. ” - Да участва в 
разискванията по тази точка и да гласува за приемане на решение за 
разпределяне на печалбата на дружеството съобразно направените на 
заседанието на ОСА предложения; 

- По точка 4 от дневния ред: “Освобождаване от отговорност на 
членовете на СД за дейността им през 2007 год.” - Да участва в 
разискванията по тази точка и да гласува «за» освобождаване от 
отговорност на членовете на СД за дейността им през 2007 год.; 

- По точка 5 от дневния ред: “Избор на членове на СД” - Да 
участва в разискванията по тази точка като направи следните предложения 
и гласува за приемането на същите: 

1. Да бъде освободен като член на СД Жеко Маринов Георгиев 
2. Да бъде избран за член на СД Красимир Стефанов Ботушаров 
Общински съвет – Варна възлага на представителя на Община 

Варна в Общото събрание на “Спортен комплекс Варна” АД да предложи в 
дневния ред на Общото събрание на “Спортен комплекс Варна” АД да бъде 
включена допълнителна точка: „Избор на дипломиран експерт-
счетоводител на дружеството за следващата 2008 год.” и след 
включването на тази точка в дневния ред да гласува за избиране на 
дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за следващата 2008 год., 
съобразно направените на заседанието предложения. 

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



 
 

 
 
 
 



V. 
По точка пета от дневния ред: 
Изменения на решения на Общински съвет – Варна поради 

допусната очевидна техническа грешка,  както следва: 
- № 345-5(5)/19.03.2008 г. относно промяна сумата за режийни 

разноски на „Ученическо и столово хранене”-ЕАД; 
- № 372-6-1(5)/19.03.2008 г. относно предмет на дейност на 

„Паркинги и гаражи-Варна”-ЕАД; 
- № 435-14(5)/19.03.2008 г. относно числеността на персонала в 

ОП „Управление и реализация на национални програми и проекти”. 
Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 41 
 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

487-5. На основание чл. 62, ал. 2 АПК, чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА, 
Общински съвет - Варна допуска поправка на  очевидна фактическа 
грешка в решение № 345-5/5/19.03.2008 год., като след поправката същото 
придобива следния вид: 

 

„Утвърждава се дневен оклад и  режийните разноски  в 

детските градини,  ясли и млечни кухни, както следва: 

І. Дневен оклад с ДДС 

1.Детски ясли  

дневни групи 2,50 лв. 

седмични групи 3,50 лв. 

2. Детски градини 

дневни групи 2,24 лв. 

седмични  групи 3,00 лв. 



ІІ. Режийни разноски 

1. Детски ясли  

 дневни групи (две закуски) в т.ч.: 1,70 лв. 

закуска 0,50 лв. 

обяд 0,70 лв. 

седмични групи (две закуски)в т.ч.: 2,80 лв.          

закуска 0,50 лв. 

обяд 0,70 лв. 

вечеря 0,60 лв. 

2. Млечни детски кухни 1,20 лв. 

3. Детски градини 

дневни групи 1,81 лв. 

седмични групи 2,40 лв. 

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

 

 

 

 

 

488-5. На основание чл. 62, ал. 2 АПК, чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА, 
Общински съвет-Варна допуска поправка на явна фактическа грешка в 
свое решение № 372-6-1/5/19.03.2008 год., по отношение на предмета на 
дейност на „Паркинги и гаражи - Варна” ЕАД, като предмета на дейност 
придобива следния вид: „експлоатация и поддържане на паркинги; 
дейности, свързани с обслужване на паркирането.” 

На основание чл. 137, ал. 1, т. 1 ТЗ, допусната поправка на явна 
фактическа грешка в решение № 372-6-1(5)/19.03.2008 год. да бъде 
отразена в чл. 8 от Устава на „Паркинги и гаражи – Варна” ЕООД, като 
приема поправка и по отношение на същия. 

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



 

 

 

489-5. На основание чл. 62, ал. 2 АПК и чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна допуска поправка на очевидна фактическа грешка 
в свое решение № 435-14(5)/19.03.2008 г., като заменя думите „...в размер 
на 80 бр.численост на персонала, съгласно Приложение № 1 към 
Правилника...” с думите: „...в размер на 81 бр.численост на персонала, 
съгласно Приложение № 1 към Правилника...” 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 



VІ. 
По точка шеста от дневния ред: 
Разглеждане на оспорвания от Кмета на Община Варна: 
- оспорване вх. № РД-8-9302(39)/01.04.2008 г. на решения №№ 412-

9, 413-9(5)/19.03.2008 г.; 
- оспорване вх. № РД-8-9302(38)/01.04.2008 г. на решения №№ 418-

11, 421-11, 422-11, 423-11, 424-11(5)/19.03.2008 г. 
     Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС 

Общ брой присъстващи общински съветници – 40 
 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

490-6. На основание чл. 45, ал. 9 ЗМСМА, Общински съвет – 
Варна приема повторно върнатите за ново обсъждане от Кмета на Община 
Варна решения № 412-9, 413-9(5)/19.03.2008 г. като законосъобразни и 
целесъобразни. 

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

 

491-6. На основание чл. 45, ал. 9 ЗМСМА, Общински съвет – 
Варна приема повторно върнатите за ново обсъждане от Кмета на Община 
Варна решения № 418-11, 421-11,  422-11, 423-11, 424-11(5)/19.03.2008 г. 
като законосъобразни и целесъобразни. 

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

 



VІІ. 

По точка  седма от дневния ред 
Разглеждане на предложения за решения от ПК „Собственост и 

стопанство”  относно: 
- възлагане на Кмета на Община Варна да проведе конкурс за 

избор на управители, на следните еднолични търговски дружества с 
общинско участие: “Междуобластен диспансер за онкологични 
заболявания със стационар – д-р Марко Ант. Марков – Варна” ЕООД, 
“ДКЦ Свети Иван Рилски – Аспарухово – Варна” ЕООД, “ДКЦ 3 – 
Варна” ЕООД, “ДКЦ 4 – Варна” ЕООД, “ДКЦ 5 –  Света Екатерина – 
Варна” ЕООД, “ДКЦ  Чайка” ЕООД, “ДКЦ 1 – Света Климентина – 
Варна” ЕООД, “Специализирана болница по акушерство и 
гинекология за активно лечение – Варна” ЕООД и “Специализирана 
болница по очни болести за активно лечение – Варна” ЕООД. 
 - даване на съгласие Община Варна да придобие безвъзмездно по 
реда на чл. 54 ЗДС, 3 185 кв.м. идеални части от имот-държавна 
собственост, представляващ ПИ № 4581/ч/=451, кв.27, по плана на 26 
м.р., целия с площ  от 29 000 кв.м., описан в АДС № 3325/23.02.2001 г., 
попадащи в предвиденото за изграждане второ пътно платно на бул. 
“Христо Смирненски”, в участъка бул. “Вл.Варненчик” и бул. 
“Сливница”.  
 - даване на съгласие да се прекрати съсобствеността между 
Община Варна чрез продажба на земя – общинска собственост,  
находящ се в село Звездица, ул.”Феникс” № 3 (три).  
 - даване на съгласие да се прекрати съсобствеността между 
Община Варна чрез продажба на земя – общинска собственост, 
находящ се в с. Константиново, Община Варна, ул. “Васил Левски”. 
 - провеждане на процедура по деактуване в общинска 
собственост на част от имот – публична държавна собственост, 
представляващ УПИ І-“главно управление на пътищата – 
производствена база с общежитие”. 
 - провеждане на конкурс за отдаване под наем на имот – частна 
общинска собственост, находящ се в с. Константиново, кв. 57, УПИ ІІ, 
представляващ зъболекарски кабинет, разположен в сградата на 
здравен пункт - с. Константиново с площ 40,02 (четиридесет  цяло и две 
стотни) кв.м. – предмет на АОС № 2846/29.01.2004 г.  Срокът за 
отдаване под наем на обекта се определя на 5 (пет) години, при 
стартова наемна цена 62,00 (шестдесет и два)  лева с ДДС, определена 
съгласно чл. 3 от “Методика за определяне на стартови базисни  цени 
при обявяване на търг за отдаване под наем на общински нежилищни 
имоти”. 



 - отменя на свое решение № 4554-7 по Протокол № 
49/20,22.12.2006 г. 
 - провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от имот-
публична общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. “Роза”, 25-
ти п.р., ОУ “Ангел Кънчев”,  представляващ четириетажна училищна 
сграда, състояща се от четири блока с обща застроена площ 2426 кв.м. 
и земя с  площ 10710 кв.м. – предмет на АОС № 603/19.02.1998 г., а 
именно: бюфет с площ 9,90 (девет цяло и девет десети) кв.м., 
разположен на І-ви етаж на блок “Б” от сградата на училището. 
 - провеждане на търг с явно наддаване  отдаване под наем на 
част от имот – общинска собственост, представляващ магазин със 
застроена площ 14.02 / четиридесет цяло и две стотни/ кв.м. – втори 
етаж /кота – 4.05/; 

- даване на съгласие да бъде допусната процедура за 
прекратяване на съсобственост чрез продажба на имот общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна,  бул.”Чаталджа” № 49, 
представляващ телевизионен сервиз – дял “Б”, находящ се на първи-
партерен етаж в жилищна сграда, вляво от вход “В”, със застроена 
площ 33.89 кв.м. ид.части от целия имот с площ 120,91 кв.м., състоящ 
се от две помещения-телевизионен сервиз, две помещения-складове и 
санитарен възел, при граници на имота: бул.”Чаталджа” стълбище към 
жилищните етажи на вход “В”, “Кафе-клуб” – дял “В”, квартална 
улица, дял “А”, находящ се в кв.671 по плана на 2 подрайон, по АЧОС 
№ 4760/30.11.2007 г. 

- учредяване право на строеж на “Е.ОН България Мрежи” АД гр. 
Варна за 6,25 кв.м. застроена площ и 25,25 кв.м. сервитутна зона за 
обслужване на трафопоста върху общински недвижим урегулиран 
поземлен имот УПИ- LІ “за ТРП”, кв. 2 по плана на местността 
“Вилите” на гр. Варна, целият с площ от 31,50 кв.м., предназначен за 
изграждане на трафопост съгласно действащия план за застрояване по  
пазарни цени. 

- учредяване право на строеж на “Е.ОН България Мрежи” АД гр. 
Варна за 17,01 кв.м. застроена площ и 25,99 кв.м. сервитутна зона за 
обслужване на трафопоста върху общински недвижим урегулиран 
поземлен имот УПИ ІІ- “за БКТП”, кв. 14 по плана на ж.к 
“Възраждане” І м.р. на гр. Варна, целият с площ от 1.43 кв.м., 
предназначен за изграждане на трафопост, съгласно действащия плана 
за застрояване по пазарни цени. 

- учредяване право на строеж на “Е.ОН България Мрежи” АД гр. 
Варна за изграждане на трафопост върху 22,00 кв.м. застроена площ и 
86,00 кв.м. сервитутна зона за обслужване на трафопоста върху 
общински недвижим урегулиран поземлен имот УПИ ІІ- “за ТРП”, кв. 



4 по плана на 23 м.р. на гр. Варна, целият с площ от 108 кв.м., по 
пазарни цени. 

- променя предназначението на 5 бр. жилища от фонд “Резервен” 
във фонд “Жилища за настаняване под наем на граждани с установени 
жилищни нужди”; 

- продължаване на срока на учреденото право на ползване въз 
основа на решение № 4862-2(53)/25.04.2007 г.на Общински съвет – 
Варна в полза на Административен съд – Варна; 

- разглеждане на пет предложения относно даване на съгласие за  
ОПС чрез конкурс върху имоти частна общинска собственост в ж.к. 
„Вл.Варненчик” ІІІ и ІV м.р., във връзка с нарасналата необходимост 
от изграждане на детски градини на територията на Община Варна. 
     Докл.: Цв. ТЪНМАЗОВА – Председател ПК 
 

Цв. ТЪНМАЗОВА 

 Първото предложение за решение от комисията е: 
 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; Наредба № 9/26.06.2000 г. за 
условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението 
на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения /ДВ бр. 
55/07.07.2000 год., посл. изм. ДВ бр. 4/13.01.2006 год./, издадена от 
Министъра на здравеопазването и НРУПСЧОВКТД, Общински съвет - 
Варна, като упражняващ правата на едноличен собственик на капитала в 
долупосочените лечебни заведения реши: 

1. Възлага на Кмета на Община Варна да подготви и внесе за 
разглеждане в Общински съвет - Варна, след спазване на процедурата по чл. 
66 и сл. от АПК, на предложение за провеждане на конкурс за възлагане 
управлението на следните еднолични дружества с ограничена отговорност с 
общинско имущество - лечебни заведения на територията на Община 
Варна: 

1.1. “Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със 
стационар “д-р Марко Антонов Марков” – Варна “ ЕООД. 

1.2. "Специализирана болница по очни болести за активно лечение-
Варна" ЕООД. 

1.3. "Специализирана болница по акушерство и гинекология за 
активно лечение “проф. д-р Д. Стаматов”- Варна" ЕООД. 

1.4. "Диагностично-консултативен център І “Света Клементина"- 
Варна” ЕООД. 



1.5. "Диагностично-консултативен център “Свети Иван Рилски”- 
Аспарухово-Варна” ЕООД. 

1.6. "Диагностично-консултативен център ІІІ-Варна" ЕООД. 

1.7. "Диагностично-консултативен център ІV-Варна" ЕООД. 

1.8. "Диагностично-консултативен център V-Варна “Света 
Екатерина" ЕООД. 

1.9. "Диагностично-консултативен център “Чайка" ЕООД. 

1.10. "Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със 
стационар-Варна"ЕООД. 

1.11. “Стоматологичен център І-Варна” ЕООД 

1.12. “Амбулатория - групова практика за специализирана 
медицинска помощ- Център за психично здраве –Варна” ЕООД 

1.13. “Медицински център за рехабилитация и спортна медицина І – 
Варна” ЕООД 

2. Възлага на Кмета на Община Варна, преди изтичане срока на 
договорите за възлагане на управлението с управителите на горепосочените 
лечебни заведения, да уведоми управителите за прекратяването на 
договорите поради изтичане на срока им, като от датата на прекратяването 
възложи управлението на временни управители, одобрени от Общински 
съвет - Варна, със срок до провеждането на конкурс за възлагане на 
управлението на горепосочените дружества. 

Гласуване в комисията: за – 16; против – 0; възд.се – 0 ; 
Протокол № 3/05.03.2008 г. 

 

 

 Красимир МАРИНОВ 

 Бих искал да направим малък коментар. Срока изтича, нормално е да 

се отиде към нов конкурс. Но искам да попитам като че ли в някои от 

лечебните ни заведения сме предприели едни сериозни програми с 

подкрепата на ОбС и не би ли било целесъобразно все пак някои от тези 

управители, ако кметът прецени и ОбС реши, да получат едно одобрение 

до завършване на проектите си или да имат още един мандат. Защото така 



всички, минавайки ги под един аршин, рискуваме някъде където сме 

започнали сериозните си проекти да ги прекъснем за известно време и да 

не можем да създадем условия за лекуване на гражданите на гр. Варна. 

Материята е твърде специфична. 

  

 Стелиян СЕВАСТИЯНОВ 

 Това, което казва г-н Маринов звучи логично, но това е много 

стария спор между демокрация и тоталитаризъм, това се счита че 

неправейки избори даваме възможност някой да се научи на власт, ще ни 

управлява по-добре. Ако трябва да вземем някакво решение за отлагане на 

тези конкурси като цяло, ако трябва, а не да седнем да решаваме 

поотделно този или онзи, защото това пък е съвсем безпринципно. Или 

решаваме „за”, или решаваме „против”. 

 

 Веселин МАРЕШКИ 

 Подкрепям г-н Севастиянов и не съм съгласен с това, което каза 

колегата Маринов, защото идеята е на конкурса да изберем добрите, които 

не само евентуално да продължат добрите практики където са започнати, а 

даже да ги доразвият и да станат още по-добри. Конкурса е в интерес на 

Варна и на варненци и в никакъв случай оставането на някой който преди 

това е избран по някаква друга причина, а не по неговите професионални 

качества по-скоро може да опорочи идеята, затова предлагам да гласуваме 

решението както е гласувано на комисия, а всички управители, които са 

по-добри, нека да спечелят! 

 

 Борислав ГУЦАНОВ 

 Тъй като управителят, за който става въпрос е наистина един от най-

добрите управители, аз съм сигурен, че той ще остане и дори и кметът ще 

подпише заповедта му – в това нямам никакво съмнение. 



 Красимир МАРИНОВ 

 Една реплика към г-н Марешки – като че ли когато говорим за 

здравеопазване, не ни приляга този аршин и по този начин – става въпрос 

за здравето на хората. Ако сменяме някой, който кара влак – добре, ама в 

здравеопазването не прилича... 

 Общ брой присъстващи общински съветници - 43 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

  492-7. 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 във връзка с 
Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси 
за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните 
заведения /ДВ бр. 55/07.07.2000 год., посл. изм. ДВ бр. 4/13.01.2006 год./, 
издадена от Министъра на здравеопазването и Наредба за реда за 
упражняване на правата на собственост върху частта на Община Варна от 
капитала на търговските дружества, Общински съвет - Варна, като 
упражняващ правата на едноличен собственик на капитала в 
долупосочените лечебни заведения реши: 

1. Възлага на Кмета на Община Варна да подготви и внесе за 
разглеждане в Общински съвет - Варна, след спазване на процедурата по чл. 
66 и сл. от АПК, на предложение за провеждане на конкурс за възлагане 
управлението на следните еднолични дружества с ограничена отговорност с 
общинско имущество - лечебни заведения на територията на Община 
Варна: 

1.1. “Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със 
стационар “д-р Марко Антонов Марков” – Варна “ ЕООД. 

1.2. "Специализирана болница по очни болести за активно лечение-
Варна" ЕООД. 

1.3. "Специализирана болница по акушерство и гинекология за 
активно лечение “проф. д-р Д. Стаматов”- Варна" ЕООД. 

1.4. "Диагностично-консултативен център І “Света Клементина"- 
Варна” ЕООД. 

1.5. "Диагностично-консултативен център “Свети Иван Рилски”- 
Аспарухово-Варна” ЕООД. 



1.6. "Диагностично-консултативен център ІІІ-Варна" ЕООД. 

1.7. "Диагностично-консултативен център ІV-Варна" ЕООД. 

1.8. "Диагностично-консултативен център V-Варна “Света 
Екатерина" ЕООД. 

1.9. "Диагностично-консултативен център “Чайка" ЕООД. 

1.10. "Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със 
стационар-Варна"ЕООД. 

1.11. “Дентален център І-Варна” ЕООД 

1.12. “Амбулатория - групова практика за специализирана 
медицинска помощ- Център за психично здраве –Варна” ЕООД 

1.13. “Медицински център за рехабилитация и спортна медицина І – 
Варна” ЕООД 

2. Възлага на Кмета на Община Варна, преди изтичане срока на 
договорите за възлагане на управлението с управителите на горепосочените 
лечебни заведения, да уведоми управителите за прекратяването на 
договорите поради изтичане на срока им, като от датата на прекратяването 
възложи управлението на временни управители, одобрени от Общински 
съвет - Варна, за срок до провеждането на конкурс за възлагане на 
управлението на горепосочените дружества. 
 /резултати от поименно явно гласуване: 

 за – 36, против – 5, въздържали се – 2, отсъстват – 8/ 

 

 
    493-7. На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 54, 

ал. 1 от Закона за държавната собственост и  по предложение на Кмета 
на Община Варна с вх. № РД-6-0600/300/09.04.2008 г., Общински съвет 
– Варна дава съгласие Община Варна да придобие безвъзмездно по реда 
на чл. 54 ЗДС, 3 185 кв.м. идеални части от имот-държавна собственост, 
представляващ ПИ № 4581/ч/=451, кв.27, по плана на 26 м.р., целия с 
площ  от 29 000 кв.м., описан в АДС № 3325/23.02.2001 г., попадащи в 
предвиденото за изграждане второ пътно платно на бул. “Христо 
Смирненски”, в участъка бул. “Вл.Варненчик” и бул. “Сливница”.  
  /резултати от поименно явно гласуване: 

 за – 36, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 15/ 



494-7. На основание чл.21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1
т.2 от ЗОС, по реда на чл.97, във връзка с чл. 92 ал.5 от НРПУРОИ и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-5-
94.В/206/08.04.2008 г., Общински съвет – Варна дава съгласие да се 
прекрати съсобствеността между Община Варна, от една страна, и от 
друга страна  Владимир Станев Георгиев ЕГН:  чрез продажба на 
земя – общинска собственост, представляваща 123,00 (сто и двадесет и 
три) кв.м. идеални части от урегулиран поземлен имот /УПИ/
ХІІІ-47(тринадесет-четиридесет и седем) – целия с площ 
607,00(шестстотин и седем)кв.м., в кв.5(пет) по плана на село Звездица, 
находящ се в село Звездица, ул.”Феникс” № 3 (три), на съсобственика 
Владимир Станев Георгиев.

Продажбата да се извърши по пазарни цени за сумата общо в размер 
на 15450,00 (петнадесет хиляди четиристотин и петдесет) лева без 
включен ДДС, определена от лицензиран оценител. 

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 
4597/10.09.2007г. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на разпоредителната сделка. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 37, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 14/ 

495-7. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1,
т.2 от ЗОС, по реда на чл. 97, във връзка с чл.92, ал.5 от НРПУРОИ и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО-21756/10.04.2008 
г., Общински съвет – Варна дава съгласие да се прекрати 
съсобствеността между Община Варна, от една страна, и от друга страна 
Величка Великова Йовчева, ЕГН:  , чрез продажба на земя – общинска 
собственост,  представляваща 15,00 кв.м. ид.ч. от УПИ І-1, целият с 
площ 1215,00 кв.м., кв.22, находящ се в с. Константиново, Община 
Варна, ул. “Васил Левски”, при граници: ул. “Васил Левски”, УПИ ІІ, 
земя извън регулация, на съсобственика Величка Великова Йовчева. 



Продажбата да се извърши по пазарна цена, определена от 
лицензиран оценител, в размер на 630,00 лева, както и ДДС в размер на 
126,00 лева.  

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 
2826/29.01.2004г.                                                                                                                                                                             

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на разпоредителната сделка. 
 /резултати от поименно явно гласуване: 

 за – 32, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 19/ 

 
 
 

    496-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8  и чл. 44, ал. 1, т. 7 от 
ЗМСМА и във връзка с чл. 109 от ППЗДС /ДВ бр. 78 от 26.09.2006 г./ и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОС-8-9302/51/.18.03.2008 
г., Общински съвет – Варна задължава Кмета на Община Варна да проведе 
процедура по деактуване в общинска собственост на част от имот – 
публична държавна собственост, представляващ УПИ І-“главно 
управление на пътищата – производствена база с общежитие”, кв. 132, 
7м.р., за обособяване на УПИ за изграждане на детска градина с 
приблизителна площ на имота 5 000 кв.м. 
 /резултати от поименно явно гласуване: 

 за – 32, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 19/ 

 
 
 

    497-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.14, ал. 2 от 
ЗОС и във връзка с глава ІV, раздел ІІ от НРПУРОИ и по предложение на 
Кмета на Община Варна с вх. № РД-8-9302/47/10.04.2008 г., Общински 
съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да проведе конкурс за 
отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, находящ се в 
с. Константиново, кв. 57, УПИ ІІ, представляващ зъболекарски кабинет, 
разположен в сградата на здравен пункт - с. Константиново с площ 40,02 
(четиридесет  цяло и две стотни) кв.м. – предмет на АОС № 
2846/29.01.2004 г.    

 Срокът за отдаване под наем на обекта се определя на 5 (пет) 
години, при стартова наемна цена 62,00 (шестдесет и два)  лева с ДДС, 
определена съгласно чл. 3 от “Методика за определяне на стартови 



базисни  цени при обявяване на търг за отдаване под наем на общински 
нежилищни имоти”. 

         Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на решението. 
 /резултати от поименно явно гласуване: 

 за – 31, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 20/ 

 
 
 
    498-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и по 

предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-8-9302/46/10.04.2008 
г., Общински съвет – Варна отменя свое решение № 4554-7 по Протокол 
№ 49/20,22.12.2006 г. 

/за – 20, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 

    499-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, съгласно чл. 
14, ал. 7, във връзка с чл. 14, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 3, ал. 8, чл. 7 и 
чл. 8, ал. 1 и Глава ІV, Раздел ІІ от НРПУРОИ и по предложение на Кмета 
на Община Варна с вх. № РД-8-9302/46/10.04.2008 г., Общински съвет – 
Варна възлага на Кмета на Община Варна да проведе конкурс за отдаване 
под наем на част от имот-публична общинска собственост, находящ се 
в гр. Варна, ул. “Роза”, 25-ти п.р., ОУ “Ангел Кънчев”, представляващ 
четириетажна училищна сграда, състояща се от четири блока с обща 
застроена площ 2 426 кв.м. и земя с  площ 10 710 кв.м. – предмет на АОС 
№ 603/19.02.1998 г., а именно: бюфет с площ 9,90 (девет цяло и девет 
десети) кв.м., разположен на І-ви етаж на блок “Б” от сградата на 
училището. 

Срокът за отдаване под наем на бюфета се определя на 5 (пет) години, 
при стартова наемна цена 111,00 (сто и единадесет) лева, определена 
съгласно чл. 3 от “Методика за определяне на стартови базисни  цени при 
обявяване на търг за отдаване под наем на общински нежилищни имоти”. 

 КОНКУРСНИ УСЛОВИЯ: 
1. Право на участие в конкурса имат юридически лица, които: 
1.1. нямат задължения по данъчно-осигурителната сметка от 

съответното подразделение на  Националната агенция по приходите; 
1.2. нямат задължения за публични вземания към Община Варна - 

Дирекция “Местни данъци”;  
1.3. нямат задължения към Община Варна; 
2. За участие в конкурса са необходими следните документи: 



2.1. заявление за участие по образец, представен към комплекта 
конкурсни документи; 

2.2. удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по 
вписвания за вписване на едноличните търговци и юридическите лица, а 
за фирмите които не са пререгистрирани в Търговския регистър - актуално 
удостоверение за съдебна регистрация – оригинал; 

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

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

2.5. удостоверение за липса на задължения по данъчно-
осигурителната сметка от съответното подразделение на  Националната 
агенция по приходите; 

2.6. удостоверение за липса на задължения за публични вземания към 
Община Варна от Дирекция “Местни данъци”/оригинал/;  

2.7. служебна бележка за недължими общински вземания /оригинал/. 
2.8. удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ от Агенция по 

вписванията – оригинал /за фирмите, които нямат регистрация в 
Търговския регистър към Агенция по вписванията /; 

2.9. декларация, приложена в конкурсните документи за получаване и 
запознаване с тръжните условия; 

2.10. декларация за неразгласа на информацията, предоставена във 
връзка с участието в конкурса, приложена към комплекта конкурсни 
документи; 

2.11. декларация за извършен оглед на обекта, предоставена във 
връзка с участието в конкурса, приложена към комплекта конкурсни 
документи; 

2.12. платежен документ за внесен депозит в размер на 133,20 (сто 
тридесет и три лева и двадесет стотинки) лева;  

2.13. платежен документ за закупена конкурсна документация, в 
размер на 100.00лв. /сто/ лева. 

Компоненти на оценката на предложенията: 
К1 – месечна наемна цена – 80 /осемдесет/ %, но не по-ниска от 

първоначална конкурсна цена .  
К2 – срок за въвеждане в експлоатация на обекта не по-дълъг от 6 

(шест) месеца –  20 /двадесет/ % . 

           Формула за оценка на предложенията 
 

          К = К1 + К2,  където:  
          К1 = (Ц  участник/ Ц мах)х 80% 



                   Ц  участника – офертна цена в лева;   
                   Ц мах – най-висока предложена цена. 
          К2 = (СВЕ участник / СВЕ min)х 20% 
  СВЕ участник – предложен  от участника срок за въвеждане в 

експлоатация на обекта;    
          СВЕ min–минимален срок за въвеждане в експлоатация.   
3.Утвърждава конкурсна документация, съдържаща следните 

документи:  
3.1. Заявление за участие; 
3.2.Заповед за подготовка, организация и провеждане на конкурса; 
3.3.Декларация за неразгласа на информация; 
3.4.Проекто-договор за наем; 
3.5.Декларация за получаване и запознаване с конкурсните условия; 
3.6.Декларация за извършен оглед на обекта; 
3.7.Офертен лист; 
3.8.Копие от акт за общинска собственост на имота; 
3.9.Скица на имота; 
3.10.Голям и малък плик. 

В конкурсната комисия да бъде включен представител на ОУ 
“Ангел Кънчев”. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на решението.  

 /резултати от поименно явно гласуване: 

 за – 30 против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 21/ 
 

 
 
 
 

500-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.14, ал. 2 от 
ЗОС и във връзка с глава ІV, Раздел І от НРПУРОИ и по предложение на 
Кмета на Община Варна с вх. № РД-8-9300/16/12.03.2008 г., Общински 
съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да проведе търг с явно 
наддаване по реда на Наредбата по чл. 8 от ЗОС за отдаване под наем на 
част от имот – общинска собственост, представляващ магазин със 
застроена площ 14.02 /четиринадесет цяло и две стотни/ кв.м. – втори етаж 
/кота – 4.05/. 

С АОС № 4890/04.03.2008 г. е актуван имот, находящ се в гр. Варна, 
бул. “Приморски” – административно-битова сграда в спортен комплекс 
“Приморски” – парк ПИ: 2 



Срокът за отдаване под наем на обекта се определя на 5 (пет) 
години, при стартова наемна цена в размер на 156.55 лв. /сто петдесет и 
пет лева и петдесет и пет стотинки/ без ДДС. 

Наемната цена е определена съгласно чл. 3 от “Методика за 
определяне на стартови базисни  цени при обявяване на търг за отдаване 
под наем на общински нежилищни имоти”. 

      Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на решението. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 36, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 15/ 

501-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2
от ЗОС по реда на чл. 97, във връзка с чл. 92, ал.5 предл. 2 от НРПУРОИ и 
по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО-10971/22.04.2007 
г., Общински съвет – Варна дава съгласие да се прекрати съсобствеността 
между Община Варна, от една страна, и от друга страна Николай Петков 
Чипински, ЕГН  чрез продажба на имот – общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна,  бул.”Чаталджа” № 49, 
представляващ телевизионен сервиз – дял “Б”, находящ се на първи-
партерен етаж в жилищна сграда, вляво от вход “В”, със застроена площ 
33.89 кв.м. ид.части от целия имот с площ 120,91 кв.м., състоящ се от две 
помещения-телевизионен сервиз, две помещения-складове и санитарен 
възел, при граници на имота: бул.”Чаталджа” стълбище към жилищните 
етажи на вход “В”, “Кафе-клуб” – дял “В”, квартална улица, дял “А”, 
находящ се в кв.671 по плана на 2 подрайон, по АЧОС № 4760/30.11.2007 
г., на съсобственика Николай Петков Чипински. 

 Продажбата да се извърши по пазарни цени за сумата в размер на 
44 350,00 /четиридесет и четири хиляди триста и петдесет/ лева, без 
включен ДДС. 

 Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на разпоредителната сделка. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 33, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 18/ 



502-7. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.4, т.4 от 
ЗОС, във връзка с чл.62, ал.1 от Закона за енергетиката и по предложение 
на Кмета на Община Варна с вх. ОБС-6-2600/87/09.04.2008 г., Общински 
съвет – Варна дава съгласие Кмета на Община Варна да учреди право на 
строеж на “Е.ОН България Мрежи” АД гр. Варна за 6,25 кв.м. застроена 
площ и 25,25 кв.м. сервитутна зона за обслужване на трафопоста върху 
общински урегулиран поземлен имот - LІ “за ТРП”, кв. 2 по плана на 
местността “Вилите” на гр. Варна, целият с площ от 31,50 кв.м., 
предназначен за изграждане на трафопост, съгласно действащия план за 
застрояване, по  пазарни цени. 

Описаният имот е частна общинска собственост на основание АОС № 
4142/29.01.2007 г. 

Общински съвет – Варна дава съгласие да се учреди право на строеж 
на “Е.ОН България Мрежи” АД гр. Варна на стойност, определена от 
лицензиран оценител в размер на 7 800 лв. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да 
изготви заповед и сключи договор с “Е.ОН България Мрежи” АД гр. 
Варна. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

 за – 29, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 22/ 

 

 

 

503-7. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.4, т.4 от 
ЗОС, във връзка с чл.62, ал.1 от Закона за енергетиката, чл. 92, ал. 7, т.7.2 
последно предложение, във връзка с чл. 100, ал. 1 от НРПУРОИ и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-8-9302/26/10.04.2008 
г., Общински съвет – Варна дава съгласие Кмета на Община Варна да 
учреди право на строеж на “Е.ОН България Мрежи” АД гр. Варна за 
17,01 кв.м. застроена площ и 25,99 кв.м. сервитутна зона за обслужване на 
трафопоста върху общински урегулиран поземлен имот ІІ- “за БКТП”, кв. 
14 по плана на ж.к “Възраждане” І м.р. на гр. Варна, целият с площ от 43 
кв.м., предназначен за изграждане на трафопост, съгласно действащия 
плана за застрояване по пазарни цени. 

Описаният имот е частна общинска собственост на основание АОС № 
4084/15.12.2006 г. 

Общински съвет – Варна дава съгласие да се учреди право на строеж 
на “Е.ОН България Мрежи” АД гр. Варна на стойност, определена от 
лицензиран оценител в размер на 28 000 лв. 



Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да 
изготви заповед и сключи договор с “Е.ОН България Мрежи” АД гр. 
Варна. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

 за – 35, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 16/ 

 
 
 
 
 
504-7. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.4, т.4 от 

ЗОС, във връзка с чл.62, ал.1 от Закона за енергетиката и по предложение 
на Кмета на Община Варна с вх. № ОБС-5-2600/49/09.04.2008 г., 
Общински съвет – Варна дава съгласие Кмета на Община Варна да учреди 
право на строеж на “Е.ОН България Мрежи” АД гр. Варна за 
изграждане на трафопост върху 22,00 кв.м. застроена площ и 86,00 кв.м. 
сервитутна зона за обслужване на трафопоста върху общински урегулиран 
поземлен имот УПИ ІІ- “за ТРП”, кв. 4 по плана на 23 м.р. на гр. Варна, 
целият с площ от 108 кв.м., по пазарни цени. 

Описаният имот е частна общинска собственост на основание АОС № 
3725/22.03.2006 г. 

Общински съвет – Варна дава съгласие да се учреди право на строеж 
на “Е.ОН България Мрежи” АД гр. Варна на стойност, определена от 
лицензиран оценител в размер на 41 700 лв. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да 
изготви заповед и сключи договор с “Е.ОН България Мрежи” АД гр. 
Варна. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

 за – 35, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 16/ 

 
 
 
 
 

505-7. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.42, ал.2 от ЗОС 
и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № № СДЖ-8-
94.И/1/25.03.2008 г., № РД-8-94.С/124/18.04.2008 г., № РД-8-
94.Т/49/18.04.2008 г., РД-8-94.П/63/18.04.2008 г., РД-8-94.П/70/18.04.2008 
г., Общински съвет – Варна променя предназначението на 5 бр. Жилища 
от фонд “Резервен” във фонд “Жилища за настаняване под наем на 
граждани с установени жилищни нужди”, както следва: 



 
1. ж.к. “Вл. Варненчик” бл. 215 вх.  1 ет.  2     ап.  6            - АОС  2780/03 г.                 
2. ж.к  “Вл.Варненчик”                            бл. 206 вх.  3  ет.  8 ап.  91 - АОС  2785/03 г.                                    
3. ж.к. “Вл.Варненчик”              бл. 215 вх.  1    ет.  3   ап.  9      - АОС  2783/03 г.  
4.      ж.к. “Изгрев”    бл. 40 вх.  -  ет.  1 ап.  5     - АОС  2224/01 г. 
5. ж.к. “Вл.Варненчик”              бл. 215  вх.  1      ет.  4    ап.  16    - АОС  2786/03 г.  

/резултати от поименно явно гласуване: 

 за – 38, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 13/ 

 

 

 След представяне на първото проекто-предложение за решение от 

председателя на ПК по собственост и стопанство постъпиха следните 

изказвания: 

Във връзка с нарасналата необходимост от изграждане на детски градини 
на територията на Община Варна за обезпечаване нуждите на гражданите 
на гр.Варна с такива социални заведения с обществена значимост, 
предлагам Общински съвет – Варна да вземе следното Р Е Ш Е Н И Е: 

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.1 от ЗОС, по 
реда на чл.92, ал.7 и чл.99 от НРПУРОИ, Общински съвет – Варна дава 
съгласие за отстъпване право на строеж чрез конкурс върху имоти – 
частна общинска собственост, представляващи: УПИ І-“за жилищно 
застрояване, благоустрояване, КОО и гаражи”, кв.18 по плана на 
ж.к.”Вл.Варненчик”ІІІ м.р. , гр.Варна за изграждане на обект: Секция вх.4 
на бл.303, предмет на АОС №709/1998г.; УПИ І-“за жилищно застрояване, 
благоустрояване, гаражи, трафопост и КОО”, кв.1 по плана на 
ж.к.”Вл.Варненчик” ІІІ м.р. , гр.Варна за изграждане на обект: Секция 
вх.12 на бл.306, предмет на АОС№688/1998г. и УПИ І-“за жилищно 
строителство, гаражи, КОО, трафопост и благоустройство”, кв.17 по плана на 
ж.к.”Вл.Варненчик”ІV м.р., гр.Варна за изграждане на обект: Секция 
вх.10, на бл.402, предмет на АОС№732/1998г. 

срещу цена, представляваща: 
– пригаждане на съществуващ проект на ЦДГ №46 “Слънчева дъга” 

на ул.”Гладстон” и одобряването му в съответствие с изготвено от 
Дирекция”Образование” Община Варна техническо задание, изграждане, 
оборудване, обзавеждане и въвеждане в експлоатация  на  нова детска 
градина в имот– публична общинска собственост, представляващ УПИ 
ІІ“за детска градина”, кв.14 по плана на 27 м.р., кв.Аспарухово, 
гр.Варна, в двора на ОУ”Хр.Ботев”, предмет на АОС №4914/2008г., на 
доказана стойност не по-малка от 1 520 600 лв. /един милион   петстотин и 
двадесет хиляди  и шестотин лева/, без включен ДДС, определена на база 



пазарната оценка на процента обезщетение в полза на Община Варна, 
определена от лицензиран оценител, в размер на 1 520 600 лв. /един 
милион   петстотин и двадесет хиляди  и шестотин лева/, без включен 
ДДС, от които 446 300лв. за адрес бл.303, вх.4; 456 700 лв. за адрес 
бл.306, вх.12 и 617 600лв.  за адрес бл.402, вх.10. 

ІІ. Общински съвет-Варна утвърждава на основание чл.99, ал.4 от 
НРПУРОИ следните конкурсни условия: 

 
1. Право на участие в конкурса имат 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; 
1.3. извършват дейност в сферата на строителството не по-малко от 

3/три/ години; 
1.4. нямат просрочени парични задължения към работниците и 

служителите, на които кандидатът е работодател; 
1.5. имат годишен оборот за последните 3 /три/ години не по-малко 

от               1 000 000лв. /един милион лева/ годишно; 
1.6. са извършвали по договори строителна дейност в сферата на 

строителството на територията на Община Варна; 
1.7. притежават дълготрайни материални активи в размер на не по-

малко от     1 000 000лв. /един милион лева/ по балансова стойност или 
имат регистриран капитал на същата стойност; 

1.8. представят документи, удостоверяващи вписването на 
кандидата в Централния професионален регистър на строителя по Закона 
за камарата на строителите, ДВ бр.108/2006г.  

1.9. представят банкова гаранция за сумата от 1 520 600 лв. /един 
милион   петстотин и двадесет хиляди  и шестотин лева/, без включен 
ДДС, която да гарантира изпълнението на поетите задължения. 

2. За участие в конкурса са необходими следните документи: 
2.1. заявление за участие по образец, представен към комплекта 

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

вписвания за вписване на едноличните търговци и юридическите лица, а 
за фирмите които не са пререгистрирани в Търговския регистър - актуално 
удостоверение за съдебна регистрация – оригинал; 

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

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



кандидата и лицата, управляващи и представляващи едноличните 
търговци и юридическите лица – оригинал; 

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

2.6. удостоверение за липса на задължения по данъчно–
осигурителната сметка от съответното подразделение на  Националната 
агенция 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 за фирмите, които нямат пререгистрация в 
Търговския регистър; 

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

2.10. декларация, приложена към комплекта конкурсни документи, 
за получаване и запознаване с конкурсните условия; 

2.11. декларация за неразгласа на информацията, предоставена във 
връзка с участието в конкурса, приложена към комплекта конкурсни 
документи; 

2.12. декларация за запознаване с градоустройствените показатели 
на имотите, за които се кандидатства, приложена към комплекта 
конкурсни документи; 

2.13. декларация за липса на просрочени парични задължения към 
работниците и служителите, на които кандидатът е работодател; 

2.14. декларация, приложена към комплекта конкурсни документи 
за извършен оглед на имотите; 

2.15. заверени за вярност копия на документите, удостоверяващи 
вписването на кандидата в Централния професионален регистър на 
строителя по Закона за камарата на строителите, ДВ бр.108/2006г.; 

2.16. заверена от участника /управител, счетоводител и съставител/ 
справка за балансовата стойност на притежавните дълготрайни 
материални активи в размер на не по-малко от 1 000 000лв. /един милион 
лева/, не е задължителна ако капитала е по-голям от 1 000 000 лв. /един 
милион лева/; 

2.17. заверени копия на счетоводен баланс и отчет за приходи и 
разходи за последните 3 /три/ години, съгласно Закона за счетоводството; 

2.18. заверени за вярност от участника копия от договори за 
изпълнение на строителна дейност и копия на издадени разрешения за 
ползване на името на участника в сферата на строителството на 
територията на Община Варна за последните три години; 



2.19. банкова гаранция  за сумата от 1 084 700 лв. /един милион   
осемдесет и четири хиляди и седемстотин лева/, без включен ДДС, която 
да гарантира изпълнението на поетите задължения – оригинал; 

2.20. платежен документ за внесен депозит в размер на 108 470 лв. 
/сто и осем хиляди четиристотин и седемдесет лева/, без включен ДДС, 
платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при 
«Централна кооперативна банка» АД – клон Варна; 

2.21. платежен документ за закупена конкурсна документация, която 
се получава в стая №1207 на 12-я етаж в сградата на Община Варна, срещу 
сумата от    2 000лв. /две хиляди лева/, платима по IBAN: 
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 
00, при «Централна кооперативна банка» АД – клон Варна; 

2.22. финансово предложение по отделните критерии за оценка, 
запечатано в отделен плик. 

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

3. Състезателни  елементи и тежест в общата оценка на 
предложението: 

3.1. Фирмена адекватност:  
К1 – годишен оборот за последните 3 /три/ години не по-малко от 1 

000 000лв. /един милион лева/ годишно – 10%, 
К2 – дълготрайни материални активи в размер на не по-малко от 

1 000 000 лв. /един милион  осемдесет и четири хиляди и седемстотин 
лева/ по балансова стойност – 10%;  

К3 – извършват дейност по смисъла на Търговския закон в сферата 
на строителството не по-малко от 3/три/ години – 10%;  

3.2. Пригаждане на инвестиционен проект, изграждане, оборудване, 
обзавеждане и въвеждане в експлоатация по одобрени проекти на 
описаната в тръжната документация детска градина: 

К4 – инвестиционна програма за не по-малко от 1 520 600 лв. /един 
милион   петстотин и двадесет хиляди  и шестотин лева/– 30% 
/представляваща първоначална конкурсна цена на отстъпеното право на 
строеж/. 

К5 – срок за изпълнение на инвестиционната програма /не по-кратък 
от                 6 (шест) месеца и не по-дълъг от 12 (дванадесет) месеца, 
считано от датата на подписване на договора със спечелилия конкурса 
участник/ – 40%. 

4. Формула за оценка на предложенията: 
 

К = К1 + К2 + К3 + К4 + К5 
 

където:  
К1 = (ГОучастник / ГОмакс) х 10% 



ГОучастник – годишен оборот на участника за последните 3/три/ 
години;  

ГОмакс – максимален годишен оборот за последните 3/три/ години; 
К2 = (ДМАучастник / ДМАмакс) х 10% 
ДМАучастник – дълготрайни материални активи на участника; 
ДМАмакс – максимален размер на дълготрайни материални активи; 
К3 = (ДТЗучастник / ДТЗмакс) х 10% 
ДТЗучастник – години дейност в сферата на строителството на 

участника; 
ДТЗмакс – максимален срок години дейност в сферата на 

строителството. 
К4 = (ИПучастник / ИПмакс) х 30% 
ИПучастник – предложен от участника размер на инвестиционна 

програма; 
ИПмакс – максимален предложен размер на инвестиционна 

програма. 
К5 = (СИОмин. / СИОучастник) х 40% 
СИОучастника – срок за изпълнение на инвестиционната програма 

от участника; 
СИОмин. – минимален срок за изпълнение на инвестиционната 

програма. 
 

5. В случай, че действителният размер инвестиции след въвеждане в 
експлоатация на детската градина е по-малък от предложения размер на 
инвестиционната програма, без включен ДДС, разликата до тази сума се 
заплаща от спечелилия конкурса участник в приход на бюджета на 
община Варна. 

6. В случай, че размера /стойността/ на инвестиционната програма за 
пригаждане на инвестиционен проект, изграждане, оборудване, 
обзавеждане и въвеждане в експлоатация по одобрени проекти на детската 
градина е по-голям от  1 520 600 лв. /един милион   петстотин и двадесет 
хиляди  и шестотин лева/, без включен ДДС, разликата над тази сума не се 
заплаща от Община Варна на спечелилия конкурса участник. 

7. В договора, сключен със спечелилия конкурса участник, 
задължително да се включват горепосочените условия и да се предвиди 
неустойка при неспазване срока на изпълнение на инвестиционната 
програма по компонент К5, в размер на 0.5 % на ден, но не повече от 15 % 
от 1 520 600 лв. /един милион   петстотин и двадесет хиляди  и шестотин 
лева/, без включен ДДС, представляваща стартовата конкурсна цена. 

8. Контролът от страна на Община Варна по извършваните 
строителни работи, оборудване, обзавеждане на детската градина от 
спечелилия конкурса участник, да се осъществява от оторизиран експерт 
общинско предприятие “Инвестиционна политика” и експерт   
Дирекция”Образование” при Община Варна. 



 

 Пламен АНДРЕЕВ 

 Тъй като става въпрос за сделка – имаме ли яснота колко струва 

детската градина, която трябва да се пригажда, т.е.на каква стойност 

възлиза? И дали цената на която е построена тя е близка до началната 

тръжна цена, която се обявява по тези търгове? Защото ако тя струва 3,5 

млн., а тук се отстъпва право на строеж, което е на граничните стойности 

за р-н Владиславово от порядъка на 1240 хлв., да кажем, то тогава при 

една драстична разлика може да няма интерес към строителството на 

такава детска градина. 

  

 Борислав ГУЦАНОВ 

 Спортно-атрактивния комплекс, който започнахме да изграждаме 

миналата година, има две територии отделени – едната за озеленяване, 

другата е за детска градина, тя е 1 536 300 лв.-чисто нова детска градина; 

на „Кап.Райчо” ХV м.р. – чисто нова детска градина – 1 141 800 лв.и ЦДГ 

№ 30 „Мечо Пух” ХІХ м.р. – нов корпус към тази детска градина – 

1 113 300 лв. и третата чисто нова детска градина - в кв. Аспарухово – 

1 520 600 лв. 

 Другия Ви въпрос е действително много сериозен и много 

навременен, който постави г-н Пламен Андреев – за това имаше 

съвещание при мен в понеделник от 15.00 ч.с Гл.архитект на града, 

зам.кмета В. Жечев, зам.кмета К. Базитов – за обсъждане именно на този 

проблем, който Вие поставихте и гл.архитект предложи решение как 

точно да стане, което не е в противовес на това, тъй като моя въпрос беше 

същия като този, който Вие в момента зададохте – да не се окаже, че 

влизаме в нещо, за което издаваме разрешение, а не може да се строи... 

Той твърди, че всичко е нормално и точно по този начин трябва да бъде 



процедирано и да се започне изготвянето на плана за този м.р.във 

Владиславово, за да не се спрат и другите инвестиционни намерения. 

 

 Пламен АНДРЕЕВ 

 Като цяло подхода към тези търгове или конкурси е неправилен, 

защото какво значи „Инвестиционна политика” да ми даде да речем колко 

щяла да струва детската градина...Ако звеното живее в миналия век по 

отношение на цени, към продукта, как да стане... Друго е цял ден да си по 

пътя... Така че аз преди да дам 2000 лв.за тръжната документация, би 

трябвало да знам на каква стойност е тази детска градина, какви 

показатели има като разгъната площ, като обзавеждане, оборудване и 

т.н.... Трябва в първоначалния меморандум да има някаква документация 

за запознаване, за да се явят сериозни кандидати. Иначе предложението 

изглежда несериозно. 

 

 Борислав ГУЦАНОВ 

 Тук не сте коректен, г-н Андреев, който отива да си купува 

документите, вижда всичките неща. Надявам се, че има смисъл, някои 

могат да ги изчислят тези неща... 

 

 Веселин МАРЕШКИ 

 Става въпрос за критериите и за начина, по който се оценяват. 

Спорез мен факта т.1.9 – предоставяне на банкова гаранция – това е 

абсолютно достатъчно условие, което да гарантира интересите на община 

Варна в този смисъл. Другите задължения: „да има годишен оборот за 

последните 3 години” – това е задължение, което според мен е абсолютно 

безмислено и да притежава ДМА в размер на еди-колко си, също е 

абсолютно безмислено. Т.е. моето предложение е тези две неща да 

отпаднат при положение, че фирмата без значение какви активи има, 



колко е богата, дава банкова гаранция, че ще си изпълни ангажиментите 

по договора и в този смисъл оценката се опростява много и всъщност К 

става става само К4 + К5, където се оценява само срока за който ще бъде 

направена инвестицията и сумата, която е предложена, като там съответно 

процентите да станат 60 и 40. 

 За нас е важно срока на изпълнението и размера на инвестицията, 

както и гаранцията като банкова. Така опростяваме много процедурите и 

даваме възможност на повече хора да се явят. 

 

 Красимир МАРИНОВ 

 Общо-взето, дано да не съм лош пророк, но ми се струва, че детски 

градини няма да има. Аргументи: първо, изказването на г-н Марешки – 

какво значи че имаме банкова гаранция. Доколкото на мен ми е известно 

ние искаме да имаме детска градина, това че имаме банкова гаранция е 

много хубаво, ама няма да имаме.... Второ, какво значи да няма оборот 

фирмата и да няма основни средства – как може без такива показатели? 

Нали търсим някой, който наистина да се хване и да я направи тази детска 

градина?!  

 Обсъждахме с г-н Андреев въпроса. Първо, проекта е миниран – 

защо – има заповед на кмета на община Варна, според която до 30.09.не 

може да се прави нищо по инженерната инфраструктура на община Варна 

– Владиславово е територия в община Варна. Не би могло да се направи 

никакво довеждане на вода, канал и другите работи и при условие, че ние 

не даваме реална възможност на този който иска да направи нещо да 

почне да го строи, предварително сме му вързали ръцете и краката – до 

края на септември.  

 Не искам да разсъждавам  по цените, но това което каза Пламен 

Андреев е, че нещата са точно на горния връх на ценовите възможности. 

Възможно е да имаме много кандидати, но е възможно и да нямаме 



кандидати. Тогава пак опираме до това, че според мен трябваше 

комисията по СС, а не подкомисията да се произнесе, защото проекта е 

твърде сериозен и твърде сложен. И когато една комисия от 25-26 човека 

си каже мнението, вероятно нещата биха се изчистили много по-добре. 

 Тези три-четири аргумента ми дават основание да предложа да 

върнем това в ПК по собственост и на следващата сесия, изчистено 

отвсякъде, да го гледаме и да го приемаме. 

 

 Борислав ГУЦАНОВ 

 Вчера обсъждахме да бъде върнато или не, единодушно беше 

виждането да бъде вкарано в дневния ред. Дали ще се явят кандидати или 

не – нека да го пуснем и ще видим; дали цената е висока или не е висока – 

ще видим тогава; освен това – връщаме детските градини и какво става? 

Не може на 15.09.да пуснем физкултурния салон на І ЕГ; не можем да 

направим разширяването на корпуса на едната детска градина; не можем 

да построим трите чисто нови детски градини – по едната слава Богу, 

приключи процедурата, дано всичко да е наред, трябва да отворим врата... 

Това е третата чисто нова градина откакто почнахме програмата преди 

година и малко повече от една година. Но ако това нещо не пуснем днес, 

следващата сесия е след малко повече от месец – разбирате за какво става 

въпрос... Не виждам пречка, при положение че всичко е изчистено, да 

вървим напред! Не можем да намалим цените повече от това. 

 

 Стелиян СЕВАСТИЯНОВ 

 Бях на заседанието на помощната комисия, тя беше поставена пред 

две граници, за да взема решения. Едната граница беше това, което 

защитава г-н Марешки – да се отвори процедурата дотолкова че едва ли не 

да участва всеки, който има желание да строи, а другата граница беше да 

се търсят гаранции в сигурни, големи строители, които да гарантират 



строежа. Нещата, които са предложени тук е нещо компромисно, 

доколкото мога да изразя това, което направи комисията. 

 Комисията работи в четвъртък, имаше нагласа да се свика заседание 

на ПК по собственост и стопанстов, за съжаление обаче председателят на 

комисията каза, че е заета и поради това вкарваме въпроса направо на 

сесия. 

 

 Владимир ТОНЕВ 

 Ако оставим въпроса за следваща сесия, със сигурност няма да 

станат детските градини. 

 Това, че големи фирми могат да не намерят интерес да участват, 

тогава предлагам да приемем предложението на г-н Марешки по 

документацията, за да могат да се включат и не толкова големи фирми – 

твърдо съм убеден, че фирма която е готова да даде банкова гаранция от 

милион и половина лева, значи има доверието на банката, би трябвало при 

това положение да има и доверието на общината.  

 Предлагам да либерализираме максимално документацията, за да 

могат да се включат и фирми, които са по-малки и по-пъргави. Една 

голяма фирма вече става консервативна, иска нещата да са и много по-

сигурни, иска да вдигне цената на печалбата, защото ще има и по-високи 

режийни разходи, така че не виждам защо трябва да правим конкурса само 

за големи фирми. 

 

 Пламен АНДРЕЕВ 

 Дори и в тръжната документация нещата са разделени на две части: 

едното касае търговската репутация, а другото платежоспособност и 

възможности на изпълнение и въобще финансовата страна на нещата, като 

цяло. Във всеки един конкурс или търг търговската репутация се смята за 

едно от водещите неща и банковата гаранция не се изчерпва с търговската 



репутация. Благодаря на съветите на г-н Тонев и на г-н Марешки, но за 

мен е много важно, ако аз съм собственик на парцел, на кого ще си дам 

парцела, ако и да ми дава банкова гаранция. Ангажиментите на 

изпълнителя са много сериозни. Абсолютно съм за това да гласуваме 

въпроса за детските градини днес, но да дадем опции за по-голяма 

информация за участниците в търга – нищо повече не казвам. Защото съм 

убеден, че с тези пари, които се предоставят за ОПС – 600 хил.евро – тези 

пари за 4 400 кв.м РЗП във Владиславово са около 150 евротежест на кв.м, 

което е пределно. Срещу 600 хил.евро искаме да се построи нещо – това 

нещо може да бъде максимум 1200 кв.м с обзавеждането, двора, детските 

съоръжения и т.н. Искам нещата да станат, но да станат технически и 

юридически грамотно.  

 

 Коста БАЗИТОВ – зам.кмет 

 Документацията за строителството на детските градини я 

притежаваме, можем да я предоставим във втория етап след като се вземе 

решение. Втория етап е конкурсната процедура, преди конкурсната 

процедура участващите могат да получат  информация за проектите, които 

са разработени, за да могат да се пригодят за строителство на новите 

градини.  

 

 Борислав ГУЦАНОВ 

 Остана втория спорен момент – да има ли либерализация на режима 

на конкурса или да няма? 

 

 Веселин МАРЕШКИ 

 На практика, такива условия за т.нар.ценз или репутация на 

кандидата най-вече се предоставят при общински търгове, държавни; в 



частния бизнес това не е широка практика и повече се държи на реалните 

гаранции, които гарантират изпълнението на договора. 

 

 Стелиян СЕВАСТИЯНОВ 

 Предлагам да гласуваме даденото предложение, защото беше 

направен компромис по отношение на либерализацията, бяха предложени 

срокове за 5 години, по-големи гаранции, съответно бяха намалени... 

 

 Борислав ГУЦАНОВ 

 Единия от вариантите е да отпадне оборота, за да останат активи – 

мисля че има, защото все пак активите са важни от гледна точка, че има 

строителни активи и тази фирма наистина е строителна. Или правим 

пълна либерализация? Дайте мнения, да стигнем до едно виждане. 

  

 Д-р Янко СТАНЕВ 

 Мисля, че обществения сектор сам регулира тези неща. За мен е 

достатъчно фирмите да са членове на Строителната камара и да 

изпълняват и да имат изискванията на съответните браншови 

организации. Затова предлагам, ако има ограничителни условия, по-добре 

да бъдат тези условия които браншовиците сами са си наложили с цел да 

укрепват авторитета си и да повишават качеството на работата. 

 

 Борислав ГУЦАНОВ 

 Значи, остава като основа да бъдат членове на Строителната камара 

и това, и промените, които предложиха г-н Тонев и г-н Марешки. 

 

 Д-р Янко СТАНЕВ 

 Имаме едно единствено условие – да бъдат завършени детските 

градини в 6-месечен срок, което е доста сериозно условие за всички, които 



се заемат. В този тип търг не е необходимо да гоним само една определена 

горна постройка на фирмите, към които имаме добро отношение, а трябва 

да търсим малко по-широко ветрило, защото е доста обемна работата и 

защото ние не правим една или две детски градини като миналата година. 

А с ремонтите правим 8 детски градини. И тъй като знам, че големите 

фирми са много отговорни и изискванията, които те поставят са по същия 

начин, затова лично аз смятам, че за този търг е необходима малко по-

голяа широка, за да може да избираме измежду повече кандидати и да се 

осъществи дейността.  

 

  Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

506-7. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.1 от ЗОС, 
по реда на чл.92, ал.7, т. 7.1. и чл.99 от НРПУРОИ, Общински съвет – 
Варна дава съгласие за отстъпване право на строеж чрез конкурс върху 
имоти – частна общинска собственост, представляващи: УПИ І-“за 
жилищно  строителство, гаражи, КОО, трафопост и благоустройство”, 
кв.17 по плана на ж.к.”Вл. Варненчик”, ІV м.р., гр. Варна, за изграждане на 
обект: Секция вх.14 на бл.402, предмет на АОС №732/1998г. и УПИ І-“за 
жилищно  строителство, гаражи и благоустройство”, кв.11 по плана на 
ж.к.”Вл.Варненчик”, ІV м.р., гр.Варна, за изграждане на обект: Секция вх.4 
на бл.404, предмет на АОС №726/1998г.,  

срещу цена, представляваща: 
- пригаждане на съществуващ проект на ЦДГ № 46 “Слънчева дъга” 

на ул.”Гладстон” в съответствие с изготвено от Дирекция ”Образование” 
при Община Варна техническо задание, изграждане, оборудване, 
обзавеждане и въвеждане в експлоатация на нова детска градина в имот – 
частна общинска собственост, представляващ УПИ І- “ за детска градина”, 
кв.13, по плана на 15 м.р., находящ се на ул.”Кап.Райчо”, гр.Варна, 
предмет на АОС № 3335/11.04.2005 г., на доказана стойност не по-малка от 
1 141 800 лв. /един милион  сто четиридесет и една хиляди и осемстотин 
лева/, без включен ДДС, определена на база пазарната оценка на процента 
обезщетение в полза на Община Варна, определена от лицензиран 
оценител, в размер на 1 141 800 лв. /един милион  сто четиридесет и една 



хиляди и осемстотин лева/, без включен ДДС, от които: 705 800 лв. за адрес 
бл.402, вх.14 и 436 000 лв. за адрес бл.404, вх.4.  

ІІ. Общински съвет - Варна утвърждава, на основание чл.99, ал.4 от 
НРПУРОИ, следните конкурсни условия: 

1. Право на участие в конкурса имат 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; 
1.3. нямат просрочени парични задължения към работниците и 

служителите, на които кандидатът е работодател; 
1.4. са извършвали по договори строителна дейност в сферата на 

строителството на територията на Община Варна; 
1.5. представят документи, удостоверяващи вписването на 

кандидата в Централния професионален регистър на строителя по Закона за 
камарата на строителите /ДВ бр.108/2006 г./.  

1.6. представят банкова гаранция за сумата от 1 141 800 лв. /един 
милион  сто четиридесет и една хиляди и осемстотин лева/, без включен 
ДДС, която да гарантира изпълнението на поетите задължения. 

2. За участие в конкурса са необходими следните документи: 
2.1. заявление за участие по образец, представен към комплекта 

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

вписвания за вписване на едноличните търговци и юридическите лица, а за 
фирмите, които не са пререгистрирани в Търговския регистър - актуално 
удостоверение за съдебна регистрация – оригинал; 

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

2.4. служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при 
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 
кандидата и лицата, управляващи и представляващи едноличните търговци 
и юридическите лица – оригинал; 

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

2.6. удостоверение за липса на задължения по данъчно–
осигурителната сметка от съответното подразделение на  Националната 
агенция 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 – оригинал /за фирмите, които нямат регистрация в Търговския 
регистър/; 

2.10. декларация, приложена към комплекта конкурсни документи, 
за получаване и запознаване с конкурсните условия; 

2.11. декларация за неразгласа на информацията, предоставена във 
връзка с участието в конкурса, приложена към комплекта конкурсни 
документи; 

2.12. декларация за запознаване с градоустройствените показатели 
на имотите, за които се кандидатства, приложена към комплекта конкурсни 
документи; 

2.13. декларация за липса на просрочени парични задължения към 
работниците и служителите, на които кандидатът е работодател; 

2.14. декларация, приложена към комплекта конкурсни документи 
за извършен оглед на имотите; 

2.15. заверени за вярност копия на документите, удостоверяващи 
вписването на кандидата в Централния професионален регистър на 
строителя по Закона за камарата на строителите /ДВ бр.108/2006г./; 

2.16. заверени копия на счетоводен баланс и отчет за приходи и 
разходи за последните 3 /три/ години, съгласно Закона за счетоводството; 

2.17. заверени за вярност от участника копия от договори за 
изпълнение на строителна дейност и копия на издадени разрешения за 
ползване на името на участника в сферата на строителството на територията 
на Община Варна; 

2.18. банкова гаранция  за сумата от 1 141 800 лв. /един милион  сто 
четиридесет и една хиляди и осемстотин лева/, без включен ДДС, която да 
гарантира изпълнението на поетите задължения – оригинал; 

2.19. платежен документ за внесен депозит в размер на 114 180 лв. 
/сто  и четиринадесет хиляди сто и осемдесет лева/, без включен ДДС, 
платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при 
«Централна кооперативна банка» АД – клон Варна; 

2.20. платежен документ за закупена конкурсна документация, която 
се получава в стая №1207 на 12-я етаж в сградата на Община Варна, срещу 
сумата от    2 000лв. /две хиляди лева/, платима по IBAN: 
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 
00, при «Централна кооперативна банка» АД – клон Варна; 

2.21. финансово предложение по отделните критерии за оценка, 
запечатано в отделен плик. 

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

3. Състезателни  елементи и тежест в общата оценка на 
предложението: 



Пригаждане на инвестиционен проект, изграждане, оборудване, 
обзавеждане и въвеждане в експлоатация по одобрени проекти на детската 
градина: 

К1 – инвестиционна програма за не по-малко от 1 141 800 лв. /един 
милион  сто четиридесет и една хиляди и осемстотин лева/ – 40% 
/представляваща първоначална конкурсна цена на отстъпеното право на 
строеж/. 

К2 – срок за изпълнение на инвестиционната програма /не по-кратък 
от 6 (шест) месеца и не по-дълъг от 12 (дванадесет) месеца, считано от 
датата на подписване на договора със спечелилия конкурса участник/ – 
60%. 

4. Формула за оценка на предложенията: 
 

К = К1 + К2 
 

където:  
К1 = (ИПучастник / ИПмакс) х 40% 
ИПучастник – предложен от участника размер на инвестиционна 

програма; 
ИПмакс – максимален предложен размер на инвестиционна 

програма. 
К2 = (СИОмин. / СИОучастник) х 60% 
СИОучастника – срок за изпълнение на инвестиционната програма 

от участника; 
СИОмин. – минимален срок за изпълнение на инвестиционната 

програма. 
 

5. В случай, че действителният размер инвестиции след въвеждане в 
експлоатация на детската градина е по-малък от предложения размер на 
инвестиционната програма, без включен ДДС, разликата до тази сума се 
заплаща от спечелилия конкурса участник в приход на бюджета на община 
Варна. 

6. В случай, че размера /стойността/ на инвестиционната програма за 
пригаждане на инвестиционен проект, изграждане, оборудване, 
обзавеждане и въвеждане в експлоатация по одобрени проекти на детската 
градина е по-голям от  1 141 800 лв. /един милион  сто четиридесет и една 
хиляди и осемстотин лева/, без включен ДДС, разликата над тази сума не се 
заплаща от Община Варна на спечелилия конкурса участник. 

7. В договора, сключен със спечелилия конкурса участник, 
задължително да се включват горепосочените условия и да се предвиди 
неустойка при неспазване срока на изпълнение на инвестиционната 
програма по компонент К2, в размер на 0.5 % на ден, но не повече от 15 % 
от 1 141 800 лв. /един милион  сто четиридесет и една хиляди и осемстотин 
лева/, без включен ДДС, представляваща стартовата конкурсна цена. 



8. Контролът от страна на Община Варна по извършваните 
строителни работи, оборудване, обзавеждане на детската градина от 
спечелилия конкурса участник, да се осъществява от оторизиран експерт от 
общинско предприятие “Инвестиционна политика” и от експерт   
Дирекция”Образование” при Община Варна. 

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

 

 

 

 

 

 

507-7. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.1 от ЗОС, 
по реда на чл.92, ал.7, т. 7.1. и чл.99 от НРПУРОИ, Общински съвет – 
Варна дава съгласие за отстъпване право на строеж чрез конкурс върху 
имоти – частна общинска собственост, представляващи: УПИ І-“за 
жилищно застрояване, благоустрояване, гаражи, трафопост и КОО”, кв.1 
по плана на ж.к.”Вл.Варненчик”, ІІІ м.р., гр.Варна, за изграждане на обект: 
Секция вх.14 на бл.306, предмет на АОС № 688/1998 г. и УПИ І-“за 
жилищно  строителство, гаражи и благоустройство”, кв.20, по плана на 
ж.к. „Вл.Варненчик”, ІV м.р. за изграждане на обект: Секция вх.15 на 
бл.401, предмет на АОС № 735/1998г.  

срещу цена, представляваща: 
– пригаждане на съществуващ проект на ОДЗ №2 “Д-р Петър Берон” 

и одобряване в съответствие с изготвено от Дирекция”Образование” при 
Община Варна техническо задание, изграждане, оборудване, обзавеждане и 
въвеждане в експлоатация на нови корпуси към ЦДГ №30 “Мечо Пух” в 
имот – публична общинска собственост, представляващ ПИ №51- “детска 
градина” по плана на 19 м.р., ж.к.”Чайка”, гр. Варна, предмет на АОС 
№3107/23.08.2004г. на доказана стойност не по-малка от  1 113 300 лв. /един 
милион сто и тринадесет хиляди и триста лева/, без включен ДДС, 
определена на база пазарната оценка на процента обезщетение в полза на 
Община Варна, определена от лицензиран оценител, в размер на 1 113 
300 лв. /един милион сто и тринадесет   хиляди и триста лева/, без включен 
ДДС, от които: 724 000 лв. за адрес бл.306, вх.14 и 389 300 лв. за адрес 
бл.401, вх.15. 

ІІ. Общински съвет - Варна утвърждава, на основание чл.99, ал.4 от 
НРПУРОИ, следните конкурсни условия: 



1. Право на участие в конкурса имат 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; 
1.3. нямат просрочени парични задължения към работниците и 

служителите, на които кандидатът е работодател; 
1.4. са извършвали по договори строителна дейност в сферата на 

строителството на територията на Община Варна; 
1.5. представят документи, удостоверяващи вписването на 

кандидата в Централния професионален регистър на строителя по Закона за 
камарата на строителите /ДВ бр.108/2006 г./.  

1.6. представят банкова гаранция за сумата от 1 113 300 лв. /един 
милион сто и тринадесет   хиляди и триста лева/, без включен ДДС, която 
да гарантира изпълнението на поетите задължения. 

2. За участие в конкурса са необходими следните документи: 
2.1. заявление за участие по образец, представен към комплекта 

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

вписвания за вписване на едноличните търговци и юридическите лица, а за 
фирмите, които не са пререгистрирани в Търговския регистър - актуално 
удостоверение за съдебна регистрация – оригинал; 

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

2.4. служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при 
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 
кандидата и лицата, управляващи и представляващи едноличните търговци 
и юридическите лица – оригинал; 

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

2.6. удостоверение за липса на задължения по данъчно–
осигурителната сметка от съответното подразделение на  Националната 
агенция 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 – оригинал /за фирмите, които нямат регистрация в Търговския 
регистър/; 

2.10. декларация, приложена към комплекта конкурсни документи, 
за получаване и запознаване с конкурсните условия; 



2.11. декларация за неразгласа на информацията, предоставена във 
връзка с участието в конкурса, приложена към комплекта конкурсни 
документи; 

2.12. декларация за запознаване с градоустройствените показатели 
на имотите, за които се кандидатства, приложена към комплекта конкурсни 
документи; 

2.13. декларация за липса на просрочени парични задължения към 
работниците и служителите, на които кандидатът е работодател; 

2.14. декларация, приложена към комплекта конкурсни документи 
за извършен оглед на имотите; 

2.15. заверени за вярност копия на документите, удостоверяващи 
вписването на кандидата в Централния професионален регистър на 
строителя по Закона за камарата на строителите /ДВ бр.108/2006г./; 

2.16. заверени копия на счетоводен баланс и отчет за приходи и 
разходи за последните 3 /три/ години, съгласно Закона за счетоводството; 

2.17. заверени за вярност от участника копия от договори за 
изпълнение на строителна дейност и копия на издадени разрешения за 
ползване на името на участника в сферата на строителството на територията 
на Община Варна; 

2.18. банкова гаранция  за сумата от 1 113 300 лв. /един милион сто 
и тринадесет   хиляди и триста лева/, без включен ДДС, която да гарантира 
изпълнението на поетите задължения – оригинал; 

2.19. платежен документ за внесен депозит в размер на 111 330 лв. 
/сто и единадесет хиляди триста и тридесет лева/, без включен ДДС, 
платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при 
«Централна кооперативна банка» АД – клон Варна; 

2.20. платежен документ за закупена конкурсна документация, която 
се получава в стая № 1207 на 12-я етаж в сградата на Община Варна, срещу 
сумата от 2 000 лв. /две хиляди лева/, платима по IBAN: 
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 
00, при «Централна кооперативна банка» АД – клон Варна; 

2.21. финансово предложение по отделните критерии за оценка, 
запечатано в отделен плик. 

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

3. Състезателни  елементи и тежест в общата оценка на 
предложението: 

Пригаждане на инвестиционен проект, изграждане, оборудване, 
обзавеждане и въвеждане в експлоатация по одобрени проекти на 
корпусите: 



К1 – инвестиционна програма за не по-малко от 1 113 300 лв. /един 
милион сто и тринадесет   хиляди и триста лева/ – 40% /представляваща 
първоначална конкурсна цена на отстъпеното право на строеж/. 

К2 – срок за изпълнение на инвестиционната програма /не по-кратък 
от 6 (шест) месеца и не по-дълъг от 12 (дванадесет) месеца, считано от 
датата на подписване на договора със спечелилия конкурса участник/ – 
60%. 

4. Формула за оценка на предложенията: 
 

К = К1 + К2 
 
 

където:  
 
К1 = (ИПучастник / ИПмакс) х 40% 
ИПучастник – предложен от участника размер на инвестиционна 

програма; 
ИПмакс – максимален предложен размер на инвестиционна 

програма. 
К2 = (СИОмин. / СИОучастник) х 60% 
СИОучастника – срок за изпълнение на инвестиционната програма 

от участника; 
СИОмин. – минимален срок за изпълнение на инвестиционната 

програма. 
 

5. В случай, че действителният размер инвестиции след въвеждане в 
експлоатация на новите корпуси към детската градина е по-малък от 
предложения размер на инвестиционната програма, без включен ДДС, 
разликата до тази сума се заплаща от спечелилия конкурса участник в 
приход на бюджета на община Варна. 

6. В случай, че размера /стойността/ на инвестиционната програма за 
пригаждане на инвестиционен проект, изграждане, оборудване, 
обзавеждане и въвеждане в експлоатация по одобрени проекти на 
корпусите към детската градина е по-голям от  1 113 300 лв. /един милион 
сто и тринадесет   хиляди и триста лева/, без включен ДДС, разликата над 
тази сума не се заплаща от Община Варна на спечелилия конкурса 
участник. 

7. В договора, сключен със спечелилия конкурса участник, 
задължително да се включват горепосочените условия и да се предвиди 
неустойка при неспазване срока на изпълнение на инвестиционната 
програма по компонент К2, в размер на 0.5 % на ден, но не повече от 15 % 
от 1 113 300 лв. /един милион сто и тринадесет   хиляди и триста лева/, без 
включен ДДС, представляваща стартовата конкурсна цена. 

8. Контролът от страна на Община Варна по извършваните 
строителни работи, оборудване, обзавеждане на корпусите от спечелилия 



конкурса участник, да се осъществява от оторизиран експерт от общинско 
предприятие “Инвестиционна политика” и от експерт   
Дирекция”Образование” при Община Варна. 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

508-7. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.1 от ЗОС, 
по реда на чл.92, ал.7, т. 7.1. и чл.99 от НРПУРОИ, Общински съвет – 
Варна дава съгласие за отстъпване право на строеж чрез конкурс върху 
имоти – частна общинска собственост, представляващи: УПИ І-“за 
жилищно застрояване, благоустрояване, КОО и гаражи”, кв.10 по плана на 
ж.к. „Вл.Варненчик”, ІІІ м.р. , гр.Варна, за изграждане на обект: Секция 
вх.4 на бл.305, предмет на АОС №698/1998г.; УПИ І-“за жилищно 
застрояване, благоустрояване, гаражи, трафопост и КОО”, кв.1 по плана на 
ж.к. ”Вл.Варненчик”, ІІІ м.р. , гр.Варна за изграждане на обект: Секция 
вх.6 на бл.306, предмет на АОС №688/1998г. и УПИ І-“за жилищно 
строителство, гаражи, КОО и благоустройство”, кв.5 по плана на ж.к. „Вл. 
Варненчик”, ІV м.р., гр.Варна за изграждане на обект: Секция вх.4, на 
бл.406, предмет на АОС №719/1998г.,  

срещу цена, представляваща: 
– пригаждане на съществуващ проект на ЦДГ №46 “Слънчева дъга” на 

ул.”Гладстон” и одобряването му в съответствие с изготвено от 
Дирекция”Образование” при Община Варна техническо задание, 
изграждане, оборудване, обзавеждане и въвеждане в експлоатация  на  нова 
детска градина в имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ 
ІХ-235-“за детска градина” до Спортно атракционен комплекс, кв.9 по 
плана на ж.к.”Младост”, ІІ м.р., гр.Варна, предмет на АОС 
№4282/02.04.2007г. на доказана стойност не по-малка от 1 536 300 лв. /един 
милион   петстотин тридесет и шест хиляди и триста лева/, без включен 
ДДС, определена на база пазарната оценка на процента обезщетение в полза 
на Община Варна, определена от лицензиран оценител, в размер на 1 536 
300 лв. /един милион   петстотин тридесет и шест хиляди и триста лева/, без 



включен ДДС, от които: 581 300 лв. за адрес бл.305, вх.4; 591 700 лв. за 
адрес бл.306, вх.6 и 363 300 лв. за адрес бл.406, вх.4. 

ІІ. Общински съвет - Варна утвърждава на основание чл.99, ал.4 от 
НРПУРОИ следните конкурсни условия: 

1. Право на участие в конкурса имат 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; 
1.3. нямат просрочени парични задължения към работниците и 

служителите, на които кандидатът е работодател; 
1.4. са извършвали по договори строителна дейност в сферата на 

строителството на територията на Община Варна; 
1.5. представят документи, удостоверяващи вписването на 

кандидата в Централния професионален регистър на строителя по Закона за 
камарата на строителите /ДВ бр.108/2006 г./.  

1.6. представят банкова гаранция за сумата от 1 536 300 лв. /един 
милион петстотин тридесет и шест хиляди и триста лева/, без включен ДДС, 
която да гарантира изпълнението на поетите задължения. 

2. За участие в конкурса са необходими следните документи: 
2.1. заявление за участие по образец, представен към комплекта 

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

вписвания за вписване на едноличните търговци и юридическите лица, а за 
фирмите, които не са пререгистрирани в Търговския регистър - актуално 
удостоверение за съдебна регистрация – оригинал; 

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

2.4. служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при 
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 
кандидата и лицата, управляващи и представляващи едноличните търговци 
и юридическите лица – оригинал; 

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

2.6. удостоверение за липса на задължения по данъчно–
осигурителната сметка от съответното подразделение на  Националната 
агенция 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 – оригинал /за фирмите, които нямат регистрация в Търговския 
регистър/; 

2.10. декларация, приложена към комплекта конкурсни документи, 
за получаване и запознаване с конкурсните условия; 

2.11. декларация за неразгласа на информацията, предоставена във 
връзка с участието в конкурса, приложена към комплекта конкурсни 
документи; 

2.12. декларация за запознаване с градоустройствените показатели 
на имотите, за които се кандидатства, приложена към комплекта конкурсни 
документи; 

2.13. декларация за липса на просрочени парични задължения към 
работниците и служителите, на които кандидатът е работодател; 

2.14. декларация, приложена към комплекта конкурсни документи 
за извършен оглед на имотите; 

2.15. заверени за вярност копия на документите, удостоверяващи 
вписването на кандидата в Централния професионален регистър на 
строителя по Закона за камарата на строителите /ДВ бр.108/2006г./; 

2.16. заверени копия на счетоводен баланс и отчет за приходи и 
разходи за последните 3 /три/ години, съгласно Закона за счетоводството; 

2.17. заверени за вярност от участника копия от договори за 
изпълнение на строителна дейност и копия на издадени разрешения за 
ползване на името на участника в сферата на строителството на територията 
на Община Варна; 

2.18. банкова гаранция  за сумата от 1 536 300 лв. /един милион   
петстотин тридесет и шест хиляди и триста лева/, без включен ДДС, която 
да гарантира изпълнението на поетите задължения – оригинал; 

2.19. платежен документ за внесен депозит в размер на 153 630 лв. 
/сто петдесет и три хиляди шестотин и тридесет лева/, без включен ДДС, 
платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при 
«Централна кооперативна банка» АД – клон Варна; 

2.20. платежен документ за закупена конкурсна документация, която 
се получава в стая №1207 на 12-я етаж в сградата на Община Варна, срещу 
сумата от 2 000лв. /две хиляди лева/, платима по IBAN: 
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 
00, при «Централна кооперативна банка» АД – клон Варна; 

2.21. финансово предложение по отделните критерии за оценка, 
запечатано в отделен плик. 

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

3. Състезателни  елементи и тежест в общата оценка на 
предложението: 



Пригаждане на инвестиционен проект, изграждане, оборудване, 
обзавеждане и въвеждане в експлоатация по одобрени проекти на детската 
градина: 

К1 – инвестиционна програма за не по-малко от 1 536 300 лв. /един 
милион   петстотин тридесет и шест хиляди и триста лева/ – 40% 
/представляваща първоначална конкурсна цена на отстъпеното право на 
строеж/. 

К2 – срок за изпълнение на инвестиционната програма /не по-кратък 
от 6 (шест) месеца и не по-дълъг от 12 (дванадесет) месеца, считано от 
датата на подписване на договора със спечелилия конкурса участник/ – 
60%. 

4. Формула за оценка на предложенията: 
 

К = К1 + К2 
 
 

където:  
 
К1 = (ИПучастник / ИПмакс) х 40% 
ИПучастник – предложен от участника размер на инвестиционна 

програма; 
ИПмакс – максимален предложен размер на инвестиционна 

програма. 
К2 = (СИОмин. / СИОучастник) х 60% 
СИОучастника – срок за изпълнение на инвестиционната програма 

от участника; 
СИОмин. – минимален срок за изпълнение на инвестиционната 

програма. 
 

5. В случай, че действителният размер инвестиции след въвеждане в 
експлоатация на детската градина е по-малък от предложения размер на 
инвестиционната програма, без включен ДДС, разликата до тази сума се 
заплаща от спечелилия конкурса участник в приход на бюджета на община 
Варна. 

6. В случай, че размера /стойността/ на инвестиционната програма за 
пригаждане на инвестиционен проект, изграждане, оборудване, 
обзавеждане и въвеждане в експлоатация по одобрени проекти на детската 
градина е по-голям от  1 536 300 лв. /един милион   петстотин тридесет и 
шест хиляди и триста лева/, без включен ДДС, разликата над тази сума не 
се заплаща от Община Варна на спечелилия конкурса участник. 

7. В договора, сключен със спечелилия конкурса участник, 
задължително да се включват горепосочените условия и да се предвиди 
неустойка при неспазване срока на изпълнение на инвестиционната 
програма по компонент К2, в размер на 0.5 % на ден, но не повече от 15 % 



от 1 536 300 лв. /един милион   петстотин тридесет и шест хиляди и триста 
лева/, без включен ДДС, представляваща стартовата конкурсна цена. 

8. Контролът от страна на Община Варна по извършваните 
строителни работи, оборудване, обзавеждане на детската градина от 
спечелилия конкурса участник, да се осъществява от оторизиран експерт от 
общинско предприятие “Инвестиционна политика” и от експерт   
Дирекция”Образование” при Община Варна. 

 

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

 

 

 

 

 

509-7. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.1 от ЗОС, 
по реда на чл.92, ал.7, т. 7.1. и чл.99 от НРПУРОИ, Общински съвет – 
Варна дава съгласие за отстъпване право на строеж чрез конкурс върху 
имоти – частна общинска собственост, представляващи: УПИ І-“за 
жилищно застрояване, благоустрояване, КОО и гаражи”, кв.18 по плана на 
ж.к.”Вл.Варненчик”, ІІІ м.р. , гр.Варна за изграждане на обект: Секция вх.4 
на бл.303, предмет на АОС №709/1998г.; УПИ І-“за жилищно застрояване, 
благоустрояване, гаражи, трафопост и КОО”, кв.1 по плана на 
ж.к.”Вл.Варненчик”, ІІІ м.р., гр.Варна за изграждане на обект: Секция 
вх.12 на бл.306, предмет на АОС№688/1998г. и УПИ І-“за жилищно 
строителство, гаражи, КОО, трафопост и благоустройство”, кв.17 по плана 
на ж.к.”Вл.Варненчик”, ІV м.р., гр.Варна за изграждане на обект: Секция 
вх.10, на бл.402, предмет на АОС №732/1998г. 

срещу цена, представляваща: 
– пригаждане на съществуващ проект на ЦДГ № 46 “Слънчева дъга” 

на ул.”Гладстон” и одобряването му в съответствие с изготвено от 
Дирекция „Образование” при Община Варна техническо задание, 
изграждане, оборудване, обзавеждане и въвеждане в експлоатация  на  нова 
детска градина в имот– публична общинска собственост, представляващ 
УПИ ІІ“за детска градина”, кв.14 по плана на 27 м.р., кв.Аспарухово, 
гр.Варна, в двора на ОУ”Хр.Ботев”, предмет на АОС № 4914/2008г., на 
доказана стойност не по-малка от 1 520 600 лв. /един милион   петстотин и 
двадесет хиляди  и шестотин лева/, без включен ДДС, определена на база 
пазарната оценка на процента обезщетение в полза на Община Варна, 



определена от лицензиран оценител, в размер на 1 520 600 лв. /един милион   
петстотин и двадесет хиляди  и шестотин лева/, без включен ДДС, от които 
446 300лв. за адрес бл.303, вх.4; 456 700 лв. за адрес бл.306, вх.12 и 617 
600лв.  за адрес бл.402, вх.10. 

ІІ. Общински съвет - Варна утвърждава, на основание чл.99, ал.4 от 
НРПУРОИ, следните конкурсни условия: 

 
1. Право на участие в конкурса имат 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; 
1.3. нямат просрочени парични задължения към работниците и 

служителите, на които кандидатът е работодател; 
1.4. са извършвали по договори строителна дейност в сферата на 

строителството на територията на Община Варна; 
1.5. представят документи, удостоверяващи вписването на 

кандидата в Централния професионален регистър на строителя по Закона за 
камарата на строителите /ДВ бр.108/2006г./. 

1.6. представят банкова гаранция за сумата от 1 520 600 лв. /един 
милион   петстотин и двадесет хиляди  и шестотин лева/, без включен ДДС, 
която да гарантира изпълнението на поетите задължения. 

2. За участие в конкурса са необходими следните документи: 
2.1. заявление за участие по образец, представен към комплекта 

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

вписвания за вписване на едноличните търговци и юридическите лица, а за 
фирмите, които не са пререгистрирани в Търговския регистър - актуално 
удостоверение за съдебна регистрация – оригинал; 

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

2.4. служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при 
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 
кандидата и лицата, управляващи и представляващи едноличните търговци 
и юридическите лица – оригинал; 

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

2.6. удостоверение за липса на задължения по данъчно–
осигурителната сметка от съответното подразделение на  Националната 
агенция 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 за фирмите, които нямат пререгистрация в 
Търговския регистър; 

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

2.10. декларация, приложена към комплекта конкурсни документи, 
за получаване и запознаване с конкурсните условия; 

2.11. декларация за неразгласа на информацията, предоставена във 
връзка с участието в конкурса, приложена към комплекта конкурсни 
документи; 

2.12. декларация за запознаване с градоустройствените показатели 
на имотите, за които се кандидатства, приложена към комплекта конкурсни 
документи; 

2.13. декларация за липса на просрочени парични задължения към 
работниците и служителите, на които кандидатът е работодател; 

2.14. декларация, приложена към комплекта конкурсни документи 
за извършен оглед на имотите; 

2.15. заверени за вярност копия на документите, удостоверяващи 
вписването на кандидата в Централния професионален регистър на 
строителя по Закона за камарата на строителите /ДВ бр.108/2006г./; 

2.16. заверени копия на счетоводен баланс и отчет за приходи и 
разходи за последните 3 /три/ години, съгласно Закона за счетоводството; 

2.17. заверени за вярност от участника копия от договори за 
изпълнение на строителна дейност и копия на издадени разрешения за 
ползване на името на участника в сферата на строителството на територията 
на Община Варна; 

2.18. банкова гаранция  за сумата от 1 520 600 лв. /един милион   
осемдесет и четири хиляди и седемстотин лева/, без включен ДДС, която да 
гарантира изпълнението на поетите задължения – оригинал; 

2.19. платежен документ за внесен депозит в размер на  152 600 лв. 
/сто и осем хиляди четиристотин и седемдесет лева/, без включен ДДС, 
платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при 
«Централна кооперативна банка» АД – клон Варна; 

2.20. платежен документ за закупена конкурсна документация, която 
се получава в стая №1207 на 12-я етаж в сградата на Община Варна, срещу 
сумата от 2 000лв. /две хиляди лева/, платима по IBAN: 
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 
00, при «Централна кооперативна банка» АД – клон Варна; 

2.21. финансово предложение по отделните критерии за оценка, 
запечатано в отделен плик. 



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

3. Състезателни  елементи и тежест в общата оценка на 
предложението: 

Пригаждане на инвестиционен проект, изграждане, оборудване, 
обзавеждане и въвеждане в експлоатация по одобрени проекти на описаната 
в тръжната документация детска градина: 

К1 – инвестиционна програма за не по-малко от 1 520 600 лв. /един 
милион   петстотин и двадесет хиляди  и шестотин лева/ – 40% 
/представляваща първоначална конкурсна цена на отстъпеното право на 
строеж/. 

К2 – срок за изпълнение на инвестиционната програма /не по-кратък 
от  6 (шест) месеца и не по-дълъг от 12 (дванадесет) месеца, считано от 
датата на подписване на договора със спечелилия конкурса участник/ –60%. 

4. Формула за оценка на предложенията: 
 

К = К1 + К2 
 
 

където:  
 
К1 = (ИПучастник / ИПмакс) х 40% 
ИПучастник – предложен от участника размер на инвестиционна 

програма; 
ИПмакс – максимален предложен размер на инвестиционна 

програма. 
К2 = (СИОмин. / СИОучастник) х 60% 
СИОучастника – срок за изпълнение на инвестиционната програма 

от участника; 
СИОмин. – минимален срок за изпълнение на инвестиционната 

програма. 
 

5. В случай, че действителният размер инвестиции след въвеждане в 
експлоатация на детската градина е по-малък от предложения размер на 
инвестиционната програма, без включен ДДС, разликата до тази сума се 
заплаща от спечелилия конкурса участник в приход на бюджета на община 
Варна. 

6. В случай, че размера /стойността/ на инвестиционната програма за 
пригаждане на инвестиционен проект, изграждане, оборудване, 
обзавеждане и въвеждане в експлоатация по одобрени проекти на детската 
градина е по-голям от  1 520 600 лв. /един милион   петстотин и двадесет 
хиляди  и шестотин лева/, без включен ДДС, разликата над тази сума не се 
заплаща от Община Варна на спечелилия конкурса участник. 



7. В договора, сключен със спечелилия конкурса участник, 
задължително да се включват горепосочените условия и да се предвиди 
неустойка при неспазване срока на изпълнение на инвестиционната 
програма по компонент К2, в размер на 0.5 % на ден, но не повече от 15 % 
от 1 520 600 лв. /един милион   петстотин и двадесет хиляди  и шестотин 
лева/, без включен ДДС, представляваща стартовата конкурсна цена. 

8. Контролът от страна на Община Варна по извършваните 
строителни работи, оборудване, обзавеждане на детската градина от 
спечелилия конкурса участник, да се осъществява от оторизиран експерт от 
общинско предприятие “Инвестиционна политика” и от експерт   
Дирекция”Образование” при Община Варна. 

 

/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 37, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 14/ 
 

 

 

 

 

 

510-7. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.1 от ЗОС, 
по реда на чл.92, ал.7, т. 7.1. и чл.99 от НРПУРОИ, Общински съвет – 
Варна дава съгласие за отстъпване право на строеж чрез конкурс върху 
имоти – частна общинска собственост, представляващи: УПИ І-“за 
жилищно  строителство, КОО, гаражи и благоустройство”, кв.3 по плана на 
ж.к. ”Вл. Варненчик”, ІV м.р., гр.Варна за изграждане на обект: Секция 
вх.19, на бл.405, предмет на АОС №717/1998г. и  УПИ І-“за жилищно 
строителство, гаражи, КОО и благоустройство”, кв.5 по плана на ж.к.”Вл. 
Варненчик”, ІV м.р., гр.Варна за изграждане на обект: Секция вх.12, на 
бл.406, предмет на АОС № 719/1998 г. срещу цена, представляваща: 

– проектиране, изграждане, оборудване, обзавеждане и въвеждане в 
експлоатация на многофункционална спортна зала на І ЕГ в имот – 
публична общинска собственост, представляващ УПИ І “за училище”, 
гр.Варна, ул. ”Подвис”, 25 м.р., кв.33, предмет на АОС № 941/06.01.1999 г., 
съгласно решение № 467-1/6/31.03.2008 г. на ОбС-Варна, на доказана 
стойност не  по-малка от   1 084 700 лв. /един милион   осемдесет и четири 
хиляди и седемстотин лева/, без включен ДДС, определена на база 
пазарната оценка на процента обезщетение в полза на Община Варна, 
определена от лицензиран оценител, в размер на 1 084 700 лв. /един милион  
осемдесет и четири хиляди и седемстотин лева/, без включен ДДС, от 



които: 617 600 лв. за адрес бл.405, вх.19 и 467 100 лв. за адрес бл.406, вх.12 
като дължимия ДДС от Община Варна да се заплати за сметка на 
собствените приходи, при следните 

 
КОНКУРСНИ УСЛОВИЯ 

1. Право на участие в конкурса имат 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; 
1.3. нямат просрочени парични задължения към работниците и 

служителите, на които кандидатът е работодател; 
1.4. са извършвали по договори строителна дейност в сферата на 

строителството на територията на Община Варна; 
1.5. представят документи, удостоверяващи вписването на 

кандидата в Централния професионален регистър на строителя по Закона за 
камарата на строителите /ДВ бр.108/2006 г./  

1.6. представят банкова гаранция за сумата от 1 084 700 лв. /един 
милион   осемдесет и четири хиляди и седемстотин лева/, без включен ДДС, 
която да гарантира изпълнението на поетите задължения. 

2. За участие в конкурса са необходими следните документи: 
2.1. заявление за участие по образец, представен към комплекта 

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

вписвания за вписване на едноличните търговци и юридическите лица, а за 
фирмите, които не са пререгистрирани в Търговския регистър - актуално 
удостоверение за съдебна регистрация – оригинал; 

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

2.4. служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при 
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 
кандидата и лицата, управляващи и представляващи едноличните търговци 
и юридическите лица – оригинал; 

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

2.6. удостоверение за липса на задължения по данъчно–
осигурителната сметка от съответното подразделение на  Националната 
агенция 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 за фирмите, които нямат пререгистрация в 
Търговския регистър; 

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

2.10. декларация, приложена към комплекта конкурсни документи, 
за получаване и запознаване с конкурсните условия; 

2.11. декларация за неразгласа на информацията, предоставена във 
връзка с участието в конкурса, приложена към комплекта конкурсни 
документи; 

2.12. декларация за запознаване с градоустройствените показатели 
на имотите, за които се кандидатства, приложена към комплекта конкурсни 
документи; 

2.13. декларация за липса на просрочени парични задължения към 
работниците и служителите, на които кандидатът е работодател; 

2.14. декларация, приложена към комплекта конкурсни документи 
за извършен оглед на имотите; 

2.15. заверени за вярност копия на документите, удостоверяващи 
вписването на кандидата в Централния професионален регистър на 
строителя по Закона за камарата на строителите /ДВ бр.108/2006г./; 

2.16. заверени копия на счетоводен баланс и отчет за приходи и 
разходи за последните 3 /три/ години, съгласно Закона за счетоводството; 

2.17. заверени за вярност от участника копия от договори за 
изпълнение на строителна дейност и копия на издадени разрешения за 
ползване на името на участника в сферата на строителството на територията 
на Община Варна; 

2.18. банкова гаранция  за сумата от 1 084 700 лв. /един милион   
осемдесет и четири хиляди и седемстотин лева/, без включен ДДС, която да 
гарантира изпълнението на поетите задължения – оригинал; 

2.19. платежен документ за внесен депозит в размер на 108 470 лв. 
/сто и осем хиляди четиристотин и седемдесет лева/, без включен ДДС, 
платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при 
«Централна кооперативна банка» АД – клон Варна; 

2.20. платежен документ за закупена конкурсна документация, която 
се получава в стая №1207 на 12-я етаж в сградата на Община Варна, срещу 
сумата от 2 000лв. /две хиляди лева/, платима по IBAN: 
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 
00, при «Централна кооперативна банка» АД – клон Варна; 

2.21. финансово предложение по отделните критерии за оценка, 
запечатано в отделен плик. 



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

3. Състезателни  елементи и тежест в общата оценка на 
предложението: 

Проектиране, изграждане, оборудване, обзавеждане и въвеждане в 
експлоатация по одобрени проекти на многофункционална спортна зала: 

К1 – инвестиционна програма за не по-малко от 1 084 700 лв. /един 
милион осемдесет и четири хиляди и седемстотин лева/ – 40% 
/представляваща първоначална конкурсна цена на отстъпеното право на 
строеж/. 

К2 – срок за изпълнение на инвестиционната програма /не по-кратък 
от 6 (шест) месеца и не по-дълъг от 12 (дванадесет) месеца, считано от 
датата на подписване на договора със спечелилия конкурса участник/ – 
60%. 

4. Формула за оценка на предложенията: 
 

К = К1 + К2 
 

където:  
К1 = (ИПучастник / ИПмакс) х 40% 
ИПучастник – предложен от участника размер на инвестиционна 

програма; 
ИПмакс – максимален предложен размер на инвестиционна 

програма. 
К2 = (СИОмин. / СИОучастник) х 60% 
СИОучастника – срок за изпълнение на инвестиционната програма 

от участника; 
СИОмин. – минимален срок за изпълнение на инвестиционната 

програма. 
 

5. В случай, че действителният размер инвестиции след въвеждане в 
експлоатация на многофункционалната спортна зала е по-малък от 
предложения размер на инвестиционната програма, без включен ДДС, 
разликата до тази сума се заплаща от спечелилия конкурса участник в 
приход на бюджета на община Варна. 

6. В случай, че размера /стойността/ на инвестиционната програма за 
проектиране, изграждане, оборудване, обзавеждане и въвеждане в 
експлоатация по одобрени проекти на многофункционална спортна зала е 
по-голям от  1 084 700 лв. /един милион   осемдесет и четири хиляди и 
седемстотин лева/, без включен ДДС, разликата над тази сума не се заплаща 
от Община Варна на спечелилия конкурса участник. 

7. В договора, сключен със спечелилия конкурса участник, 
задължително да се включват горепосочените условия и да се предвиди 
неустойка при неспазване срока на изпълнение на инвестиционната 



програма по компонент К2, в размер на 0.5 % на ден, но не повече от 15 % 
от 1 084 700 лв. /един милион осемдесет и четири хиляди и седемстотин 
лева/, без включен ДДС, представляваща стартовата конкурсна цена. 

8. Контролът от страна на Община Варна по извършваните 
строителни работи, оборудване, обзавеждане на многофункционална 
спортна зала от спечелилия конкурса участник, да се осъществява от 
оторизиран експерт от общинско предприятие “Инвестиционна политика”. 

 

/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 38, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 13/ 

 
 
 

511-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 7 
във връзка с чл. 147, ал. 1 и 2 от ТЗ, чл. 5, ал. 1 от Наредбата за реда за 
упражняване правата на собственост върху частта на Община Варна от 
капитала на търговските дружества”, във връзка с чл. 39, ал. 5 от ЗОС и § 
31 от ПЗР на Закон за държавния бюджет на Република България за 2008 
г., Общински съвет – Варна решава да се удължи срока на учреденото с 
решение № 4862-2/53/25.04.07 год. на Общински съвет- Варна 
безвъзмездно право на ползване в полза на Административен съд- Варна за 
срок до 31.12.2008 год.. 

На основание чл. 141, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет-Варна 
задължава управителя на „Дентален център І – Варна”ЕООД да 
предприеме необходимите действия за изпълнение на решението на 
Общински съвет- Варна като продължи срока на договора за учредяване 
на безвъзмездно право на ползване в полза на Административен съд- 
Варна до 31.12.2008 год. 

 

/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 37, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 14/ 

 

 

 

 

 



 

VІІІ. 
По точка  осма от дневния ред: 

 
Разглеждане на предложения за решения от Комисия по 

приватизация и следприватизационен контрол относно: 
 - приемане на промени по приходната част на Годишния план за 
приватизация за 2008 г.; 
 - откриване на процедури за приватизация на обектите по 
приходната част на Годишния план за приватизация за 2008 г.; 
 - възлагане изготвянето на анализ на правното състояние, 
информационен меморандум и приватизационна оценка на обектите по 
приходната част на Годишния план за приватизация за 2008 г. 

Докл.: Т. ТРЕНДАФИЛОВА - Председател Комисия 
по приватизация и следприватизационен контрол 

Общ брой присъстващи общински съветници – 41 
 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

512-8. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА и в изпълнение 
на чл.6, ал.2 от ЗПСК, Общински съвет – Варна приема следното изменение 
в Годишния план за приватизация за 2008г. /приет с решение № 328-
4/5/19.03.2008г. на Общински съвет – Варна/: 

– Общински съвет–Варна допълва точка ІІІ – “От реализиращи се 
сделки към 31.12.2008г.” по приходната част на Годишния план за 
приватизация за 2008г. с общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, 
ул.“Двадесет и седми юли” № 66 – две стаи в сутерена по акт за общинска 
собственост № 1790/15.05.2000г.  

/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 33, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 18/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

513-8. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА и в изпълнение 
на чл.6, ал.2 от ЗПСК, Общински съвет – Варна приема следното изменение 
в Годишния план за приватизация за 2008г. /приет с решение №328-
4/5/19.03.2008г. на Общински съвет – Варна/: 



– Общински съвет–Варна допълва точка ІІІ – “От реализиращи се 
сделки към 31.12.2008г.” по приходната част на Годишния план за 
приватизация за 2008г. с общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, 
ж.к.“Чайка” №170 – масивна едноетажна сграда, изба и масивна едноетажна 
сграда /склад/ по акт за общинска собственост №2469/23.12.2002г.  

/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 34, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 17/ 
 
 

 
 
 
 

514-8. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА и в изпълнение 
на чл.6, ал.2 от ЗПСК, Общински съвет – Варна приема следното изменение 
в Годишния план за приватизация за 2008г. /приет с решение №328-
4/5/19.03.2008г. на Общински съвет – Варна/: 

– Общински съвет–Варна допълва точка ІІІ – “От реализиращи се 
сделки към 31.12.2008г.” по приходната част на Годишния план за 
приватизация за 2008г. с общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, 
м.“Свети Никола” №117 – сграда и земя по акт за общинска собственост 
№3416/25.08.2005г.  

/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 35, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 16/ 
 
 
 

 
 
 
 

515-8. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА и в изпълнение 
на чл.6, ал.2 от ЗПСК, Общински съвет – Варна приема следното изменение 
в Годишния план за приватизация за 2008г. /приет с решение №328-
4/5/19.03.2008г. на Общински съвет – Варна/: 

– Общински съвет–Варна допълва точка ІІІ – “От реализиращи се 
сделки към 31.12.2008г.” по приходната част на Годишния план за 
приватизация за 2008г. с общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, 
бул.“Осми приморски полк” №135, блок 36 – помещения в подблоково 
пространство по акт за общинска собственост №2663/21.07.2003г.  

/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 38, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 13/ 

 
 
 
 
 

 



516-8. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и във 
връзка с чл.4, ал.2 от ЗПСК, Общински съвет – Варна приема решение за 
откриване на процедура за приватизация на общински нежилищен имот, 
находящ се в гр.Варна, бул.“Цар Освободител” №99 по АОС 
№2455/16.12.2002г. и представляващ магазин, разположен в партера на 
четириетажен жилищен блок, между вх.А и вх.Б, със застроена площ 
117,70кв.м.; изба, разположена под вх.А с външен вход – светла площ 
12,00кв.м. и 7,995% идеални части от общите части на сградата и от правото 
на строеж. 

/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 38, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 13/ 
 
 
 
 
 
 

517-8. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и във 
връзка с чл.4, ал.2 от ЗПСК, Общински съвет – Варна приема решение за 
откриване на процедура за приватизация на общински нежилищен имот, 
находящ се в гр.Варна, бул.“Цар Освободител” №99 по АОС 
№2456/16.12.2002г. и представляващ магазин, разположен в партера на 
четириетажен жилищен блок, между вх.Б и вх.В, със застроена площ 
117,70кв.м.; изба, разположена под вх.В с външен вход – светла площ 
12,00кв.м. и 7,995% идеални части от общите части на сградата и от правото 
на строеж. 

/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 36, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 15/ 
 
 
 
 
 
 

518-8. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и във 
връзка с чл.4, ал.2 от ЗПСК, Общински съвет – Варна приема решение за 
откриване на процедура за приватизация на общински нежилищен имот, 
находящ се в гр.Варна, кв.Галата, ул.“Емона”, кв.23 по АОС 
№4514/17.07.2007г. и представляващ сграда – бункер със застроена площ 
113,69кв.м. и земя с площ 578,13кв.м. 

/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 35, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 16/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



519-8. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и във 
връзка с чл.4, ал.2 от ЗПСК, Общински съвет – Варна приема решение за 
откриване на процедура за приватизация на общински нежилищен имот, 
находящ се в гр.Варна, ул.”Двадесет и седми юли” №66 по АОС 
№1790/15.05.2000г. и представляващ две стаи в сутерена със застроена площ 
45,00кв.м., заедно с 11,11% идеални части от общите части на сградата, от 
две избени помещения, от правото на строеж и 1/3 идеална част от тавански 
складови помещения, със застроена площ на тавана 95,57кв.м. и 1/3 идеална 
част от дворно място, представляващо парцел (УПИ) ХVІІ28 в кв.22, цялото с 
площ 300,57кв.м.   

/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 37, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 14/ 
 

 

 

520-8. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и във 
връзка с чл.4, ал.2 от ЗПСК, Общински съвет – Варна приема решение за 
откриване на процедура за приватизация на общински нежилищен имот, 
находящ се в гр.Варна, ж.к. „Чайка”, № 170 по АОС №2469/23.12.2002г. и 
представляващ масивна едноетажна сграда със застроена площ 95,00кв.м.; 
изба с площ 45,00кв.м. и масивна едноетажна сграда (склад) със застроена 
площ 55,00кв.м.  

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

 
 
 

521-8. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и във 
връзка с чл.4, ал.2 от ЗПСК, Общински съвет – Варна приема решение за 
откриване на процедура за приватизация на общински нежилищен имот, 
находящ се в гр.Варна, м.”Свети Никола” №117 по АОС №3416/25.08.2005г. 
и представляващ сграда със застроена площ 68,00кв.м. и земя, 
представляваща ПИ № 242, с площ 635,00кв.м.  

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

 

 

 



 

522-8. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и във 
връзка с чл.4, ал.2 от ЗПСК, Общински съвет – Варна приема решение за 
откриване на процедура за приватизация на общински нежилищен имот, 
находящ се в гр.Варна, бул.”Осми приморски полк” №135, блок 36 по АОС 
№2663/21.07.2003г. и представляващ помещения, намиращи се в 
подблоковото пространство на жилищен блок №36, между входове “А” и 
“Б”, със застроена площ 100,00кв.м. и 1,11% идеални части от общите части 
на сградата.  

/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 41, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 10/ 
 

 

 

 
 

523-8. На основание чл.11, ал.1 и във връзка с чл.5, ал.2, т.5 от 
НВИДСППСКВПП и във връзка с решение № 516-8(7)/21.05.2008 г., 
Общински съвет – Варна приема решение за откриване на процедура чрез 
пряко договаряне за изготвяне на анализ на правното състояние, 
информационен меморандум и приватизационна оценка на общински 
нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, бул.“Цар Освободител” №99 по 
АОС №2455/16.12.2002г. и представляващ магазин, разположен в партера на 
четириетажен жилищен блок, между вх.А и вх.Б, със застроена площ 
117,70кв.м.; изба, разположена под вх.А с външен вход – светла площ 
12,00кв.м. и 7,995% идеални части от общите части на сградата и от правото 
на строеж, като възлага на Кмета на Община Варна нейното провеждане. 

За участие в нея да бъдат поканени: 
- за изготвяне на анализ на правното състояние Кремена Петрова 

Ангелова /правоспособен юрист/; 
- за изготвяне на приватизационна оценка и информационен 

меморандум    ЕТ “Ренита – Таня Панайотова” /лицензиран оценител/.  
/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 39, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 12/ 
 
 

 
 
 

 



524-8. На основание чл.11, ал.1 и във връзка с чл.5, ал.2, т.5 от 
НВИДСППСКВПП и във връзка с решение Общински съвет № 517-
8(7)/21.05.2008 г., Общински съвет – Варна приема решение за откриване на 
процедура чрез пряко договаряне за изготвяне на анализ на правното 
състояние, информационен меморандум и приватизационна оценка на 
общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, бул.“Цар Освободител” 
№99 по АОС №2456/16.12.2002г. и представляващ магазин, разположен в 
партера на четириетажен жилищен блок, между вх.Б и вх.В, със застроена 
площ 117,70кв.м.; изба, разположена под вх.В с външен вход – светла площ 
12,00кв.м. и 7,995% идеални части от общите части на сградата и от правото 
на строеж, като възлага на Кмета на Община Варна нейното провеждане. 

За участие в нея да бъдат поканени: 
- за изготвяне на анализ на правното състояние Иван Василев 

Карабоев /правоспособен юрист/; 
- за изготвяне на приватизационна оценка и информационен 

меморандум     ЕТ “Макен – Марин Михайлов” /лицензиран оценител/.  
/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 32, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 19/ 
 

 
 
 

525-8. На основание чл.11, ал.1 и във връзка с чл.5, ал.2, т.5 от 
НВИДСППСКВПП и във връзка с решение № 518-8(7)/21.05.2008 г., 
Общински съвет – Варна приема решение за откриване на процедура чрез 
пряко договаряне за изготвяне на анализ на правното състояние, 
информационен меморандум и приватизационна оценка на общински 
нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, кв.Галата, ул.“Емона”, кв.23 по 
АОС №4514/17.07.2007г. и представляващ сграда – бункер със застроена 
площ 113,69кв.м. и земя с площ 578,13кв.м., като възлага на Кмета на 
Община Варна нейното провеждане. 

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

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

меморандум Пенка Йорданова Димитрова /лицензиран оценител/.  
/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 35, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 16/ 
 
 
 
 
 



526-8. На основание чл.11, ал.1 и във връзка с чл.5, ал.2, т.5 от 
НВИДСППСКВПП и във връзка с решение № 519-8(7)/21.05.2008 г., 
Общински съвет – Варна приема решение за откриване на процедура чрез 
пряко договаряне за изготвяне на анализ на правното състояние, 
информационен меморандум и приватизационна оценка на общински 
нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, ул.”Двадесет и седми юли” №66 по 
АОС №1790/15.05.2000г. и представляващ две стаи в сутерена със застроена 
площ 45,00кв.м., заедно с 11,11% идеални части от общите части на сградата, 
от две избени помещения, от правото на строеж и 1/3 идеална част от 
тавански складови помещения, със застроена площ на тавана 95,57кв.м. и 1/3 
идеална част от дворно място, представляващо парцел (УПИ) ХVІІ28 в кв.22, 
цялото с площ 300,57кв.м., като възлага на Кмета на Община Варна нейното 
провеждане. 

За участие в нея да бъдат поканени: 
- за изготвяне на анализ на правното състояние Меглена Костадинова 

Младенова /правоспособен юрист/; 
- за изготвяне на приватизационна оценка и информационен 

меморандум Петка Димитрова Христова /лицензиран оценител/.  
/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 32, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 19/ 
 

 
 
 
527-8. На основание чл.11, ал.1 и във връзка с чл.5, ал.2, т.5 от 

НВИДСППСКВПП и във връзка с решение № 520-8(7)/21.05.2008 г., 
Общински съвет – Варна приема решение за откриване на процедура чрез 
пряко договаряне за изготвяне на анализ на правното състояние, 
информационен меморандум и приватизационна оценка на общински 
нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, ж.к.”Чайка” №170 по АОС 
№2469/23.12.2002г. и представляващ масивна едноетажна сграда със 
застроена площ 95,00кв.м.; изба с площ 45,00кв.м. и масивна едноетажна 
сграда (склад) със застроена площ 55,00кв.м., като възлага на Кмета на 
Община Варна нейното провеждане. 

За участие в нея да бъдат поканени: 
- за изготвяне на анализ на правното състояние Кремена Петрова 

Ангелова /правоспособен юрист/; 
- за изготвяне на приватизационна оценка и информационен 

меморандум  “Галакт” ООД /лицензиран оценител/.  
/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 32, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 19/ 
 
 



 
 
528-8. На основание чл.11, ал.1 и във връзка с чл.5, ал.2, т.5 от 

НВИДСППСКВПП и във връзка с решение № 521-8(7)/21.05.2008 г., 
Общински съвет – Варна приема решение за откриване на процедура чрез 
пряко договаряне за изготвяне на анализ на правното състояние, 
информационен меморандум и приватизационна оценка на общински 
нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, м.”Свети Никола” №117 по АОС 
№3416/25.08.2005г. и представляващ сграда със застроена площ 68,00кв.м. и 
земя, представляваща ПИ №242, с площ 635,00кв.м., като възлага на Кмета 
на Община Варна нейното провеждане. 

За участие в нея да бъдат поканени: 
- за изготвяне на анализ на правното състояние Иван Василев 

Карабоев /правоспособен юрист/; 
- за изготвяне на приватизационна оценка и информационен 

меморандум Цветана Георгиева Ангелова /лицензиран оценител/.  
/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 32, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 19/ 
 
 
 
 
 

529-8. На основание чл.11, ал.1 и във връзка с чл.5, ал.2, т.5 от 
НВИДСППСКВПП и във връзка с решение № 522-8(7)/21.05.2008 г., 
Общински съвет – Варна приема решение за откриване на процедура чрез 
пряко договаряне за изготвяне на анализ на правното състояние, 
информационен меморандум и приватизационна оценка на общински 
нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, бул.”Осми приморски полк” №135, 
блок 36 по АОС №2663/21.07.2003г. и представляващ помещения, намиращи 
се в подблоковото пространство на жилищен блок №36, между входове “А” 
и “Б”, със застроена площ 100,00кв.м. и 1,11% идеални части от общите 
части на сградата, като възлага на Кмета на Община Варна нейното 
провеждане. 

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

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

меморандум Живко Борисов Баев /лицензиран оценител/.  
/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 32, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 19/ 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ІХ. 

По точка девета от дневния ред: 

Обсъждане на Декларация за признаване и осъждане на 

геноцида над арменците в Османската империя 1915 – 1923 година. 

     Докл.: Цв. ГЕОРГИЕВА – общ.съветник 

 Цвета ГЕОРГИЕВА 

 Групите-вносителки на декларации постигнахме съвместно решение 

за следния текст на декларацията: 

 „1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и във връзка с ал. 2 от ЗМСМА 

Общински съвет – Варна приема ДЕКЛАРАЦИЯ за признаване и 

осъждане на геноцида над арменците в Османската империя 1915 – 1923 

година 

Изтреблението на арменците в Османската империя през 1915 - 1923 

г. е идентифицирано с категорични исторически факти и автентични 

документи. Деянието отговаря напълно на състава на постановителните 

актове на ООН: 

- Конвенция за преследване и наказване на престъплението 

"геноцид" (1948) 

- Конвенция за прилагане срока на давност по отношение на 

военните престъпления и престъпленията срещу човечеството (1968) 

Според хуманните традиции на българския народ и с поетите по 

ратификация на документите на ООН задължения, Общински съвет - 

Варна признава и осъжда геноцида над арменците в Османската империя и 

признава 24 април за Ден на възпоменание на неговите жертви. 

2. Общински съвет - Варна задължава Кмета на Община Варна да 

впише 24 април като Ден на възпоменание на жертвите на арменския 

геноцид в Програмата за отбелязване на паметни дати на Община Варна. 



3. Призовава Народното събрание на Република България да вземе 

решение, с което да признае геноцида над арменския народ в периода 

1915-1923 г.” 
  
 Д-р Янко СТАНЕВ 

 Няма да се спирам на конкретни текстове в декларацията, които са 

противозаконни – това ще го направят компетентните органи. Има два 

текста, които няма да позволят нейната цел. Но това е проблем на 

вносителя. 

 Аз съм 49-годишен, православен християнин. Помолил съм Господ 

да ми помогне да извървя оня път към пречистване на душата, когато това 

е възможно; не се страхувам, гледам спокойно в бъдещето. Сега съм шеф 

на Движението за права и свободи. Смятам, че като българска партия ДПС 

също гледа спокойно в бъдещето.  

Историята на нашия град, защото говорим за Варна и Варненския 

ОбС е съхранила луд гняв, съхранила е неприятни чувства, пренебрежение 

към себеподобните. Историята на нашия град помни екзекуциите на 

гении. Но историята помни и хиляди актове на съпричастност, на 

състрадателност, на уважение към човешкия живот и човешкия род. На 14 

април 1828 г. Николай І – руски император – обявява война на Масуд ІІ – 

на турската империя. Варна, която е била към този момент на около 2500 

години съществуване не е преживявал такова нещо, каквото й се налага да 

преживее. Варненци, които 2500 години са населявали този град от 

различен произход не са преживявали това, което им се случва в 

следващите няколко години. 37 хиляди гюллета с тежък заряд, 8600 кухи 

гюллета с унищожителен заряд, 25 хиляди гранати на 16.09.1828 г.се 

изсипват върху нашия град. Първия ракетен обстрел в историята на 

човечеството е също срещу гр.Варна и той е проведен малко по-късно под 

ръководството на руски капитан. Това, което не свършва ракетния 



обстрел, това което не свършват гюллетата, това което не свършват 

снарядите и гранатите, го свършва холерата. На 20.07.1830 г.последният 

руски войник напуска гр.Варна, напуска това което е останало от 

гр.Варна, не и от хората живеещи във Варна. Холерата и гладът 

довършват останалото население. Има български народни песни, в които 

се пее за това как са събирани от Североизточна България строители 

млади момци, млади девойки за да строят наново града. Но няма народна 

песен, която да е възпяла разрушението на града, няма и народна песен в 

която да е обвинен някой за разрушението на града.  

Всички вие знаете историята за Цар Калоян и за превземането на 

Варненската крепост от него. Всички тези неща са плод на човешкия гняв, 

чувства на които всички религии са осъдени. Аз съм готов да подам 

институционалност на всяко едно човешко страдание, но там където му е 

мястото. Готов съм да се моля за душите на загиналите, но там където му е 

мястото, готов съм да уважа не само тези хора които са загинали по време 

на тези събития, но и тези които са загинали по време на събитията 1928 

г.и това са били варненци. И това вече е предмет на нашия ОбС, на нашата 

история, на нашия град в който живеят всички хора заедно – и арменци, и 

евре, и турци, и българи, и гагаузи, и роми и т.н. За това съм притеснен. 

Притеснен съм, защото няма събитие което да изисква да бъде приета 

такава декларация днес тук на това място или преди месец или след месец. 

Притеснен съм за това, че не е направено това което е необходимо да се 

свърже такъв акт с Варна, с нашия град, с нашата история. Разбирам и бих 

участвал в почитането на паметта на предците на всички арменци 

загинали в тези събития и ще участвам в такова мероприятие. Но аз не 

разбирам защо прочита на историята трябва да се прави на копието на 

политиката. Аз знам, че трудно някой ще си промени мнението след моите 

думи, но по-скоро се обръщам към съзнанието и душите на всички. Не 

разбирам защо трябва чрез политически неволи и краски да търсим 



ритуални форми. Нима днес е този ден?! Нима днес е това, което е 

направил града да почете паметта на техните жертви или за жертвите на 

техните деди?! И как точно се отдава тази почит? Съдбата на арменците, 

за мен, не може да бъде инструмент за политика. Затова когато един такъв 

въпрос се внася в политически органи като ОбС възникват тези въпроси. 

Чрез арменски въпрос се прави политика, за да се спечелят български 

гласове. Това е много жалко. Аз не бих участвал в такава процедура. Знам, 

че хората които ще ми опонират няма да са съгласни с мен, може би част 

от тях имат точно такива почтени помисли. Но съдбата на арменците не 

може да бъде пазарлък. Не може да бъде предмет на политически пазарлък 

за бордове, за фирми и за нещо друго. 

Да сме националисти не означава на всяка страна да разделяме 

хората. Да сме националисти означава да събираме хората и да сме 

максимално толерантни в действията си, за да не предизвикваме най-

малкото неудобство на други хора. Когато няма идеи и когато няма тези, 

когато няма послания в тази зала с които да се решават въпросите на 

варненци или тези послания са много трудни за нас, тогава идва на помощ 

винаги политиката. Повярвайте ми – и аз съм участвал в тези неща. 

Истината е, че миналото на Варна няма такъв прочит, който да изисква да 

бъдете толкова неспокойни като днес. Миналото, настоящето и бъдещето 

на Варна са свързани с уважението на арменския народ, свързани са с 

уважение към еврейския етнос, свързани са с уважение и към турския 

етнос.... Ако някой от вас не иска уважение към някой от тези етноси, към 

някоя от тези държави, трябва да го каже! Към някои от държавите, 

където се учи от първи клас арменски, турски, където майките и бащите 

на тези деца са турци, арменци, евреи... И аз мисля, че ние трябва да си 

даваме ясно сметка за това нашето действие скромното, възпитаното, от 

човешка душа дадено, подкрепа не е толкова просто и не е толкова лесно, 

защото е дадено днес и в наши дни и защото то отеква в душата и в 



сърцата и на други хора. А когато това става и за други страни, това вече е 

предмет на българските институции на Българската държава. А на 

Българската държава институциите, които трябва да се произнесат по този 

въпрос /и аз се надявам, че рано или късно те ще се произнесат/ е 

Българския парламент. Това е истината. И колкото и да ви боли и да имате 

желание днес да се реши този въпрос, той може и да бъде решен – то това 

не е решението на въпроса; решението на въпроса е в националната 

политика и в междудържавническите отношения. 

Възможно е някой да бърза, възможно е някой да иска да бави, аз не 

съм за бавенето, не съм за корекциите в текстовете... Ако се прави нещо 

сериозно и нещо, което ще остане в историята на града, то трябва да бъде 

свързано с целия град, не с половината от ОбС, не с 2/3, а с целия ОбС; не 

с половината от варненци, а с цяла Варна. И това е ролята на 

декларациите, които само тогава имат морална стойност. Защото те нямат 

законова стойност. 

 

Стелиян СЕВАСТИЯНОВ 

Колкото и да е странно в залата, бих започнал с едно съгласие от 

думите на Янко Станев, а именно, че това е работа на националния орган – 

Народното събрание да гласува такава декларация. Защо НС не го е 

направило досега, защо не го прави сега, явно от тази зала не зависи и 

явно поради тази му невъзможност да вземе такова решение сме 

принудени по общински съвети в различните общини да започнем да 

вземаме такива решения. Затова именно са четирите броя декларации. 

 Коренно не се съгласявам с едно-единствено нещо – не мога да 

разбера притесненията – декларациите не обиждат нито един етност от 

досегашната или от близката история – преди 8-10 години действия, не 

обиждат никоя държава по този начин. Те декларират един исторически 

признат акт, който няма как да бъде заобиколен. 



 Не мога да приема, че това е в момента политически акт, който е 

примерно на въоръжение в политически сили. Може да има такава страна, 

но в момента тя съвпада с общочовешките ценности, които са отразени в 

декларацията. 

 Защо това касае гр. Варна? Ами защото много български граждани 

от арменски произход са граждани на този град именно поради това 

събитие и те държат това да бъде отбелязано. 

 

 Емил РАДЕВ 

 В момента не се стремим да прави политика. Хората в тази зала и 

потомците на всички арменци жители на гр. Варна от стотици години, по-

голяма част са потомци именно на тези хора, които са били изтребени по 

време на геноцида. Съжалявам, че ние наистина правим това малко късно, 

защото 24.04.е деня, в който тези хора почитат жертвите на този геноцид. 

Правим го късно, въпреки че беше вкарано навреме. Всичко което правим 

е по молба и в почит на потоците на този град. Във Варна е втората по 

големина арменска диаспора в България. Тези хора помнят и почитат 

геноцида. Нека не превръщаме и не политизираме този акт, а просто 

отдадем почит на това събитие и на потомците на загиналите по време на 

геноцида арменци. 

 

 Общинският съветник Красимир СИМОВ направи процедурно 

предложение за изслушване на представител на арменската общност, 

което се прие от присъстващите общински съветници с резултати от 

гласуването: за – 35, против – 0, въздържали се – 0. 

 

 Отец САРКИС 

 Дошли сме във ваше лице да виждаме българи, които да гласуват с 

национален дух този въпрос. Не сме дошли да политизираме това нещо и 



никакъв начин Варна не първия град, който ще признава това нещо и 

България не е първата страна, която ще признае и ще се осъди геноцида. В 

САЩ над 40 щата са признали, а в света над 25 държави са го признали, 

така че най-вероятно хората са разбрали, осъждали и знаят историята 

както и вие. И съм сигурен, че това предложение ако беше на тайно 

гласуване повече гласове щяхме да съберем. 

 Благодаря ви. 

 

 Веселин МАРЕШКИ 

 В крайна сметка аз не успях да бъда убеден, че трябва да подкрепя 

една такава декларация. Напротив, от до тук изказалите се смятам, че най-

силните думи бяха на г-н Янко Станев, бих се поучил от една такава реч. 

 Много ясно в изказването на г-н Севастиянов – сега не искам да 

бъда принуден без значение от кого, да вземам някакво решение. 

Останалите също ли се чувстват принудени или по вътрешно убеждение 

вземат такова решение? 

 Следващият изказващ се колега каза, че тук толкова хора се 

събрали... Ами аз питам много повече хора се бяха събрали когато 

ставаше протеста за градинката на „Севастопол” и питам къде бяха 

колегите общински съветници с такава будна съвест когато става дума за 

неща за града ни, където имаше много повече протестиращи, става дума за 

всички варненци, за нашите деца.... Къде беше съвестта на общинските 

съветници? 

 Ако съм в Парламента и има такъв дебат, ще участвам и ще го 

приема. Но, дори в момента това което правите може да се обърне и срещу 

вас. Защото аз си представям хипотезата – след една година съм в 

Парламента и трябва да разглеждам два тима декларации – на половината 

България в която това нещо е гласувано и на другата половина от 



България, които пък ще кажат, че не искат Парламента да се занимава с 

това нещо. И тогава ние на кого да разгледаме декларацията?! 

 И затова аз няма нито по принуда, нито по убеждение /защото никой 

не можа да ме убеди, че трябва да поемам такова нещо/ да гласувам за 

една такава декларация!  

 

 Цвета ГЕОРГИЕВА 

 Изключително се радвам, че една част от общинските съветници тук 

гледат толкова добре в бъдещето и се виждат като парламентаристи – това 

показва истински политически дух. Аз обаче предлагам да гледаме това, 

което става днес, тук и сега. За признаване на историческата памет е 

подходящ всеки ден. Не е необходимо да търсим специален повод, за да 

признаем един факт, който е печално известен. Защо има хора в тази зала, 

които се чувстват засегнати и обидени от една такава декларация?! ОбС е 

орган съществен в много отношения законоопределящ и аз не виждам 

защо той бива подценяван, като му се вменява липса на право да вземе 

това решение. ОбС във всеки един град винаги е бил и е можел да стане 

инициатор за законодателни инициативи. В крайна сметка НС един ден ще 

има окончателната дума. Но този референдум по гражданска съвест, който 

се провежда тук, сега – той няма нито партийно, нито национално име; 

той има историческо име и не се преследват никакви други цели. Опита да 

се внуши, че с това се търси електорат ми напомнят за други търсения на 

електорат по циганските квартали и по други общности със средства, 

които не са морални. Така или иначе, това нещо трябва да бъде гласувано 

– каквото сабя покаже....а ние знаем какво показва сабята. 

 

 Д-р Янко СТАНЕВ – реплика 

 Уважаеми дами и господа аренци, това което ме срази не е 

желанието ви да се приеме тази декларация – това е човешко нормално, 



срази ме ръкопляскането ви при споменаването на друг етнос в негативна 

посока. Не ви съветвам никога да правите това! 

 

 Веселин МАРЕШКИ – реплика 

 Благодарен съм на г-жа Георгиева, ние нямаме моралното право от 

името на цяла Варна да вземаме някакво решение. Ако вие усещате, че 

имате подкрепа в целия град, аз съм съгласен да организираме един 

референдум както каза г-жа Георгиева и ако това нещо среща подкрепата 

в града, а не на 20 човека които сега ще гласуват....т.е. не да говорим за 

моя глас в момента, а за гласа на варненци! Призовавам да гласуваме 

референдум още от утрешния ден и ако варненци подкрепят една такава 

идея, ние ще го гласуваме тук с пълно мнозинство! 

  

 Красимир МАРИНОВ 

 Г-н Марешки, ние сме избрани и сме представители на града и не е 

необходимо.... и тъй като имаме достатъчно много и друга работа, правя 

процедурно предложение за прекратяване на дебатите и да минем към 

гласуване. 

 

 Иван СЛАВКОВ 

 Няма да ставам депутат. Българин, християнин съм. Единственото 

нещо, което ме притеснява е че уж като либерални хора даваме превес и 

преимущество на една нация пред всички останали нации. Арменският 

геноцид е единствения геноцид в цял свят или може би гласуваме 

декларацията защото те живеят във Варна... Нима има някаква разлика от 

10-20-50 човека и общност от около 400-500 човека – не мога да приема 

такова нещо – арменците да са по-важни по отношение на другите. 

Нямаше ли геноцид в ЮАР, нямаше ли геноцид в Сърбия, в Нигерия, в 

Щатите... 



 Предлагам референдум по въпроса. 

 

 Борислав ГУЦАНОВ 

 Как гласуваме декларацията – анблок или точка по точка? Анблок? 

Добре. 

Общ брой присъстващи общински съветници – 41 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

530-9.1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и във връзка с ал. 2 от 
ЗМСМА, Общински съвет – Варна приема  

 
Д Е К Л А Р А Ц И Я 

за признаване и осъждане на геноцида над арменците  
в Османската империя 1915 – 1923 година 

 

Изтреблението на арменците в Османската империя през 1915 - 
1923 г. е идентифицирано с категорични исторически факти и автентични 
документи. Деянието отговаря напълно на състава на постановителните 
актове на ООН: 

- Конвенция за преследване и наказване на престъплението 
"геноцид" (1948) 

- Конвенция за прилагане срока на давност по отношение на 
военните престъпления и престъпленията срещу човечеството (1968) 

Според хуманните традиции на българския народ и с поетите по 
ратификация на документите на ООН задължения, Общински съвет - 
Варна признава и осъжда геноцида над арменците в Османската империя и 
признава 24 април за Ден на възпоменание на неговите жертви. 

2. Общински съвет - Варна задължава Кмета на Община Варна да 
впише 24 април като Ден на възпоменание на жертвите на арменския 
геноцид в Програмата за отбелязване на паметни дати на Община Варна. 

3. Призовава Народното събрание на Република България да вземе 
решение, с което да признае геноцида над арменския народ в периода 
1915-1923 г.” 

 
 /за – 24, против – 0, въздържали се – 7/ 
 



 

 

 Борислав ГУЦАНОВ 

 Подлагам на гласуване и предложението за референдум – който е 

съгласен да има референдум по темата, моля да гласува. 

 Първото гласуване завърши с резултати: за – 17, против – 13, 

въздържали се – 11, които бяха оспорени от присъстващите общински 

съветници; последва поименно явно гласуване, завършило с реултати: за – 

17, против – 17, въздържали се – 7, отсъстват – 10. 

 

ПРОЕКТ   ЗА    РЕШЕНИЕ 

531-9. Общински съвет – Варна решава да се проведе 
референдум по предложението за признаване и осъждане на геноцида над 
арменците в Османската империя 1915 – 1923 година. 

 
/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 17, против – 17, въздържали се – 7, отсъстват – 10/ 

Решението не се приема. 
 

 

 

 д-р Янко СТАНЕВ 

 Тъй като референдума е върховна форма при демокрацията и един 

такъв въпрос не може да бъде подминат без референдум, за да могат 

всички варненци да кажат мнението си, от следващия път ние винаги като 

точка първа ще внасяме този въпрос за провеждането на референдум по 

всички решения на ОбС – Варна по подобни важни въпроси. 

 

 

 



 

 

 

 



Х. 
По точка  десета от дневния ред: 
Разглеждане на предложения за решения от ПК „Здравеопазване”  

относно: 
- приемане на доклада за самооценка на „СБАГАЛ „Проф. д-р Д. 

Стаматов-Варна” ЕООД; 
 - приемане на критерии за включване на безплодни двойки в 

програма ІVF със средства, отпуснати от Община Варна;  
  - избиране на  членове на комисия за одобряване на безплодни 

двойки за включване в програма ІVF, със средства отпуснати от 
Община Варна;  

 - разрешаване на продажбата на фибрагастроскоп “Пентакс”, 
собственост на  ДКЦ ІV Варна ЕООД, на МБАЛ “Света Анна”; 

 - даване на съгласие за отпускане на финансови средства за 
практически семинар на тема “Рейки, цигун и йога” /нетрадиционни 
методи за  лечение/; 

 - отпускане на еднократна финансова помощ  
Докл.: проф. А. КЛИСАРОВА – 
Председател ПК 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 36 
 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

532-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА, чл. 86 ЗЛЗ във 
връзка с чл. 25, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 18/20.06.2005 год. за 
критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните 
заведения и докладна записка от управителя на СБАГАЛ „Проф. д-р Д. 
Стаматов-Варна” ЕООД вх. № ОС-8-9903/13/18.02.2008 г., Общински 
съвет-Варна приема доклада за самооценка на „СБАГАЛ „Проф. д-р Д. 
Стаматов-Варна” ЕООД, приложен към докладната записка. 

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



533-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински 
съвет-Варна приема критерии за включване на безплодни двойки в 
програма ІVF със средства, отпуснати от Община Варна, а именно: 

1. Местоживеене по лична карта в община Варна; 
2. Възраст на жената до 40 години; 
3. Изследвания необходими за ІVF, определени от МНЗ /по 

здравна каса/ 
4. Експертно решение на специалисти от Центровете за 

Асистирана репродукция и Ин витро оплождане във Варна, където ще се 
извърши манипулацията. 

5. Центровете за Асистирана репродукция и Ин витро 
оплождане във Варна да бъдат акредитирани за това. 

6. В центровете за  Ин витро оплождане да има 
консултативен кабинет за една безплатна консултация. 

7. Отчет за ефективността от тази програма. 
8. Ако процедурата бъде прекъсната по вина на пациента, той 

се задължава да върне сумата получена за това. 
9. Договорът сключен между Община Варна и Центровете за 

Асистирана репродукция и Ин витро оплождане във Варна, определя 
финансовите и други взаимоотношения по между им. 

/за – 35, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 
 
 
534-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, от ЗМСМА , Общински 

съвет-Варна избира  членове на комисия за одобряване на безплодни 
двойки за включване в програма ІVF, със средства, отпуснати от Община 
Варна, съобразно посочените в  решение № 533-10(7)/21.05.2008 г. 
критерии, в следния състав: 

1. проф. Анелия Клисарова 
2. д-р Красимир Петров 
3. д-р Ивайло Митковски 
4. д-р Ивайло Бояджиев 
5. доц. Добрин Радев 
6. д-р Красимир Тунчев 
/за – 36, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 
 

 



535-10. 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  № 340-5/5/19.03.2008 г. и на база здравен статус, Общински съвет – 
Варна отпуска финансови средства за лечение на лицата, посочени в 
приложение към настоящото решение.  

/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 30, против – 0, въздържали се - 0, отсъстват – 21/ 
 
 

536-10. На основание чл.21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл.17, ал. 1, т. 4 
и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА и във връзка с решение на  Общински съвет – 
Варна  № 340-5/5/19.03.2008 г. и  на база здравен статус, Общински съвет – 
Варна не отпуска финансови средства за лечение на лицата, посочени в 
приложение към настоящото решение.  

/за – 30, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

 
 Председателката на комисията оттегли от разглеждане на 
заседанието на ОбС проект т.ІV: „На основание чл. 21, ал. 1, т. 23  от 
ЗМСМА и във връзка с докладна записка от управителя на ДКЦ ІV Варна 
ЕООД с вх. № ОС-8-9903/17/27.02.2008 год., Общински съвет – Варна 
разрешава продажбата на фибрагастроскоп “Пентакс”, собственост на  ДКЦ 
ІV Варна ЕООД, на МБАЛ “Света Анна”. 

      Гласували в комисията: за- 10, против- 0, въздържали се – 0 
      Протокол № 6/20.05.2008 г. 
 
Общинският съветник Ивайло Бояджиев направи процедурно 

предложение за отпадане на т. Vот проектите за решения на ПК по 
здравеопазване, което се прие от присъстващите общински съветници с 
резултати от гласуването: за – 15, против – 5, въздържали се – 8.  

V. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и във връзка с 
докладна записка вх. № ОС-8-94.М/12/10.05.2008 год., Общински съвет-
Варна дава съгласие за отпускане на финансови средства в размер на  1 500 
лв. /хиляда и петстотин лв./ за практически семинар на тема “Рейки, цигун и 
йога” /нетрадиционни методи за лечение/. 

 Гласували в комисията: за - 7, против- 0, въздържали се – 2 
  Протокол № 6/20.05.2008 г. 
 



 С резултати от гласуването: за – 25, против – 1, въздържали се – 0 

присъстващите общински съветници приеха процедурното предложение 

на г-н Гуцанов за удължаване с 1 ч.на работното време. 

 

 

 

 

 



ХІ. 
По точка  единадесета от дневния ред: 

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

- разкриване на “Център за равни възможности на хора с 
увреждания, като делегирана общинска дейност;   

- разкриване на “Център за обучение, консултиране и подкрепа 
на кандидат осиновители, осиновители, кандидат приемни родители и 
приемни родители”, като делегирана общинска дейност; 

 - разкриване на Център “Домашни грижи”, като делегирана 
общинска дейност;   

- разкриване на “Бизнес център за хора с увреждания”, като 
делегирана общинска дейност;  

   - разкриване на “Кризисен център за лица, претърпели 
насилие или жертви на трафик”, като делегирана държавна дейност;   

- разкриване на две “Защитени жилища” за младежи, напускащи 
специализираните институции, като делегирана държавна дейност;  

- разкриване на “Център за социална рехабилитация и 
интеграция” на хора с увреждания, като делегирана общинска дейност;   

- разкриване на “Ресурсен център” за хора в неравностойно 
положение”, като делегирана общинска дейност;   

- разкриване на “Център за социална рехабилитация и 
интеграция” на хора с увредено зрение, като делегирана общинска 
дейност;   

- разкриване на “Център за социална рехабилитация и 
интеграция” на хора с увреден слух, като делегирана общинска 
дейност;   

- разкриване на “Център за социална рехабилитация и 
интеграция” на възрастни жени, като делегирана общинска дейност;    

- разкриване на “Център за социална рехабилитация и 
интеграция” на деца от малцинствен произход, като делегирана 
общинска дейност;   

 - разкриване на “Обществена трапезария” за социално слаби 
граждани на гр. Варна, като делегирана общинска дейност; 

- отпускане и неотпускане на финансови помощи на граждани 
     Докл.: доц. Л. ПЕТКОВА – Председател ПК 

 
 
 



Общ брой присъстващи общински съветници – 31 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

537-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 
7 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1, т. 2 от Закона за социално подпомагане и чл. 
36а, ал. 2, т. 1 и чл. 36, ал. 5 от  Правилника за прилагане на Закона за 
социално подпомагане и по Предложение на Кмета на Община Варна с вх. 
№ ОС-8-9302(70)14.04.2008 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за 
разкриване на “Център за равни възможности на хора с увреждания”, 
като делегирана общинска дейност с капацитет 40 места и численост на 
персонала 8 бройки. 

/за – 32, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 
538-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 

от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1, т. 2 от Закона за социално подпомагане и чл. 36а, 
ал. 2, т. 1 и чл. 36, ал. 5 от  Правилника за прилагане на Закона за социално 
подпомагане и по Предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОС-8-
9302(71)14.04.2008 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за 
разкриване на “Център за обучение, консултиране и подкрепа на 
кандидат осиновители, осиновители, кандидат приемни родители и 
приемни родители”, като делегирана общинска дейност с капацитет 30 
места и численост на персонала 6 щатни бройки. 

/за – 32, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 
539-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 

от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1, т. 2 от Закона за социално подпомагане и чл. 36а, 
ал. 2, т. 1 и чл. 36, ал. 5 от  Правилника за прилагане на Закона за социално 
подпомагане и по Предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОС-8-
9302(72)14.04.2008 г. Общински съвет – Варна дава съгласие за 
разкриване на Център “Домашни грижи”, като делегирана общинска 
дейност с капацитет 70 места и численост на персонала 9 щатни бройки. 

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



540-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 
от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1, т. 2 от Закона за социално подпомагане и чл. 36а, 
ал. 2, т. 1 и чл. 36, ал. 5 от  Правилника за прилагане на Закона за социално 
подпомагане и по Предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОС-8-
9302(73)14.04.2008 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за 
разкриване на “Бизнес център за хора с увреждания”, като делегирана 
общинска дейност с капацитет 40 места и численост на персонала 8 щатни 
бройки. 

/за – 30, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
541-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 

от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1, т. 2 от Закона за социално подпомагане и чл. 36а, 
ал. 2, т. 1 и чл. 36, ал. 2, т.12 от  Правилника за прилагане на Закона за 
социално подпомагане и по Предложение на Кмета на Община Варна с вх. 
№ ОС-8-9302(74)14.04.2008 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за 
разкриване на “Кризисен център за лица, претърпели насилие или 
жертви на трафик”, като делегирана държавна дейност с капацитет 8 
места и численост на персонала 6 щатни бройки. 

/за – 29, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
542-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 

от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1, т. 2 от Закона за социално подпомагане и чл. 36а, 
ал. 2, т. 1 и чл. 36, ал. 2, т.15 от  Правилника за прилагане на Закона за 
социално подпомагане и по Предложение на Кмета на Община Варна с вх. 
№ ОС-8-9302(75)14.04.2008 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за 
разкриване на две “Защитени жилища” за младежи, напускащи 
специализираните институции, като делегирана държавна дейност с 
капацитет 6 места и численост на персонала 3,6 щатни бройки. 

/за – 28, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
543-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 

от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1, т. 2 от Закона за социално подпомагане и чл. 36а, 
ал. 2, т. 1 и чл. 36, ал. 2, т. 6 от  Правилника за прилагане на Закона за 
социално подпомагане и по Предложение на Кмета на Община Варна с вх. 
№ ОС-8-9302(76)14.04.2008 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за 
разкриване на “Център за социална рехабилитация и интеграция” на 
хора с увреждания, като делегирана общинска дейност с капацитет 50 места 
и численост на персонала 10 щатни бройки. 

/за – 28, против – 0, въздържали се – 0/ 
 



 
544-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 

от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1, т. 2 от Закона за социално подпомагане и чл. 36а, 
ал. 2, т. 1 и чл. 36, ал. 5 от  Правилника за прилагане на Закона за социално 
подпомагане и по Предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОС-8-
9302(77)14.04.2008 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за 
разкриване на “Ресурсен център” за хора в неравностойно положение”, 
като делегирана общинска дейност с капацитет 30 места и численост на 
персонала 6 щатни бройки. 

/за – 28, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 

 545-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 
от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1, т. 2 от Закона за социално подпомагане и чл. 36а, 
ал. 2, т. 1 и чл. 36, ал. 2, т. 6 от  Правилника за прилагане на Закона за 
социално подпомагане и по Предложение на Кмета на Община Варна с вх. 
№ РД-8-9302(22)27.02.2008 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за 
разкриване на “Център за социална рехабилитация и интеграция” на хора с 
увредено зрение, като делегирана общинска дейност с капацитет 40 места и 
численост на персонала 16 бройки. 

/за – 28, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

 546-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 
от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1, т. 2 от Закона за социално подпомагане и чл. 36а, 
ал. 2, т. 1 и чл. 36, ал. 2, т. 6 от   Правилника за прилагане на Закона за 
социално подпомагане и по Предложение на Кмета на Община Варна с вх. 
№ РД-8-9302(23)27.02.2008 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за 
разкриване на “Център за социална рехабилитация и интеграция” на хора с 
увреден слух, като делегирана общинска дейност с капацитет 40 места и 
численост на персонала 16 бройки. 

/за – 28, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
547-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 

от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1, т. 2 от Закона за социално подпомагане и чл. 36а, 
ал. 2, т. 1 и чл. 36, ал. 2, т. 6 от  Правилника за прилагане на Закона за 
социално подпомагане и по Предложение на Кмета на Община Варна с вх. 
№ РД-8-9302(24)27.02.2008 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за 
разкриване на “Център за социална рехабилитация и интеграция” на 
възрастни жени, като делегирана общинска дейност с капацитет 45 места и 
численост на персонала 18 бройки. 

/за – 28, против – 0, въздържали се – 0/ 



 

548-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 
от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1, т. 2 от Закона за социално подпомагане и чл. 36а, 
ал. 2, т. 1 и чл. 36, ал. 2, т. 6 от Правилника за прилагане на Закона за 
социално подпомагане и по Предложение на Кмета на Община Варна с вх. 
№ РД-8-9302(25)27.02.2008 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за 
разкриване на “Център за социална рехабилитация и интеграция” на деца от 
малцинствен произход, като делегирана общинска дейност с капацитет 40 
места и численост на персонала 16 бройки. 

/за – 28, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

 
 549-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 
от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1, т. 2 от Закона за социално подпомагане и чл. 36а, 
ал. 2, т. 1 и чл. 36, ал. 2, т. 19 от  Правилника за прилагане на Закона за 
социално подпомагане и по Предложение на Кмета на Община Варна с вх. 
№ ОС-8-9302(33)27.02.2008 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за 
разкриване на “Обществена трапезария” за социално слаби граждани на гр. 
Варна, като делегирана общинска дейност с капацитет 550 места и 
численост на персонала 8 бройки. 

/за – 28, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 

 550-11. На основание чл. 21, ал. 1, т.6 и т. 23 във връзка с чл.17, ал.1, 
т.7 и чл.52, ал.1 от ЗМСМА и във връзка с решение на Общински съвет – 
Варна № 340-5/5/19.03.2008 г. и на база социален доклад по чл.27 ППЗСП, 
Общински съвет – Варна отпуска еднократна финансова помощ за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности на 
лицата, посочени в приложение към настоящото решение. 
 /резултати от поименно явно гласуване: 

за – 30, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват - 20/ 
 
 

 551-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл.17, ал.1, т.7 от 
ЗМСМА и на база социален доклад по чл. 27 ППЗСП, Общински съвет – 
Варна не отпуска еднократна финансова помощ за задоволяване на 
основни жизнени и комунално-битови потребности на лицата, посочени в 
приложение към настоящото решение. 

/за – 30, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

 



 

 

ХІІ. 
По точка  дванадесета от дневния ред: 
Разглеждане на предложения за решения от ПК „Младежки 

дейности и спорт”  относно: 
- приемане на “Стратегия за превенция на наркоманиите Варна – 

2008-2011 г.”; 
- приемане на Програма “Програма за развитие и насърчаване на 

социалния туризъм на туристическите дружества в Община Варна за 
2008 г.” 
     Докл.: Н. МИХАЙЛОВ –Зам.Председател ОбС 

Общ брой присъстващи общински съветници – 30 
 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 552-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и чл. 21, ал. 2, във 
връзка с чл. 17, ал. 1, т.1 и т. 10 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна 
приема „Стратегия  за превенция на наркоманиите Варна – 2008-2011 
г.”, съгласно приложение 1. 

 Финансирането на проектите и мероприятията, залегнали в 
програмата, се извършва след одобряване на финансовите планове от ПК 
„Младежки дейности и спорт” при Общински съвет – Варна. 

 В срок до един месец след провеждане на всяка една проява, 
организаторите представят технически отчет в ПК „Младежки дейности и 
спорт”. 

 /за – 30, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 

 
 

553-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и чл. 21, ал. 2, във връзка с 
чл. 17, ал. 1, т. 1 и т. 10 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна приема 
“Програма за развитие и насърчаване на социалния туризъм на 
туристическите дружества в Община Варна за 2008 г.”, съгласно 
приложение 2. 



 Финансирането на проектите и мероприятията, залегнали в 
програмата, се извършва след одобряване на финансовите планове от ПК 
„Младежки дейности и спорт” при Общински съвет – Варна. 

 В срок до един месец след провеждане на всяка една проява, 
организаторите представят технически отчет в ПК „Младежки дейности и 
спорт”. 

 /за – 30, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

 
 
 
 
 
 
 



ХІІІ. 
По точка  тринадесета от дневния ред: 

 Разглеждане на предложения за решения от ВрК „Опазване и 
възпроизводство на околната среда”  относно: 
 - изразходване на  средствата за “Управление, контрол и 
регистрация дейностите по опазване на околната среда” от Бюджета на 
Община Варна за – 2008 г.  

     Докл.: Др. ДОНЧЕВ – Председател ВрК 
 

Общ брой присъстващи общински съветници – 29 
Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 
554-13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 

1 и т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна решава  средствата за 
“Управление, контрол и регистрация дейностите по опазване на околната 
среда”, както са описани в Приложение № 20, д. 621 “Опазване на 
околната среда” от Бюджета на Община Варна за – 2008 г. да се 
изразходват след решение на Общински  съвет – Варна. 

/за – 29, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 
 



 
ХІV. 

По точка  четиринадесета от дневния ред: 
Разглеждане на предложения за решения от ПК „Архитектура, 

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

- даване на съгласие, Община Варна да кандидатства за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна 
програма «Околна среда» BG161PO005/08/1.30/01/01 «Техническа 
помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 
на Оперативна програма «Околна среда 2007 – 2013 г». 
     Докл.: Пл. ВОЙКОВ – Председател ПК 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 29 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

         555-14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 
1, т. 6 от ЗМСМА  и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-
8-9300/31/18.04.2008г., Общински съвет Варна, дава съгласие, Община Варна 
да кандидатства за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 
Оперативна програма «Околна среда» BG161PO005/08/1.30/01/01 
«Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по 
приоритетна ос 1 на Оперативна програма «Околна среда 2007 – 2013 г.», със 
следните обекти: 

 Рехабилитация и реконструкция на канализационните мрежи на 
централната градска част, гр.Варна; 

 Изграждане на колектор „Битоля-Пирин”, гр.Варна; 
 Реконструкция на втори горнопоясен колектор (на 

кръстовището на бул.”Република” и бул.”Вл.Варненчик”, гр.Варна); 
 Изграждане на канализация и водоснабдяване на кв.”Бриз” и 

м.”Свети Никола”, гр.Варна; 
 Изграждане на канализация и водоснабдяване на ОПЗ “Метро”, 

гр.Варна;  
 Изграждане на канализация и реконструкция на 

водоснабдителната мрежа на СО”Ален Мак” и к.к.”Чайка”, гр.Варна; 
 Канализация и водоснабдяване на кв.”Изгрев” и СО”Сотира”, 

гр.Варна;  
 Канализация и водоснабдяване на м. «Горна Трака» и м. «Долна 

Трака», гр.Варна;  



 Изграждане на колектор “Галата-Аспарухово”, гр.Варна;  
 Предварителни проучвания за СО”Боровец-юг”, СО”Боровец-

север”, к.з.”Прибой”, в.з.”Прибой” и СО”Ракитника”, гр.Варна; 
 Канализация и водоснабдяване на СО”Виница-север”; 
 Канализация и водоснабдяване на СО”Кочмар” и СО”Пчелина”; 
 Канализация и ПСОВ на с.”Звездица”, Община Варна; 
 Канализация и ПСОВ на с.”Константиново”, Община Варна;  
 Предварителни проучвания за СО”Ментишето”; 
 Предварителни проучвания за СО”Балъм Дере”; 
 Предварителни проучвания за СО”Клисе Баир”; 
 Предварителни проучвания за СО”Малка Чайка” 
 

2.  След одобрение на проекта и подписване на договор за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, разходите по изпълнението 
му да се покриват от средствата, определени за съфинансиране на проекти в 
Бюджет 2008 г. на Община Варна, преди същите да бъдат възстановени от 
договарящия орган.   

 
 /резултати от поименно явно гласуване: 
 за – 29, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 22/ 

 
 
 

 
 



 
ХV. 

По точка  петнадесета от дневния ред 
Разглеждане на предложения за решения от ПК „Обществен ред и 

сигурност”  относно: 
 - приемане на План за защита на населението при бедствия. 
     Докл.: Кр. МАРИНОВ – Председател ПК 
 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 28 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 
556-15. На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 13 от 

ЗМСМА и по предложение на Кмета на община Варна с вх. № РД-8-
9300/28/08.04.2008 г., Общински съвет – Варна приема „План за защита 
на населението при бедствия”, съгласно приложение. 

 
/за – 28, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ХVІ. 
По точка  шестнадесета от дневния ред: 
Разглеждане на предложения за решения от ВрК „Наименования”  

относно: 
- преименуване на гробищните паркове на територията на 

Община Варна;  
 -  именуване на площадното пространство находящо се южно от 

ПИ пл. № 221 и ПИ пл. № 226 по плана на ж.к. „Младост” І м.р., гр. 
Варна;   
 - именуване на  площадното пространство, срещу сградата, в която се 

помещава щаба на ВМС, находяща се в район Одесос, гр. Варна 
     Докл.:доц. К. ТРОШЕВ – Председател ВрК 

Общ брой присъстващи общински съветници – 27 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

557-16.  На основание чл. 21, ал.1, т.18 от ЗМСМА, Общински съвет-
Варна преименува гробищните паркове на територията на Община Варна и 
същите получават  следните наименования: 

1. Западен гробищен парк в с. Тополи 
2. Северен гробищен парк в кв. Виница 
3. Южен гробищен парк в кв. Аспарухово 
4. Централен гробищен парк /стари гробища/ 
/за – 27, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
558-16.  На основание чл. 21, ал.1, т.18 от ЗМСМА и  по 

предложение на Кмета на район Младост с вх. № ОС-8-
1000/17/11.03.2008г., Общински съвет-Варна именува площадното 
пространство, находящо се южно от ПИ пл. № 221 и ПИ пл. № 226 по плана 
на ж.к. „Младост” І м.р., гр. Варна с наименованието площад "проф. Цани 
Калянджиев”.   

/за – 27, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

  559-16.  На основание чл. 21, ал.1, т.18 от ЗМСМА и във връзка с 
предложение на Директора на Дирекция „Култура и духовно развитие” при 
Община Варна с вх. № РД-7-94.Н/198/06.12.2007 г, Общински съвет - Варна 
именува  площадното пространство срещу сградата, в която се помещава 
щаба на ВМС, находяща се в район Одесос, гр. Варна, с наименованието 
площад "Атанас Буров". 

/за – 27, против – 0, въздържали се – 0/ 



 
 

 
 
 
 
 



ХVІІ. 
По точка  седемнадесета от дневния ред 

 Попълване съставите на ПК и ВрК към Общински съвет – 
Варна и приемане на промени в „Правилник за организацията и 
дейността на Общински съвет – Варна, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация”. 

     Докл.: общински съветници, 
        В. АНГЕЛОВА – Председател ВрК 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 30 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

560-17. На основание чл. 21, ал.  1, т. 1 от ЗМСМА, Общински 
съвет – Варна освобождава от състава на  ПК „Туризъм, търговия и 
рекламна дейност” общинския съветник Панко Анчев. 

/за – 32, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

561-17. На основание чл. 21, ал.  1, т. 1 от ЗМСМА, Общински 
съвет – Варна освобождава от състава на  ПК „Правна комисия” общинския 
съветник Снежана Донева. 

/за – 30, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
562-17. На основание чл. 21, ал.  1, т. 1 от ЗМСМА, Общински 

съвет – Варна освобождава от състава на  ПК „Правна комисия” общинския 
съветник Пламен Пенев. 

/за – 29, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
563-17. На основание чл. 21, ал.  1, т. 1 от ЗМСМА, Общински 

съвет – Варна освобождава от състава на  ПК „Европейски въпроси и 
международно сътрудничество” общинския съветник Цвета Георгиева. 

/за – 29, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
564-17. На основание чл. 21, ал.  1, т. 1 от ЗМСМА, Общински 

съвет – Варна освобождава от състава на  ПК „Здравеопазване” общинския 
съветник Евгения Александрова. 

/за – 30, против – 0, въздържали се – 0/ 
 



565-17. На основание чл. 21, ал.  1, т. 1 от ЗМСМА, Общински 
съвет – Варна освобождава от състава на  ПК „Правна комисия” и от 
състава на ПК „Европейски въпроси и международно сътрудничество” 
общинския съветник Николай Джагаров. 

/за – 28, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
566-17. На основание чл. 21, ал.  1, т. 1 от ЗМСМА, Общински 

съвет – Варна освобождава от състава на  ПК „Правна комисия” общинския 
съветник Пламен Пенев. 

/за – 28, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
567-17-1. На основание чл. 21, ал.  1, т. 1 от ЗМСМА, Общински 

съвет – Варна освобождава от състава на  ПК „Наука и образование” и от 
състава на ПК „Европейски въпроси и международно сътрудничество” 
общинския съветник Валентин Милков. 

/за – 29, против – 0, въздържали се – 0/ 
567-17-2. На основание чл. 21, ал.  1, т. 1 от ЗМСМА, Общински 

съвет – Варна   избира за член на  ПК „Социални дейности и жилищна 
политика” общинския съветник Валентин Милков. 

/за – 29, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

 
568-17-1. На основание чл. 21, ал.  1, т. 1 от ЗМСМА, Общински 

съвет – Варна освобождава от състава на  ПК „Собственост и стопанство” 
общинския съветник Неделчо Михайлов. 

/за – 30, против – 0, въздържали се – 0/ 
568-17-2. На основание чл. 21, ал.  1, т. 1 от ЗМСМА, Общински 

съвет – Варна   избира за член на   ВрК „Опазване и възпроизводство на 
околната среда” общинския съветник Неделчо Михайлов. 

/за – 30, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
569-17. На основание чл. 21, ал.  1, т. 1 от ЗМСМА, Общински 

съвет – Варна освобождава от състава на  ПК „Европейски въпроси и 
международно сътрудничество” общинския съветник Христо Данов. 

/за – 29, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

570-17. На основание чл. 21, ал.  1, т. 1 от ЗМСМА, Общински 
съвет – Варна освобождава от състава на  ПК „Европейски въпроси и 
международно сътрудничество” общинския съветник Димитър Атанасов. 

/за – 29, против – 0, въздържали се – 0/ 



 
 

571-17-1. На основание чл. 21, ал.  1, т. 1 от ЗМСМА, Общински 
съвет – Варна освобождава от състава на  ПК „Правна комисия” общинския 
съветник Веселин Марешки. 

/за – 29, против – 0, въздържали се – 0/ 
571-17-2. На основание чл. 21, ал.  1, т. 1 от ЗМСМА, Общински 

съвет – Варна освобождава от състава на  ПК „Европейски въпроси и 
международно сътрудничество” общинския съветник Веселин Марешки. 

/за – 29, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

 
572-17. На основание чл. 21, ал.  1, т. 1 от ЗМСМА, Общински 

съвет – Варна освобождава от състава на  ПК „Европейски въпроси и 
международно сътрудничество” общинския съветник Николай Пашов. 

/за – 29, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

 
573-17-1. На основание чл. 21, ал.  1, т. 1 от ЗМСМА, Общински 

съвет – Варна освобождава от състава на  ПК „Правна комисия” общинския 
съветник Дилбер Вейсалова. 

/за – 29, против – 0, въздържали се – 0/ 
573-17-2. На основание чл. 21, ал.  1, т. 1 от ЗМСМА, Общински 

съвет – Варна освобождава от състава на  ПК „Европейски въпроси и 
международно сътрудничество” общинския съветник Дилбер Вейсалова. 

/за – 29, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 
574-17-1. На основание чл. 21, ал.  1, т. 1 от ЗМСМА, Общински 

съвет – Варна освобождава от състава на  ПК „Правна комисия” общинския 
съветник Цветелина Тънмазова. 

/за – 29, против – 0, въздържали се – 0/ 
574-17-2. На основание чл. 21, ал.  1, т. 1 от ЗМСМА, Общински 

съвет – Варна освобождава от състава на  ПК „Европейски въпроси и 
международно сътрудничество” общинския съветник Цветелина Тънмазова. 

/за – 29, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 
 



575-17. На основание чл. 21, ал. 3 във връзка с ал. 1, т. 1 от 
ЗМСМА, Общински съвет – Варна отменя свое Решение № 192-
2(4)/06.02.2008 г., с което е допълнен чл. 17, ал. 6 от Правилника за 
организацията и дейността на Общински съвет – Варна, неговите коисии и 
взаимодействието му с общинската администрация, като е създадено ново 
изречение второ. 

След отмяната на горепосоченото решение, чл. 17, ал. 6 от  
„Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите коисии и взаимодействието му с общинската администрация” 
придобива следното съдържание: 

- чл. 17, ал. 6: Численият състав на всяка комисия не може да бъде 
по-малък от трима общински съветници. 

/за – 29, против – 1, въздържали се – 0/ 
 
 
 
576-17. На основание чл. 21, ал. 3 и във връзка с чл. 49 от ЗМСМА, 

Общински съвет - Варна допълва чл. 24, ал. 4 от Правилника за 
организацията и дейността на Общински съвет – Варна, неговите коисии и 
взаимодействието му с общинската администрация, като създава ново 
изречение със следното съдържание: „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.”. 

Разпоредбата придобива следното съдържание: 
- чл 24, ал. 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. 

/за – 29, против – 1, въздържали се – 0/ 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ХVІІІ. 
По точка  осемнадесета от дневния ред: 
Разглеждане на предложения за решения от ПК „Финанси и 

бюджет”  относно: 
- промяна в Наредбата за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна и в 
Приложение № 1 към същата; 

- промени в Наредбата за определянето и администрирането на 
местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна, 
касаеща промяна на депозитна такса, внасяна от родителите при 
постъпване на дете в детско заведение; 

-  утвърждаване на размера на средствата за транспортни 
разходи за СДГ № 34 „Горски кът”; 

- осигуряването на 50 000 лв. от бюджета за 2008 г. на Община 
Варна за провеждането на тържествата по случай 100-годишния 
юбилей на к.к. “Св. Св. Константин и Елена”; 

- одобряване на средна брутна работна заплата, численост на 
персонала и лимит ФРЗ от 01.01.2008 г. и 01.07.2008 г. по функции и 
дейности; 

- дофинансиране на дейността на „Областен диспансер по 
пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар – ОДПФЗС - Варна” 
ЕООД; 

 - предоставяне на 30 броя карти за цялата градска мрежа за 
нуждите на отдел “Закрила на детето” и Отдел “Социална закрила” 
към дирекция “Социално подпомагане”; 

  -  съфинансиране на проект „Изграждане на две спортни 
площадки с размери 15х35 м. с многофункционална изкуствена 
настилка в район Владислав Варненчик; 

  - неосвобождаване от такса битови отпадъци; 
- промяна на списъка за обектите за газификация /детски 

градини/ в района на „Вл.Варненчик”. 
      Докл.: д-р Я. СТАНЕВ - Председател ПК 

Общ брой присъстващи общински съветници – 33 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

577-18. На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 7 от 
ЗМСМА, чл.6, ал.1, чл.8, чл.9 от ЗМДТ и чл.171, т.5, б.”Б”  от ЗДвП и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОС-8-
9303/26/09.05.2008г., Общински съвет - Варна приема допълнение в 



Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Варна (НОАМТЦУТОВ), като 
създава нов член 83а в раздел Х от наредбата, със следния текст: 

        Чл.83А (1) Водачите на автомобили, които са преместени на 
основание чл.171, т.5, б. „б” от ЗДвП на паркинга, определен за дейност 
“Репатриране на МПС”, находящ се в Южна промишлена зона, под 
Аспарухов мост, заплащат такса за отговорно пазене за преместен на 
паркинга автомобил на час. Времето, за което се начислява таксата започва 
да тече от момента на уведомяване на съответното районно полицейско 
управление от компетентните органи. Таксата се заплаща при 
освобождаване на автомобила. 

(2) Размерът на таксата по ал. 1 е определен в Приложение 1 към 
настоящата Наредба. 

(3)  Приходите от събраните суми постъпват в общинския бюджет. 
(4) Освобождават се от такса: 
       - водачи с трайно намалена работоспособност и бременни; 
       - водачи на специализирани автомобили при изпълнение на 

служебни задачи. 
/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 26, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 23/ 
 
 
 
578-18. На основание чл. 21, ал.2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 7 от 

ЗМСМА, чл. 6, ал.1, чл.8 и чл.9 от ЗМДТ и по предложение на Кмета на 
Община Варна с вх. № ОС-8-9303/26/09.05.2008г., Общински съвет - Варна 
приема допълнения в Приложение 1 към Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Варна (НОАМТЦУТОВ), както следва: 

„Чл.83А Такса за отговорно пазене на преместен на паркинга на 
дейност “Репатриране на МПС” автомобил се заплаща в касата на 
паркинга и е в размер на 1 лев за 1 час престой.” 

/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 28, против – 4, въздържали се – 0, отсъстват – 19/ 
 
 
 
 
579-18. На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и т. 23 от ЗМСМА и по 

предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОС-8-
9302/90/13.05.2008г., Общински съвет-Варна решава при постъпване на 
дете в общинско детско заведение, родителите, настойниците, семействата 
на роднини, близки или приемните семейства - за децата, настанени по 



реда на чл.26 от Закона за закрила на детето, да внасят депозитна вноска в 
размер на една месечна такса. При отписване на детето от детското 
заведение, депозитната вноска се връща на вносителя при издължени такси 
и се удържа при наличие на дължими и невнесени такси. 

/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 30, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 19/ 

 
 
 
580-18. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 30, ал. 1, т. 

6 от ПМС № 15/01.02.2008 г., по предложение на Кмета на Община Варна 
с вх. № ОС-8-9302/61/07.04.2008г. и предвид местоположението на СДГ № 
34 “Горски кът”-Златни пясъци в зона за отдих и туризъм, Общински 
съвет-Варна утвърждава размера на средствата за транспортни разходи на 
непедагогическия персонал в СДГ № 34 “Горски кът” в рамките на 
бюджета на дейност 311 “ЦДГ” за 2008 г. за покриване на 90% от 
стойността на билета /картата/ за градски транспорт в гр. Варна, съгласно 
списък - приложение №1. 

/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 32, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 19/ 

 
 

581-18. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОС-8-
9302/101/19.05.2008г., Общински съвет-Варна дава съгласие да се осигурят 
50 000 лв. от бюджета за 2008 г. на Община Варна за провеждането на 
тържествата по случай 100-годишнината от създаването на к.к. “Св. Св. 
Константин и Елена”. 

/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 26, против – 0, въздържали се – 6, отсъстват – 19/ 

 
 

582-18. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-8-
9302/60/19.05.2008г., Общински съвет-Варна одобрява средна брутна 
работна заплата, численост на персонала и лимит ФРЗ от 01.01.2008 г. и 
01.07.2008 г. по функции и дейности, съгласно приложения- таблици към 
настоящото решение. 

/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 32, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 19/ 



 
По проекта за решение т. VІІ постъпиха следните изказвания: 

Красимир МАРИНОВ 

Имам няколко предложения относно Диспансера: 

Първо, предлагам да се направи анкетна комисия от ОбС, която да 

се запознае с доклада който е при Кмета за извършената проверка на 

Диспансера за 2007 до сега; 

Второ, да се разгледа дейността му за 2007 г., тъй като там има 

много опасни цифри. Миналата година отново общината е финансирала 

Диспансера с 550 хлв, нямам нищо против тези 250 хлв. Прави 

впечатление, че миналата година 50 % от разходите на Диспансера през 

миналата година в размер на около 400 хлв.са ФРЗ. Средната РЗ там е 

около 440 хлв., а максималната – не казвам на кого – е 2 000 лв., при 

условие че 550 хлв.е дала Общината миналата година.  

В този Диспансер прави впечатление, че там има една прословута 

Пречиствателна станция, за която предния ОбС е отпуснал едни средства 

и е решил да бъде изградена. Там Пречиствателна станция има и е 

функционираща, друг е въпроса че към нея е включен и един цех за 

преработка на морски продукти. Отпуснати са 200 хлв., до момента не 

знам половината има ли ги или ги няма, но пречиствателната станция я 

няма и същевременно и терена който е бил определен, доколкото разбрах, 

се оказа че е горски фонд. 

В никакъв случай, независимо от обстоятелствата че управителят - 

д-р Митишев - е подал оставка, не трябва да се освобождава от 

отговорност, както и контрольора на общината за миналата 2007 г. Моя 

препоръка е в оздравителната програма да се включи сегашния 

контрольор, който е с изключително богат административен опит и е 

същевременно специалист – д-р Валентин Качаков. 



Със заповед на Христо Кирчев са дадени т.нар.домашен стационар – 

40 легла, независимо че тук има свободни. Предлагам създаване на 

анкетна комисия – нещата там са направо криминални... 

След разменени реплики с предстедателстващия заседанието г-н 

Н. Михайлов и с проф. А. Клисарова – председател на ПК по 

здравеопазване, г-н Маринов заяви, че ще изготви предложение и ще го 

внесе за разглеждане в ПК по здравеопазване. 

 

 
  Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 
 

583-18. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и чл. 54, ал. 3 от 
ЗМСМА, чл. 106 от Закона за лечебните заведения и по предложение на 
Кмета на Община Варна с вх. № РД-8-9303/20/17.05.2008г., Общински 
съвет-Варна решава да бъдат осигурени допълнителни финансови средства 
в размер на 250 000 лв. за „Областен диспансер по пневмо-фтизиатрични 
заболявания със стационар – Варна” ЕООД от бюджета на Община Варна 
за 2008 год., до приемането на оздравителната програма на лечебното 
заведение. 

/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 29, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 22/ 
 

 

584-18. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-8-
9302/21/25.02.2008г., Общински съвет-Варна дава съгласие за 
предоставяне на тридесет броя абонаментни карти за цялата градска мрежа 
за нуждите на отдел “Закрила на детето” и Отдел “Социална закрила” към 
дирекция “Социално подпомагане”. 

 /резултати от поименно явно гласуване: 
за – 31, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 20/ 
 

 
 



   585-18.  На основание чл. 17, ал.1, т. 10 и чл. 21, ал. 1, т. 6 от 
ЗМСМА и по предложение на Кмета на Община Варна с вх.№ РД-7-
9300/33/08.05.2008г., Общински съвет – Варна: 

1. Дава съгласие за съфинансиране на проект “Изграждане на две 
спортни площадки с размер 15 х 35 м. с многофункционална изкуствена 
настилка” в район “Владислав Варненчик”, както следва: 

- площадка № 1 – І-ви м.р., югоизточно от бл. 53; 
- площадка № 2 – ІІ-ви м.р., южно от бл. 206; 
2. Финансовото участие на общината ще възлиза на 50 % - 103 000 

лв. с ДДС от общата стойност на проекта в размер на 206 000 лв. с ДДС за 
двете площадки без осветление, съгласно стандартната количествено-
стойностна сметка. Община Варна поема допълнителните разходи в размер 
на 16 000 лв./ по 8 000 лв. за всяка площадка/ за изграждане на осветление. 

3. Упълномощава Кмета на Община Варна да разпореди 
подготвянето на необходимите документи за кандидатстване пред ДАМС 
за отпускане на средства. 

4. Средствата за финансиране на проекта и допълнителните 
разходи да са за сметка на бюджета на Община Варна за 2008 г. 

  /резултати от поименно явно гласуване: 
за – 33, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 18/ 

 

   586-18. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 
от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и 
цени на услуги на територията на Община Варна и във връзка с молба с вх. 
№ ОС-8-94.Ж/2/19.03.2008 г., Общински съвет – Варна не освобождава  
Живка Янакиева Димитрова от заплащане на дължимата такса за битови 
отпадъци за 2008 г. за имоти, находящи се в гр. Варна,  ул. „Илинден” № 
7,ап. 3А и 3Б. 

/за – 30, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

  587-18. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 
от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и 
цени на услуги на територията на Община Варна и във връзка с молба с вх. 
№ ОС-8-2600/38/21.04.2008 г., Общински съвет – Варна не освобождава 
Нина Григорова Кирова и Ленин Стефанов Бояджиев – управители на 
“АКВАПОЛИС” ООД, седалище гр. Варна, к.к. “Златни пясъци” от 
заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 2008 г. за имоти, 
находящи се в гр. Варна, посочени в молбата. 

/за – 30, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 



 
 

    588-18.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА   и докладна 
записка № О-8-9303/26/26.03.2008 г., Общински съвет – Варна променя 
списъка на обектите за газифициране, като средствата в размер на 250 000 
лв. с ДДС остават непроменени, а именно: 
 І. За финансовата 2007 г. от фонд „Приватизация” бяха определени 
средства в размер на 300 000 лв. за газифизиране на 6 /шест/ обекта – 
детски градини, общинска собственост: 
  1. ОДЗ № 2   „Д-р Петър Берон”  - 52 000 лв. 
  2. ЦДГ № 35 „Незабравка”   - 58 000 лв. 
  3. ЦДГ № 38 „Ян Бибиян”   - 44 000 лв. 
  4. ОДЗ № 5 „Славейче”    - 62 000 лв. 
  5. „ЦДГ № 13 „Звездичка”   - 44 000 лв. 
  6. ЦДГ № 13 „Звездичка” – филиал  - 40 000 лв. 
 Поради факта, че работните проекти са завършени през 2000 г., те не 
отговарят на съвременните изисквания в частта „Противопожарни 
изисквания, което довежда до неусвояване на цитираните средства. 
 
 ІІ. Постъпила е оферта от „Примагаз”АД за газифициране на обекти-
общинска собственост, училища и детски градини, за които има проектна и 
техническа готовност за подаване на природен газ. Представена е 
количествено-стойностна сметка на стойност 250 000 лв. за следните 
обекти: 

1. ОДЦ № 11 „Детски свят” 
2. СОУ „П. К. Яворов” 
3. ОУ „Патриарх Евтимий” 

 Проектирането не е обект на количествено стойностна сметка поради 
поет ангажимент от страна на „Примагаз”АД. 
 Обектите по т. І гласувани от комисията по приватизация да бъдат 
заменени с обектите по т. ІІ в рамките на утвърдените средтва в размер на 
250 000 лв. с ДДС. 

  /резултати от поименно явно гласуване: 
за – 33, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 18/ 

 
 

 

 По последното предложение за решение – газифизиране 

 След представяне на проекто-решението, постъпи изказване от г-н 

Красимир МАРИНОВ: 



 За да не стане разминаване, искам да се знае че тези обекти са 

включени в Програмата по приватизация и ако сега ги финансираме от 

общинския бюджет ще стане двойно финансиране. За коректност – мисля, 

че средствата са заделени в програмата по сметката за приватизация, може 

би там им е мястото, защото иначе там ще остане една сума от 250 хлв. 

 

 Д-р Янко СТАНЕВ 

 В проекта за решението цитира: „Обектите по т. І гласувани от 

комисията по приватизация да бъдат заменени с обектите по т. ІІ в 

рамките на утвърдените средства в размер на 250 000 лв. с ДДС.” 

 

 

 

 

 

 

 



 

ХІХ. 

По точка  деветнадесета от дневния ред: 
Разглеждане на предложения за решения от ПК „Туризъм, 

търговия и рекламна дейност”  относно: 
-  приемане на изменения и допълнения в “Наредба за реда за 

провеждане на търговската дейност на територията на Община 
Варна”. 

     Докл.: Кр. СИМОВ – Председател ПК 
 

Общ брой присъстващи общински съветници – 30 
 

Общински съвет – Варна прие следното 
Р Е Ш Е Н И Е : 

 
589-19. На основание чл. 79 АПК, чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 

1, т. 13 от ЗМСМА и по предложение на Дирекция “Осигуряване и опазване 
на обществения ред” с вх. № ООР-7-9300/1/17.03.2008 г., Общински съвет – 
Варна приема изменения и допълнения  в “Наредба за реда за 
провеждане на търговската дейност на територията на Община 
Варна”, съгласно приложение № 1. 

 /за – 30, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ХХ. 
По точка  двадесета от дневния ред: 
Предприемане на необходимите действия за обособяване и 

обозначаване с указателни табели за платен паркинг на алея – хотел 
„Азалия” /в крайната дясна част по посока на хотела до комплекс 
„Слънчев ден”/, находяща се в курортен комплекс „Свети Свети 
Константин и Елена”, Община Варна. 
      Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС 
 
 

Борислав ГУЦАНОВ 
Предлагам на вниманието ви следния проект за решение:  
На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и т. 23, чл. 44, ал. 1, т. 7 ЗМСМА и 

чл.99, ал.1 от Закона за движението по пътищата, Общински съвет - Варна 
възлага на Кмета на Община Варна да предприеме необходимите действия 
за обособяване и обозначаване с указателни табели за платен паркинг на 
алея - хотел “Азалия” /в крайната дясна част по посока на хотела до 
комплекс “Слънчев ден”/, находяща се в курортен комплекс “Свети Свети 
Константин и Елена”, Община Варна. 

На основание чл.99, ал.2 от ЗДв.П., Общински съвет – Варна 
определя цена за паркиране и престой на леки автомобили в размер на 1.00 
лв. до 1 час престой. 

На основание чл.4, ал.2 от Наредба за изграждане на общодостъпна 
среда в град Варна, да се обособят на най-малко две паркоместа за хора с 
увреждания. 

Контролът по изпълнение на решението на Общински съвет-Варна 
се възлага на Кмета на Община Варна или оправомощено от него лице.” 
 

Общински съветници от залата направиха предложение да бъде 

записано: „... на всеки започнал час, считано от 01.06. до 30.09” 

 Красимир МАРИНОВ 

 Алеите в този комплекс са собстеник на концесионера, така че нашето 

решение... 

 Борислав ГУЦАНОВ 

 Не, конкретно за тази алея водихме разговори с Таня Парушева,  

която е изпълнителен директор на „Св.св. Константин и Елена” и те 



поискаха да бъде наша собственост, на общината, нямат претенции... Това, 

което казвате се отнася за Златни пясъци. 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 29 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

590-20. На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и т. 23, чл. 44, ал. 1, т. 7 
ЗМСМА и чл.99, ал.1 от Закона за движението по пътищата, Общински съвет 
- Варна възлага на Кмета на Община Варна да предприеме необходимите 
действия за обособяване и обозначаване с указателни табели за платен 
паркинг на алея - хотел “Азалия” /в крайната дясна част по посока на хотела 
до комплекс “Слънчев ден”/, находяща се в курортен комплекс “Свети Свети 
Константин и Елена”, Община Варна. 

На основание чл.99, ал.3 от Закона за движението по пътищата, 
Общински съвет – Варна определя цена за паркиране и престой на леки 
автомобили в размер на 1.00 лв. на всеки започнал час, считано от 01. юни до 
30. септември  на съответната година. 

На основание чл.4, ал.2 от Наредба за изграждане на общодостъпна 
среда в град Варна, да се обособят на най-малко две паркоместа за хора с 
увреждания. 

Контролът по изпълнение на решението на Общински съвет-Варна се 
възлага на Кмета на Община Варна или оправомощено от него лице. 

/за – 29, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ХХІ. 
По точка  двадесет и първа от дневния ред: 
Предприемане на действия за безвъзмездно прехвърляне по реда 

на чл. 54 от Закона за държавната собственост в полза на Община 
Варна на имот – държавна собственост, представляващ поземлен имот 
№ 10135.536.101, находящ се в гр. Варна, СЗ „Приморски полк”, м. 
„Салтанат”, подробно описан в АДС № 683/07.11.2003 г. 
      Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС 

 

Общ брой присъстващи общински съветници –  29 
 

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

591-21. На основание чл. 21, ал.1, т. 23, чл. 25, т. 6 и чл. 44, ал. 1, т. 
7 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 1 ЗОС, Общински съвет-Варна възлага на Кмета на 
Община Варна и на Председателя на Общински съвет-Варна да проведат 
необходимите разговори с Министерския съвет и Министерството на 
отбраната на Република България и да извършат всички необходими 
действия за безвъзмездно прехвърляне по реда на чл. 54 от Закона за 
държавната собственост, в полза на Община Варна на имот-държавна 
собственост, представляващ поземлен имот № 10135.536.101, находящ се в 
гр. Варна, СЗ „Приморски полк”, м. „Салтанат”, подробно описан в АДС № 
683/07.11.2003 год.” 
 /за – 29, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 
 
 

 
 



ХХІІ. 
По точка  двадесет и втора от дневния ред: 
Проучване на възможностите за придобиване от Община Варна 

или от Военноморски музей-Варна на подводница на ВМС с цел 
създаване на музей. 
     Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 30 
 

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

592-22. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 1 
ЗОС, Общински съвет – Варна решава да бъдат проучени възможностите за 
придобиване на подводница на ВМС, находяща се на територията на гр. 
Варна, след бракуването й и възлага на Кмета на Община Варна и на 
Председателя на Общински съвет – Варна да проведат необходимите 
разговори с Министерския съвет и Министерството на отбраната на 
Република България във връзка с предоставянето на същата на Община 
Варна или на Военноморски музей-Варна, за създаване на музей. 

/за – 30, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

 
 
 

 

 

 

 



ХХІІІ. 
По точка  двадесет и трета от дневния ред: 

 Освобождаване на адм. Христо Павлов Контров от длъжността 
контрольор на „Обреди”ЕООД гр. Варна и избор на нов контрольор. 

      Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 33 
 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

593-23. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 144, ал. 3 от 
ТЗ, Общински съвет – Варна решава: 

 
І. Освобождава от длъжността контрольор „Обреди” ЕООД Христо 

Павлов Контров, считано от 01.05.2008 г. 
ІІ. Избира за контрольор на „Обреди” ЕООД  Янко Атанасов 

Коренчев. 
 
  /резултати от поименно явно гласуване: 
за – 27, против – 6, въздържали се – 0, отсъстват – 18/ 

 

 

 

 Данчо СИМЕОНОВ – обяснение на отрицателен вот 

 Аз гласувах „против” по втората част, защото знаете че в началото 

внесохме едно предложение за намаляване числеността на Съветите на 

директорите и т.н. Нормално е да освободим г-н Контров, но не е 

нормално на негово място да назначаваме друг човек. 

 

  



ХХІV. 
По точка  двадесет и четвърта от дневния ред: 

 Изслушване на информация от представителя на Община Варна 
в Общото събрание на съдружниците на „В и К”ООД – Варна от 
проведеното заседание на дружеството на 16.05.2008 г. 
     Докл.: Кр. МАРИНОВ – общински съветник, 

Представител на Община Варна в Общото 
събрание на „В и К” ООД – Варна 
 

 Красимир МАРИНОВ 

 Съгласно дадените ми пълномощия участвах в Общото събрание на 

В и К, което се проведе на 16.05.2008 г.с шест точки: 

1. Отчет на управителя за дейността на дружеството през 2007 г. 

2. Приемане на годишния счетоводен отчет на „В и К”ООД – 

Варна за 2007 г. 

3. Освобождаване от отговорност на управителя на дружеството 

за 2007 г. 

4. Разпределение на печалбата на дружеството за 2007 г. 

5. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и 

заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г. 

6. Разни. 

За точките от дневния ред съм гласувал по следния начин: за 

първите три съм гласувал „за”, по т. 4 искам да ви информирам, че 

печалбата е 147 хлв., от които 35-те % на община Варна са 62 119,30 лв., 

но представителят на държавата, който представлява 51 % от 

собствеността на капитала на дружеството гласува  итези пари, не само от 

община Варна, а от всички пари да останат в резерв, с което аз в 

протокола съм изразил особено мнение и протокола е подписан „с особено 

мнение”, защото не е коректно държавата по силов метод и по силов път 

да лишава община Варна, респективно така са лишени и останалите 

общини /но аз говоря само за Варна/ от дивидента, който за другите е 



несъществен, но за община Варна е съществен и той винаги е бил залаган 

в приходи, които ще получи община Варна. 

Предлагам ви да вземем следното решение: ОбС – Варна приема 

отчета на представителя във „В и К”-ООД – Варна и да изразим писмено 

несъгласие, като упълномощим за това нашия Председател да подпише 

такова писмо до Министъра и ако е възможно, Община Варна да си 

получи дивидентите. 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 30 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

594-24. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет 
– Варна приема отчета на представителя на Община Варна в Общото 
събрание на съдружниците във „В и К”ООД - Варна 

/за – 30, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 

595-24. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет 
– Варна упълномощава Председателя на Общинския съвет да изпрати 
писмо до Министъра на регионалното развитие и благоустройство за 
получаване на дивидентите на Община Варна от „В и К”ООД – Варна. 

/за – 30, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Поради изчерпване на дневния ред, на 21.05.2008 г. в 18.00 ч. 

Председателят на Общински съвет – Варна г-н Борислав Гуцанов обяви за 

закрито Седмото заседание на Общинския съвет. 

 Копие от настоящия протокол да се изпрати до Кмета на община 

Варна. 

 

 

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
  В А Р Н А 

         _________________ /Б. ГУЦАНОВ/ 
      

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ 
     “КАНЦЕЛАРИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ” 
ЛИ/ЛИ          _______________ /Л. ИЛИЕВА/ 
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