
П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

№ 8 

 
На 25 юни 2008 г. от 09.00 до 12.00 ч. се проведе  Осмото заседание 

на Общински съвет – Варна, под ръководството на Председателя на 

Общински съвет – Варна г-н Борислав Гуцанов. 

 Присъстват  49 бр. общински съветници, отсъстват 2: 

Красимир Тодоров УЗУНОВ 

Павел Илиев ДИМИТРОВ 

 

 По проекта за дневен ред постъпиха следните допълнителни 

предложения: 

 Доц. Лидия Петкова предложи към точката по социални дейности да 

бъде включено предложението описано с черен курсив в дневния ред. 

 Проф. Анелия Клисарова направи предложение в дневния ред да бъде 

включена точка по здравеопазване за разглеждане на предложения за 

отпускане и неотпускане на финансови помощи. 

 Г-н Михаил Куликов – Гл.секретар на Община Варна, от името на г-н 

Кмета на общината, направи три предложения за допълване на дневния ред, 

както следва: 

- Учредяване безвъзмездно право на строеж на Транстриумф 

Холдинг” АД, гр. Варна, върху УПИ  І – „за диспечерски пункт” срещу 

задължение да изгради със свои средства диспечерски пункт на основание 

чл. 37, ал. 5 и ал. 3 от ЗОС, съгласно постъпило искане от страна на 

дружеството с вх. № ЗАО-44356/22.10.2007 г. 

- Предложение от Кмета на община Варна вх. № РД-8-

9302(62)/27.05.2008 г. относно строеж на подземен паркинг-гараж в 

незастроен недвижим имот - публична общинска собственост находящ се в 



гр. Варна, ул. "Братя Миладинови", представляващ УПИ II - "за 

подземен паркинг - гараж", подрайон: 1, кв.: 440 с площ 3 650 м2, 

съгласно АОС № 4981/2008 год. 

- Предоставяне на концесия за задоволяване на обществения 

интерес с предмет изпълнение на строеж – спортен комплекс от открити и 

закрити тенис-кортове и подземен гараж и тяхното управление и 

поддържане след въвеждането им в експлоатация в УПИ ІІІ- „за спортен 

комплекс от открити и закрити тенис кортове и подземен гараж”, находящ 

се в гр. Варна, ж.к.”Чайка”, кв. 26, 19 подрайон. 

 

Г-н Борислав Гуцанов направи предложение да бъде включена 

точка за попълване съставите на ПК и ВрК към Общинския съвет. 

 

 Общинският съветник Стелиян Севастиянов направи предложение да 

бъде изслушано становище от юриста на ОбС по отношение на 

декларацията срещу арменския геноцид. 

 

 Адв. Живко КАЛЕВ – юрист към ОбС – Варна 

 Декларацията беше върната за ново разглеждане от Областния 

управител на Варненска област на основание чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА. В 14-

дневен срок ОбС би могъл на свое заседание да разгледа предложението на 

Областния управител – това не стана и поради това, към настоящия момент 

Областният управител има правото в 7-дневен срок да отнесе спора пред 

Варненския административен съд. Към настоящия момент декларацията не 

е влязла в сила, тъй като е върната и в случай че Областният управител не я 

отнесе до Варненския административен съд в 7-дневен срок /до 27-ми юни/ 

тя ще влезе в сила. 

 

 



 Общински съвет – Варна прие следния  

Д Н Е В Е Н        Р Е Д : 

 

1. Питания и отговори на питания. 
 
2. Упълномощаване на Кмета на Община Варна и на Председателя на 

Общински съвет – Варна  за подписване на Меморандум между 
Министерския съвет на Република България и Община Варна относно 
изработване на общи позиции и предприемане на съвместни действия, 
свързани с изграждане на нови терминали на пристанище за обществен 
транспорт с национално значение Варна, преместване на пристанище 
„Варна-изток” и превръщане на територията му в градска среда за широко 
обществено ползване. 

 
3. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Наука и 

образование”  относно:  
- приемане на „Общинска програма за оптимизация на училищната 

мрежа на Община Варна” 
- приемане на “Анализ на състоянието на варненската общинска 

образователна система и прогнози за развитието й през 2007 – 2013 г.”,   
 - даване на съгласие да бъде отпусната сума от 2 500 лв. на Иван 
Недялков Вачев за финансово подпомагане за издаване на книга 

  - приемане на Програма за оптимизация на мрежата на общинските 
училища за учебната 2008/2009 година на Община Варна 
 
 4. Разглеждане на предложения за решения от Комисия по 
приватизация и следприватизационен контрол относно: 
 - корекция на решение № 526-8(7)/21.05.2008 г. 
 - приемане анализи на правното състояние, информационни 
меморандуми и приватизационни оценки на предвидените за приватизация 
по приходната част на Годишниия план за приватизация за 2008 г. обекти 
 - приемане на метод и условия за провеждане на приватизационни 
процедури за обекти с открита процедура за приватизация по Годишния 
план за приватизация за 2008 г. 
 - промени по приходната част на Годишния план за приватизация за 
2008 г. 

 
5. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Опазване и 

възпроизводство на околната среда”  относно:  
- възлагане на Кмета на Община Варна, в 14 дневен срок от 

приемането на настоящото решение да изготви и представи пред Общински 



съвет – Варна комплекс от мерки за справяне с проблема, свързан с 
нерегламентираните зауствания във и по протеженията на  Шокъровия 
канал.  

 
6. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Правна комисия”  

относно:  
- приемане на “Наредба за условията и реда за финансово 

подпомагане на проекти на неправителствени организации” в сферата на 
Образованието от Община Варна. 
 

7. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Култура, 
вероизповедания, медии”  относно:  

- даване на съгласие средствата в Дейност 7/32/737/ Оркестри и 
ансамбли/общинска дейност, § 10 т. 98 в размер на 220 000 лв. да бъдат 
разпределени 

 - поставяне на паметна плоча на Фриц Цвики на ул. “Иван Драсов” № 
14 
 - утвърждаване на Програма до 2013 година за осъществяване на 
проекта “Варна кандидат за европейска столица на културата” 
 

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

- отпускане и неотпускане на еднократна финансова помощ   
- разкриване на “Център за социална рехабилитация и интеграция” 

на възрастни с увреждания, като делегирана държавна дейност   
-  допълване на “Социална програма – 2008 г.” в раздел 6 – 

“Култура” с нова точка 12. 
- лицензиране от Национална агенция за професионално 

образование и обучение (НАПОО) на професиите в СУПЦ “Анастасия д-
р Железкова”  и възлагане на Кмета на Община Варна да подготви 
необходимите за това документи пред НАПОО – София. 

 
9. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Младежки 

дейности и спорт”  относно:  
  - отпускане на суми за материално стимулиране за постигнати високи 

спортни резултати   
 

10. Разглеждане на предложения за решения от ВрК „Наименования”  
относно:  



- създаване на работна група за проучване възможностите за 
реализация на предложението на комитет “Варненска памет” за изграждане 
на паметници на видни варненци с принос към развитието на град Варна; 

- именуване на улиците по плана на к.к. “Св. Св. Константин и 
Елена”, гр. Варна  
 

11. Разглеждане на предложения за решения от ВрК „Структури и 
общинска администрация”  относно:  
 - промяна в структурата на км. „Тополи” 
 - трансформация в щата на ОП „Инвестиционна политика” 
 - увеличаване числеността на персонала на ОП „Инвестиционна 
политика”  
 

12. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Обществен ред и 
сигурност”  относно: 
 -  приемане на промени в  „Наредба за действия при бедствия, аварии 
и катастрофи”.  
 

13. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Здравеопазване”  
относно:  
 - отпускане и неотпускане на еднократни финансови помощи на 
граждани 
 

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

- приемане на “Програма за устойчиво развитие на туризма в Община 
Варна за периода 2008 – 2013 г.” 

- задължаване на Кмета на Община Варна да представи оперативна 
програма за устойчиво развитие на туризма в Община Варна за периода 
2008 – 2013 г. 

- задължаване на Кмета  на Община Варна да представи 
инвестиционен проект на Община Варна за територията на Понеделничния 
пазар. 

 
15. Попълване съставите на ПК и ВрК към Общински съвет – Варна. 
 
16. Учредяване безвъзмездно право на строеж на Транстриумф 

Холдинг” АД, гр. Варна, върху УПИ  І – „за диспечерски пункт” срещу 
задължение да изгради със свои средства диспечерски пункт на основание 
чл. 37, ал. 5 и ал. 3 от ЗОС, съгласно постъпило искане от страна на 
дружеството с вх. № ЗАО-44356/22.10.2007 г. 

 



17. Предложение от Кмета на община Варна вх. № РД-8-
9302(62)/27.05.2008 г. относно строеж на подземен паркинг-гараж в 
незастроен недвижим имот - публична общинска собственост находящ се в 
гр. Варна, ул. "Братя Миладинови", представляващ УПИ II - "за 
подземен паркинг - гараж", подрайон: 1, кв.: 440 с площ 3 650 м2, 
съгласно АОС № 4981/2008 год. 

 
18. Предоставяне на концесия за задоволяване на обществения 

интерес с предмет изпълнение на строеж – спортен комплекс от открити и 
закрити тенис-кортове и подземен гараж и тяхното управление и 
поддържане след въвеждането им в експлоатация в УПИ ІІІ- „за спортен 
комплекс от открити и закрити тенис кортове и подземен гараж”, находящ 
се в гр. Варна, ж.к.”Чайка”, кв. 26, 19 подрайон. 
 

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

 



І. 
По точка първа от дневния ред: 
Питания и отговори на питания. 
 

Данчо СИМЕОНОВ 

Моите питания са свързани с продължаващото и вече системно 

нарушаване на ЗМСМА. 

Първо, бих отправил въпроси към уважаемия г-н Председател на 

ОбС и Кмета на Варна след това. Няма да говоря за неща, които ние, от 

опозицията в този ОбС констатираме почти на всяко заседание на комисия, 

а именно – неспазване  и погазване на правото на общинския съветник със 

системно необявяване на заседанията в указания срок, неуведомяване на 

общинските съветници за дневния ред и естествено – за недаването или 

укриването, може би, на материали за заседанията. 

Питам нещо, което е вменено със закона: 

Първо, кога г-н Председателят Гуцанов смята да изпълни 

задълженията си по чл. 27, т. 6 от ЗМСМА и да внесе за разглеждане отчет 

за дейността на ОбС и неговите комисии, който се разглежда на открито 

заседание и се разгласява на населението на Общината, по ред определен 

от Правилника по чл. 21, ал. 3. Имайте предвид, че Председателят е 

задължен да прави това два пъти годишно, съгласно Закона. ОбС заседава 

от 09.11.2007 г., т.е. вече цели 7 месеца и ние нямаме такъв отчет. 

Второ, кога г-н Председателят  Гуцанов смята да изпълнява 

задълженията си по чл. 29 от същия закон и да представя в 7-дневен срок 

от деня на заседанието и да могат съветниците да прегледат протокола от 

заседанието и да поискат поправки в него, ако имат такова основание. Тук 

бих искал да напомня, че това не само че не се осъществява за 

съветниците, но имаме и забавяне за представяне пред Областния 

управител... 



Третият ми въпрос е към г-н Кирил Йорданов – Кмет на Община 

Варна: Кога той ще изпълни задълженията си по същия този закон, който 

преди малко споменах, а именно в аспекта за отчета за стореното от него 

пред Общинския съвет. Съгласно чл. 44, ал. 1 Кметът на Общината 

организира изпълнението на актовете на ОбС и внася в ОбС отчет за 

изпълнението им два пъти годишно. Въпроса ми е кога ще благоволи г-н 

Йорданов да направи първия отчет пред ОбС, както повелява закона, още 

повече, че го чакаме от м.декември да ни представи Устройствен 

правилник, схема и структура на общинската администрация. На 

06.02.2008 г.на заседание му беше напомнено, но както виждате, досега 

той все още не е представил това. Нека да ни обясни защо. 

 

Пламен НАЧКОВ 

Искам да упражня правото си на питане, съгласно ЗМСМА, като 

първо искам да изразя незадоволството си от получените отговори на 

питанията ми от предното заседание на ОбС. Няма да коментирам нещата, 

които са написани вътре, защото и предния път казах, че няма случайни 

работи. Само ще изкоментирам отговора, който съм получил по отношение 

на моите три автомобила, които трябваше да платя данъци, че след като от 

1998 г. никой не е поставил проблема да плащам данъци, когато това беше 

към НАП за тези автомобили, в един момент когато аз взех да критикувам 

дейността на Дирекцията и по-скоро организацията на работа на тази 

дирекция, в този момент точно се появи моето задължение. 

Г-н Йорданов, тези неща ще продължават и не случайно аз предния 

път казах: направете един прост анализ на приходната част на дейността на 

тази дирекция и ще видите, че тези хора едва заработват може би 

заплатите, защото прихода който е над плана е по-малко от ФРЗ в годишен 

размер. 



Едно ново питане имам: Считам, че след като града в общи линии е 

готов за предстоящия активен туристически сезон е време да се обърне 

внимание и на отремонтиране на дупките в страничните улици извън 

централните улици на гр. Варна и питането ми е:  Кога и каква 

организация общинската администрация създава за отремонтиране на 

улиците, които районните администрации са подали, като искам да дам 

нагледен пример, може би и журналистите да се разходят по улиците „П. 

Енчев”, „Ив. Вазов”, „Парчевич”, „Воден” – където е и клуба на българо-

германската дружба, „Макариополски”..... и да видят от години наред седят 

дупки, които нееднократно предполагам кметицата е поставяла на 

вниманието на общинската администрация. Нека да обърнем малко 

внимание на обикновените хора, които живеят в тези улици – тези улици 

стават вече опасни за движение! 

 

Стелиян СЕВАСТИЯНОВ 

Г-н Кмете, аз искам да задам следния въпрос: Има ли критерии, по 

които се следи задълженията на фирмите, които са спечелили поддръжката 

на озеленяването в гр. Варна? И по-специално, конкретният ми въпрос е: 

Как, според Вас, си изпълнява задълженията фирмата, която извършва 

озеленяването – имам наблюдение за работата им – по бул. „Осми 

приморски полк” под ул. „Железкова”. От светофара там надолу – към 

Общината – пътя има подлези. Редовно където има градинки за 

озеленяване те не се косят и не се чистят от зеленото, което говори според 

мен за формално отношение на фирмата към работата й. Щом като на една 

толкова представителна част на града се отнасят така, представете си какво 

е положението в този райно в задблоковите пространства – там въобще 

никога никой не е влизал. Затова моля Вас и районния кмет да вземет най-

спешни мерки, ако е необходимо да ги накарате да си вършат работата; ако 

е необходимо да направите нов конкурс и да се търси нов изпълнител. 



 

Цанко ЦВЕТАНОВ 

Във връзка с мое питане за предоставяне на ОУП на община Варна 

/предварителен проект/, за което има подписан приемателно-предаветелен 

протокол, желая да ми  предоставена предадената документация с пълната 

си  графична част и текстови материали към нея на магнитен носител, за да 

мога да се запозная с нея. Благодаря! 

 

Борислав ГУЦАНОВ 

Не виждам желаещи за други питания. Ще се възползвам от 

възможността да отговаря на г-н Данчо Симеонов, за да не пишем излишни 

документи. 

По промените в ЗМСМА, които настъпиха през изминалата година, 

два пъти в годината Кметът на Общината и Председателят на ОбС трябва 

да направят отчет пред ОбС. Първите шест месеца изтекоха в края на 

м.май – началото на м.юни – зависи от това кога се счита, че е започнал 

реално да работи ОбС. През предстоящата сесия м.юли ще направя първия 

си отчет за І-вото шестмесечие на годината, което мисля че е нормално да 

не бъде точно в ден в който изтича 6-месечието, а да бъде в порядъка на 

месец и половина-два – това е нормален период, за да бъдат подготвени 

всички документи и да се отчета пред ОбС. 

По втория въпрос – всеки един съветник, който желае да получи 

пълния протокол от заседанието, никога по никакъв повод не му е  било 

отказвано, включително и Вие сте представяли писма, винаги съм ги 

резолирал до Канцеларията на ОбС и по всяко време можете да се 

запознаете с пълните протоколи от заседанията на ОбС – Варна. Няма 

абсолютно никакъв проблем по тази тема! 

 

 



Данчо СИМЕОНОВ 

Благодаря за отговора. Ставаше въпрос, че минаха 7 месеца от 

заседанията, знаем как работи ОбС, буксува – казах Ви, че в самите 

комисии нямаме материали, свикват се заседания на комисиите в 

последния момент, включително и днес в последния момент част от 

материалите бяха дадени. Това е система, така работа ОбС! 

По отношение на 7-дневния срок, искам да Ви кажа, че досега не е 

спазено пълния протокол да бъде изготвен в 7-дневен срок. Може би за 

първото заседание само е бил направен. 

 

Кирил ЙОРДАНОВ – Кмет на Община Варна 

И устройствения правилник, и отчета /съобразно сроковете/ са 

готови. 

По отношение на въпроса на Пл.Начков за Дирекцията – добре 

работи Дирекцията! Галя Парчева – точка. Ако трябва да разясня 

мотивацията на въпроса, настроението който той внася мога да го направя 

с реплика. Галя Парчева е служител на общинската администрация, която 

беше уволнена.  

Тук виждам скръбна вест – починал Понеделничния пазар... 

Сигурно трябва да се кажат няколко думи за раждането му... И за 

достойното му съществуване до ден-днешен – това задължително!  

Озеленяването на „Осми приморски полк” – принципно няколко 

неща: От година на година, без да сме щедри кой знае колко в средствата, 

озеленяването на града се подобрява – то не е перфектно и не е 

всеобхватно, това не е тайна за никого; то е съобразно средствата – 

толкова. Ще видя какво може да се направи в рамките на възможностите да 

се подобри. Има какво още в града да бъде обхванато и смятам че за 

следващата година вече ще намерим това решение, към което вчера се 

насочихме, но всяко нещо с времето си..... 



ОУП – това не е въпрос на питане в залата. Искате – даваме, няма 

никакъв проблем. Не е проблем да го получите. 

Улици „Парчевич”, „Воден” и т.н. – ремонти правим през 

последните години там, не е добро състоянието на тротоарите – това е 

безспорно. Вчера съм дал разпореждане да се започне с ул. „Воден”... След 

приключването на тези особено важни пускови обекти „Република”, „Хр. 

Смирненски”, обръщача на „Зл. Пясъци”, „Ян Палах” – уширението, ще 

имаме повече сили и възможности да влезем в тези райони... 

 

Пламен НАЧКОВ 

Искам една реплика към Кмета да отправя. Той доста нагледно 

отговори на постановката за защита на действията на общинската 

администрация, което си е неговот право като ръководител, но искам само 

да му кажа едно – че в публичното пространство излезе, че Кметът Кирил 

Йорданов не си е платил данъците и след това му се извинят с едно писмо 

подписано от един началник отдел, няма да му е много приятно!. Няма 

случайни неща в това нещо, г-н Йорданов, и мога с цифри да Ви го докажа 

– прочетете си анализа, който Вие сте подписал, защото аз по тях смятам 

какво работи тази администрация в събиране на местните данъци. Нямам 

настроени срещу нито един. Говорим за организация и ефективност на 

работа, а не докачам някои интереси, за които Вие говорите. 

 

Стелиян СЕВАСТИЯНОВ 

Уверен съм, че средствата, които влагаме в озеленяването са 

недостатъчни, за да е на нивото на това, което ни се иска – целия град го 

знаем това нещо. Аз говоря за формално отношение към работата. На мен 

ми е ясно, че различни райони се почистват с различна периодика. Говоря 



за озеленяване на части от градинките зад подлезите, които не се виждат от 

булеварда, но са към неговата част – те се подминават. Това е формално 

отношение към работата от фирмата, а нищо друго! 

 

Кирил ЙОРДАНОВ 

Няма никакъв спор, съгласен съм с оценката. В различни моменти 

се наблюдава формален подход към работата от фирмите, който с личен 

контрол всяка седмица се опитвам да активизирам, да подобря – няма спор 

по въпроса. Ще ги огледам още веднъж и в рамките на възможностите ще 

се постараем да бъдат по-добре, разбрах за кои пространства говорим. 

Г-н Начков, твърдение в публичното пространство, че не съм си 

платил данъците – съществува ли от Ваша страна? Съществува или не? 

Това ми е първата работа, която върша всяка година, първата работа! И 

сега, понеже внесохте елемента на клеветата, аз пък ще кажа, нещо което 

Вие на мен сте ми казал лично; не съм го чул някъде, не се говори – а Вие 

ми казахте за възстановяването на Галя Парчева, която внесе конфликт и 

раздор с всичките служители, Вие какво ми казахте тогава, да го кажа ли 

пред всички – „Ей сега ще се захвана с тая и ще и разкажа приказката!” 

Това ли бяха Вашите приказки, в коридора беше? Защото съм отстоявал 

позициите си на ръководител да си определям служителите, с които 

работя!  

Дори оттук нататък да са Ви точни сметките, това Ви публично 

заявено мнение /защото съм публична фигура и Вие, като общински 

съветник/ вече в сериозна степен обезмисля критиката и я олекотява. Нека 

това да бъде ясно. 

За данъците – на Ваше разположение, с документи, отсреща! 

 



 



ІІ. 
По точка втора от дневния ред: 
Упълномощаване на Кмета на Община Варна и на Председателя 

на Общински съвет – Варна  за подписване на Меморандум между 
Министерския съвет на Република България и Община Варна относно 
изработване на общи позиции и предприемане на съвместни действия, 
свързани с изграждане на нови терминали на пристанище за обществен 
транспорт с национално значение Варна, преместване на пристанище 
„Варна-изток” и превръщане на територията му в градска среда за 
широко обществено ползване. 

Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС 
 

Общ брой присъстващи общински съветници – 40 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

596-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 25, т. 6 и чл. 44, ал. 1, т. 
15 от ЗМСМА и във връзка с Решения на Общински съвет – Варна с №№ 
4511-2/49/20,22.12.2006 г., № 5094-3/56/02,03.08.2007 г. и № 
5291/57/19.09.2007 г., и по предложение на Председателя на Общински 
съвет – Варна, Общински съвет – Варна възлага на Председателя на 
Общински съвет – Варна и на Кмета на Община Варна да подпишат 
Меморандум с Министерския съвет на Република България относно 
изработване на общи позиции и предприемане на съвместни действия, 
свързани с изграждане на нови терминали на пристанище за обществен 
транспорт с национално значение “Варна”, преместване на пристанище 
“Варна-изток” и превръщане на територията му в градска среда за широко 
обществено ползване. 

Общински съвет – Варна препоръчва на Кмета на Община Варна и 
Председателя на Общински съвет – Варна да преговарят за включване в 
окончателния текст на меморандума между Министерски съвет на 
Република България и Община Варна на следните ангажименти на 
страните: 

1. Община Варна се ангажира: 
1.1. Да създаде организация и координация на процеса за ускорено и 

целенасочено провеждане на процедурите по съгласуване и приемане на 
проекта за нов общ устройствен план на община Варна, с който се 
предвиждат дейностите, обект на настоящия меморандум. 

1.2. Да проучи възможностите за допускане, да съдейства и да окаже 
всяка помощ, каквато е необходима на Министерството на транспорта или 
на друг държавен орган при изработването на съответните подробни 



устройствени планове за изграждане на новия контейнерен терминал, преди 
окончателното приемане на новия общ устройствен план на община Варна; 

1.3. Да организира и проведе съвместно с Министерството на 
транспорта и Министерството на регионалното развитие и 
благоустройството международен конкурс за устройствена концепция с цел 
създаване на устройствена основа за превръщането на територията на 
сегашното пристанище Варна-Изток в градска среда за широко обществено 
ползване. 

1.4. В случай на необходимост, доказана с предвижданията на 
подробните устройствени планове или при наличие на законови изисквания 
или изисквания на Държавата в лицето на нейните оторизирани 
представители, или при наличие на доказана финансова необходимост, да 
предприеме всички законоустановени действия и процедури по 
безвъзмездно предоставяне на държавата на общински имоти, потребни за 
изграждането на новия контейнерен терминал. 

2. Министерският съвет на Република България, се ангажира: 
2.1. Ускорено да завърши дейностите по съгласуване на 

актуализацията на генералния план на пристанище за обществен транспорт 
с национално значение „Варна”, в който е предвидено преместването на 
пристанище “Варна-Изток” на северния бряг на Варненското езеро. 

2.2. Да съдейства на община Варна при провеждане на 
съгласувателните процедури на проекта за нов общ устройствен план с 
специализираните държавни контролни органи и съгласувателни ведомства, 
включително и по Закона за опазване на околната среда и по Закона за 
биологично разнообразие. 

2.3. Да предостави безвъзмездно на община Варна в съответствие с 
действащото законодателство терените на сегашното пристанище “Варна-
Изток”, представляващи земя – държавна собственост, включена в 
териториалния обхват на пристанище “Варна-изток”, с площ от 152 374 кв. 
метра, включваща кейови места от № 1 до 5 с прилежащата им земя с площ 
около 131 100 кв. метра, ул. “Вълноломна”, за изграждането на градска 
среда за широко обществено ползване. Предоставянето на посочените 
имоти и усвояването на територията за рекреационни, търговско-делови, 
културно развлекателни и други нужди на община Варна ще се извърши 
след изместването на контейнерния терминал от територията на 
пристанище „Варна-изток” и отпадането на необходимостта от използване 
на тази територия за пристанищни дейности. 

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

 



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

образование”  относно:  
- приемане на „Общинска програма за оптимизация на 

училищната мрежа на Община Варна” 
- приемане на “Анализ на състоянието на варненската общинска 

образователна система и прогнози за развитието й през 2007 – 2013 г.”,   
 - даване на съгласие да бъде отпусната сума от 2 500 лв. на Иван 
Недялков Вачев за финансово подпомагане за издаване на книга 

  - приемане на Програма за оптимизация на мрежата на 
общинските училища за учебната 2008/2009 година на Община Варна 

Докл.: проф. Н. ДЖАГАРОВ – 
Председател ПК 
 

Общ брой присъстващи общински съветници – 47 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

597-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 
и по Предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОС-8-
9303(29)30.05.2008 г., Общински съвет – Варна приема допълнение към 
“Анализ на състоянието на варненската общинска образователна 
система и прогнози за развитието й през 2007 – 2013 г.” с визия за 
развитие на професионалното образование, съгласно приложение 1. 

/за – 40, против – 0, въздържали се – 4/ 
           
 
 

 598-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 
1, т. 3 от ЗМСМА и във връзка с молба с вх. № ОС-7-94.И/26/08.02.2008 г., 
Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната сума от 2 500 лв. 
на Иван Недялков Вачев за финансово подпомагане за издаване на книга 
“Ситни дребни като камилчета”. 

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

 
  
 
 
 



Проект за решение т. 3: 
 „На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 

3 от ЗМСМА и по Предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОС-8-

9303(131)20.06.2008 г., Общински съвет – Варна приема „Програма за 

оптимизация на мрежата на общинските училища за учебната 2008/2009 

година на Община Варна”, съгласно приложение 2.”  

 

Данчо СИМЕОНОВ 

Искам да обясня точно за какво става въпрос. Правихме една 

специална сесия специално за тази оптимизация, беше едно страхотно 

бързане, беше пълно с хора, засегнати от оптимизацията. Оказа се, че 

бързането е било напразно. На 26 май – много след законовия срок по ЗНП 

и Правилника за приложението на ЗНП, на 26.05. Правителството взема 

решение как, с какви документи да бъде съпроводена тази оптимизация, т.е  

каквото ни е Правителството, така работи и Общинския съвет…  

Ще гласувам против, каня нашата група да гласува по съвест, във 

връзка с тази Програма. 

 

Красимир МАРИНОВ 

На заседанието, което е проведено и на председателския съвет ние 

имахме коментар точно по тази част от материалите представени от проф. 

Джагаров. Там бяхме казали, че на сесията ще бъде уточнено до кога 

цялостната програма ще бъде предоставена на ОбС и на варненската 

общественост, защото ние имаме такъв ангажимент. До тук не беше 

споменато това. Затова настоявам това да бъде казано ясно в зала, да бъде 

даден срок в който тази програма да ни бъде дадена. 

 

 

 



Борислав ГУЦАНОВ 

Абсолютно подкрепям това, което каза г-н Маринов, това беше 

обсъждано на председателски съвет и поставихме срок до м. Септември да 

бъде предоставена пълната програма, така че аз предлагам да бъде 

допълнено решението да задължим администрацията, кмета на сесията през 

м.септември на ОбС – Варна да бъде внесена окончателната програма. 

Имате ли нещо против, г-н Базитов? Не. 

Г-н Симеонов, искам само да направя следната забележка: ако ние 

не бяхме взели тогава решение, в момента не можехме да коментираме тази 

постановка, а тази постановка е с решение на МС по какъв начин да бъдат 

усвоени парите за тези общини, които направиха оптимизация, т.е. правете 

разлика между едното и другото! Ако в момента не вземем това решение, 

на практика се получава така, че се отказваме от два милиона и половина 

или един милион двеста и петдесет – зависи какво ще бъде тълкуването на 

вицепремиера – дали за двете училища се дава или за едното училище. 

Разбира се, ние ще се борим за два милиона и половина, но няма връзка 

между едното решение и другото. 

 

Данчо СИМЕОНОВ 

Нямам нищо против това, което е направила администрацият а- така 

или иначе решението е взето. Имам против това, че самото Правителство си 

противоречи на всички наредби които е пуснало по този въпрос. Бързаме да 

правим нещо, което не се знае точно как ще стане и как ще бъде. А дали ще 

вземем парите, не се знае… дано да ги вземем. 

 

Борислав ГУЦАНОВ 

Аз не искам да коментирам решенията на Правителството, но едно е 

ясно – ако ние в момента не гласуваме, не можем да приберем тези пари. А 



какви са били актовете на МС…..нека ние да се концентрираме ние да си 

приберем парите…. 

 
 

Общински съвет – Варна прие следното 
Р Е Ш Е Н И Е : 

 
  599-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 
1, т. 3 от ЗМСМА и по Предложение на Кмета на Община Варна с вх. № 
ОС-8-9303(131)20.06.2008 г., Общински съвет – Варна приема „Програма 
за оптимизация на мрежата на общинските училища за учебната 
2008/2009 година на Община Варна”, съгласно приложение 2. 
  Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна на 
заседанието на Общинския съвет през м. септември 2008 г. да внесе 
окончателен вариант на „Програма за оптимизация на мрежата на 
общинските училища за учебната 2008/2009 година на Община Варна”. 
 /за – 41, против – 1, въздържали се – 5/ 

 
 
 
 
 



ІV. 
По точка  четвърта от дневния ред: 
Разглеждане на предложения за решения от Комисия по 

приватизация и следприватизационен контрол относно: 
 - корекция на решение № 526-8(7)/21.05.2008 г. 
 - приемане анализи на правното състояние, информационни 
меморандуми и приватизационни оценки на предвидените за 
приватизация по приходната част на Годишниия план за 
приватизация за 2008 г. обекти 
 - приемане на метод и условия за провеждане на 
приватизационни процедури за обекти с открита процедура за 
приватизация по Годишния план за приватизация за 2008 г. 
 - промени по приходната част на Годишния план за 
приватизация за 2008 г. 

Докл.: Т. ТРЕНДАФИЛОВА – Председател 
Комисия по приватизация и 
приватизационен контрол 
 

Общ брой присъстващи общински съветници – 39 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

600-4. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.5, 
ал.2, т.5 от НВИДСППСКВПП и заявен отказ от Меглена Костадинова 
Младенова – правоспособен юрист, за участие в процедура чрез пряко 
договаряне за изготвяне на анализ на правното състояние на общински 
нежилищен имот по АОС №1790/15.05.2000г., Общински съвет – Варна 
приема корекция в свое решение №526-8/7/21.05.2008г. в частта за 
изготвяне на анализ на правното състояние, както следва:  

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

Томова /правоспособен юрист/; …… “. 
Всички останали текстове по решение №526-8/7/21.05.2008г. остават 

в сила.  
/за – 39, против – 0, въздържали се – 0/ 

 
 
 
 
 



601-4. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.5, ал.3 и чл.12, 
ал.2 от Наредбата за анализите на правното състояние и приватизационните 
оценки и за условията и реда за лицензиране на оценители, Общински съвет 
– Варна приема анализи на правното състояние, информационни 
меморандуми и приватизационни оценки на обекти с открита процедура за 
приватизация по Годишния план за приватизация за 2008г., както следва: 

1. Анализ на правното състояние на общински нежилищен имот, 
находящ се в гр.Варна, бул.“Цар Освободител” №99 по АОС 
№2455/16.12.2002г., изготвен от Кремена Петрова Ангелова – 
правоспособен юрист. 

2. Информационен меморандум и приватизационна оценка на 
общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, бул.“Цар Освободител” 
№99 по АОС №2455/ 16.12.2002г., изготвени от ЕТ “Ренита – Таня 
Панайотова” – лицензиран оценител. 

3. Анализ на правното състояние на общински нежилищен имот 
общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, бул.“Цар Освободител” 
№99 по АОС №2456/ 16.12.2002г., изготвен от Иван Василев Карабоев – 
правоспособен юрист. 

4. Информационен меморандум и приватизационна оценка на 
общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, бул.“Цар Освободител” 
№99 по АОС №2456/ 16.12.2002г., изготвени от ЕТ “Макен – Марин 
Михайлов” – лицензиран оценител. 

5. Анализ на правното състояние на общински нежилищен имот, 
находящ се в гр.Варна, кв.Галата, ул.“Емона”, кв.23 по АОС 
№4514/17.07.2007г., изготвен от Томина Николова Томова – правоспособен 
юрист. 

6. 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., изготвени от Пенка Йорданова 
Димитрова – лицензиран оценител. 

7. Анализ на правното състояние на общински нежилищен имот, 
находящ се в гр.Варна, ул.”Двадесет и седми юли” №66 по АОС 
№1790/15.05.2000г., изготвен от Томина Николова Томова – правоспособен 
юрист. 

8. 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., изготвени от Петка Димитрова 
Христова – лицензиран оценител. 

9. Анализ на правното състояние на общински нежилищен имот, 
находящ се в гр.Варна, ж.к.”Чайка” №170 по АОС №2469/23.12.2002г., 
изготвен от Кремена Петрова Ангелова – правоспособен юрист. 

10. Информационен меморандум и приватизационна оценка на 
общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, ж.к.”Чайка” №170 по 



АОС №2469/ 23.12.2002г., изготвени от “Галакт” ООД – лицензиран 
оценител. 

11. Анализ на правното състояние на общински нежилищен имот, 
находящ се в гр.Варна, м.”Свети Никола” №117 по АОС 
№3416/25.08.2005г., изготвен от Иван Василев Карабоев – правоспособен 
юрист. 

12. Информационен меморандум и приватизационна оценка на 
общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, м.”Свети Никола” 
№117 по АОС №3416/ 25.08.2005г., изготвени от Цветана Георгиева 
Ангелова – лицензиран оценител. 

13. Анализ на правното състояние на общински нежилищен имот, 
находящ се в гр.Варна, бул.”Осми приморски полк” №135, блок 36 по АОС 
№2663/21.07.2003г., изготвен от Томина Николова Томова – правоспособен 
юрист. 

14. 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., изготвени от Живко 
Борисов Баев – лицензиран оценител. 

/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 31, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 20/ 
 
 

 
 
 
602-4. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2, чл.4, 

ал.2, чл.31, ал.1 и чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК във връзка с чл.2, ал.1, т.3, чл.3, 
ал.1, т.1, чл.5 и чл.6, ал.1 от Наредбата за търговете и конкурсите и свое 
решение №516-8/7/21.05.2008г. 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, Общински съвет–Варна реши: 

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на 
общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, бул.“Цар Освободител” 
№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 при начална тръжна цена 300 000лв. /триста хиляди 
лева/. 



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

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

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

8. Стъпка за наддаване в размер на 10 000лв. /десет хиляди  лева/. 
9. Депозит в размер на 30 000лв. /тридесет хиляди лева/, платими по 

сметка IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при 
“Централна кооперативна банка” АД, клон Варна до 16.30 часа на 15-я 
работен ден от обнародването на решението в “Държавен вестник”. 

10. Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207 на 
XІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу представяне на документ за 
платени 1 000лв. /хиляда лева/, с включен ДДС, по сметка IBAN: 
BG35CECB97903262150002 и BIC: CECBBGSF при “Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна до 16.30 часа на 10-я работен ден  от 
обнародването на решението в “Държавен вестник”. 

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

11. Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан 
непрозрачен плик, върху който се отбелязват името /фирмата/ на участника 
и цялостното наименование на обекта на приватизация в стая 1210 на ХІІ-я 
етаж в сградата на Община Варна до 16.30 часа на 15-я работен ден от 
обнародването на решението в “Държавен вестник”. 

12. Оглед на обекта се  извършва в рамките на всеки работен ден 
след представяне на документ за закупена тръжна документация до 15.30 
часа на 15-я работен ден от обнародването на решението в “Държавен 
вестник”. 

13. Търгът да се проведе на 16-я работен ден от обнародването на 
решението в “Държавен вестник” от 10.00 часа в зала “37” в сградата на 
Община Варна. 

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

14.1. заявление за участие; 



14.2. удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по 
вписванията за вписване на юридическите лица /оригинал/, а за фирмите, 
които не са пререгистрирани в Търговския регистър – актуално 
удостоверение за съдебна регистрация /оригинал/ и документ за 
самоличност за физически лица /копие, заверено от участника/; 

14.3. платежен документ за внесен депозит в размер на 30 000лв. 
/тридесет хиляди лева/, платими по сметка IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при “Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна /оригинал/. 

14.4. платежен документ за закупена тръжна документация в размер 
на 1 000лв. /хиляда лева/, с включен ДДС, по сметка IBAN: 
BG35CECB97903262150002 и BIC: CECBBGSF при “Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна /оригинал/. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15.1. са подадени след 16.30 часа на 15-я работен ден от 
обнародването на решението в “Държавен вестник”; 



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

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

с изискванията на глава V, раздел І от Наредбата за търговете и конкурсите; 
16.2. договорът за приватизация се сключва в съответствие с 

изискванията на глава VІІ от Наредбата за търговете и конкурсите. 
ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно 

наддаване в състав: председател – Теодора Трендафилова, членове: Анелия 
Добринова, Анна Радева, Димитър Атанасов, Ивайло Бояджиев, Снежана 
Донева и Петко Бойновски; резервни членове: Пламен Начков и Красимир 
Маринов и възнаграждение, съгласно чл.8, ал.3 от Наредбата за търговете и 
конкурсите, за дейността на всеки от членовете на комисията в размер 
200лв. /двеста лева/. 

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

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

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

/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 33, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 18/ 

 
 

 
 



603-4. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2, чл.4, 
ал.2, чл.31, ал.1 и чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК във връзка с чл.2, ал.1, т.3, чл.3, 
ал.1, т.1, чл.5 и чл.6, ал.1 от Наредбата за търговете и конкурсите и свое 
решение №517-8/7/21.05.2008г. 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, Общински съвет–Варна реши: 

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на 
общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, бул.“Цар Освободител” 
№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, при начална тръжна цена 300 000лв. /триста хиляди 
лева/. 

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

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

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

8. Стъпка за наддаване в размер на 10 000лв. /десет хиляди лева/. 
9. Депозит в размер на 30 000лв. /тридесет хиляди лева/, платими по 

сметка IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при 
“Централна кооперативна банка” АД, клон Варна до 16.30 часа на 15-я 
работен ден от обнародването на решението в “Държавен вестник”. 

10. Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207 на 
XІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу представяне на документ за 
платени 1 000лв. /хиляда лева/, с включен ДДС, по сметка IBAN: 
BG35CECB97903262150002 и BIC: CECBBGSF при “Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна до 16.30 часа на 10-я работен ден  от 
обнародването на решението в “Държавен вестник”. 

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



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

11. Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан 
непрозрачен плик, върху който се отбелязват името /фирмата/ на участника 
и цялостното наименование на обекта на приватизация в стая 1210 на ХІІ-я 
етаж в сградата на Община Варна до 16.30 часа на 15-я работен ден от 
обнародването на решението в “Държавен вестник”. 

12. Оглед на обекта се  извършва в рамките на всеки работен ден 
след представяне на документ за закупена тръжна документация до 15.30 
часа на 15-я работен ден от обнародването на решението в “Държавен 
вестник”. 

13. Търгът да се проведе на 16-я работен ден от обнародването на 
решението в “Държавен вестник” от 14.00 часа в зала “37” в сградата на 
Община Варна. 

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

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

вписванията за вписване на юридическите лица /оригинал/, а за фирмите, 
които не са пререгистрирани в Търговския регистър – актуално 
удостоверение за съдебна регистрация /оригинал/ и документ за 
самоличност за физически лица /копие, заверено от участника/; 

14.3. платежен документ за внесен депозит в размер на 30 000лв. 
/тридесет хиляди лева/, платими по сметка IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при “Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна /оригинал/. 

14.4. платежен документ за закупена тръжна документация в размер 
на 1 000лв. /хиляда лева/, с включен ДДС, по сметка IBAN: 
BG35CECB97903262150002 и BIC: CECBBGSF при “Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна /оригинал/. 

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

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

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

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

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 



приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол, 
и за документите и сведенията, представляващи служебна тайна 

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

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

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

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

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

15.1. са подадени след 16.30 часа на 15-я работен ден от 
обнародването на решението в “Държавен вестник”; 

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

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

с изискванията на глава V, раздел І от Наредбата за търговете и конкурсите; 
16.2. договорът за приватизация се сключва в съответствие с 

изискванията на глава VІІ от Наредбата за търговете и конкурсите. 
ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно 

наддаване в състав: председател – Пламен Начков, членове: Анелия 
Добринова, Добромир Кондов, Иван Славков, Красимир Симов, Пламен 
Пенев и Петко Бойновски; резервни членове: Теодора Трендафилова и 
Цанко Цветанов и възнаграждение, съгласно чл.8, ал.3 от Наредбата за 
търговете и конкурсите, за дейността на всеки от членовете на комисията в 
размер 200лв. /двеста лева/. 

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



сключи приватизационния договор. Договорът се сключва с участника, 
предложил следващата по размер цена на търга. 

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

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

/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 34, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 17/ 

 
 

 
 
 
 
 

604-4. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2, чл.4, 
ал.2, чл.31, ал.1 и чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК във връзка с чл.2, ал.1, т.3, чл.3, 
ал.1, т.1, чл.5 и чл.6, ал.1 от Наредбата за търговете и конкурсите и свое 
решение №518-8/7/21.05.2008г. 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., 
Общински съвет–Варна реши: 

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване 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., при начална тръжна 
цена 50 000лв. /петдесет хиляди лева/. 

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

1. Заявление за участие. 
2. Проект на договор за продажба на обекта на търга. 
3. Информационен меморандум. 
4. Декларация за извършен оглед на обекта. 
5. Декларация за запознаване с тръжните условия. 
6. Декларация за конфиденциалност. 



7. Декларация по чл.11, ал.1 от Наредбата за задължителната 
информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол, 
и за документите и сведенията, представляващи служебна тайна. 

8. Стъпка за наддаване в размер на 2 000лв. /две хиляди лева/. 
9. Депозит в размер на 5 000лв. /пет хиляди лева/, платими по сметка 

IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при “Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна до 16.30 часа на 15-я работен ден от 
обнародването на решението в “Държавен вестник”. 

10. Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207 на 
XІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу представяне на документ за 
платени 1 000лв. /хиляда лева/, с включен ДДС, по сметка IBAN: 
BG35CECB97903262150002 и BIC: CECBBGSF при “Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна до 16.30 часа на 10-я работен ден  от 
обнародването на решението в “Държавен вестник”. 

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

11. Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан 
непрозрачен плик, върху който се отбелязват името /фирмата/ на участника 
и цялостното наименование на обекта на приватизация в стая 1210 на ХІІ-я 
етаж в сградата на Община Варна до 16.30 часа на 15-я работен ден от 
обнародването на решението в “Държавен вестник”. 

12. Оглед на обекта се  извършва в рамките на всеки работен ден 
след представяне на документ за закупена тръжна документация до 15.30 
часа на 15-я работен ден от обнародването на решението в “Държавен 
вестник”. 

13. Търгът да се проведе на 17-я работен ден от обнародването на 
решението в “Държавен вестник” от 10.00 часа в зала “37” в сградата на 
Община Варна. 

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

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

вписванията за вписване на юридическите лица /оригинал/, а за фирмите, 
които не са пререгистрирани в Търговския регистър – актуално 
удостоверение за съдебна регистрация /оригинал/ и документ за 
самоличност за физически лица /копие, заверено от участника/; 

14.3. платежен документ за внесен депозит в размер на 5 000лв. /пет 
хиляди лева/, платими по сметка IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: 



CECBBGSF при “Централна кооперативна банка” АД, клон Варна 
/оригинал/. 

14.4. платежен документ за закупена тръжна документация в размер 
на 1 000лв. /хиляда лева/, с включен ДДС, по сметка IBAN: 
BG35CECB97903262150002 и BIC: CECBBGSF при “Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна /оригинал/. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15.1. са подадени след 16.30 часа на 15-я работен ден от 
обнародването на решението в “Държавен вестник”; 

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

сключването на договор за приватизация: 



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

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

ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно 
наддаване в състав: председател – Теодора Трендафилова, членове: Анелия 
Добринова, Медиха Мехмед–Хамза, Цанко Цветанов, Красимир Маринов, 
Цветелина Тънмазова и Петко Бойновски; резервни членове: Пламен 
Начков и Димитър Атанасов и възнаграждение, съгласно чл.8, ал.3 от 
Наредбата за търговете и конкурсите, за дейността на всеки от членовете на 
комисията в размер 200лв. /двеста лева/. 

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

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

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

 

/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 34, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 17/ 
 
 
 
 
 
 
 
 



605-4. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2, чл.4, 
ал.2, чл.31, ал.1 и чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК във връзка с чл.2, ал.1, т.3, чл.3, 
ал.1, т.1, чл.5 и чл.6, ал.1 от Наредбата за търговете и конкурсите и свое 
решение №519-8/7/21.05.2008г. 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 293,00кв.м., Общински съвет–
Варна реши: 

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на 
общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, ул.”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 293,00кв.м., при начална 
тръжна цена 130 000лв. /сто и тридесет хиляди лева/. 

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

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

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

8. Стъпка за наддаване в размер на 5 000лв. /пет хиляди лева/. 
9. Депозит в размер на 13 000лв. /тринадесет хиляди лева/, платими 

по сметка IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при 
“Централна кооперативна банка” АД, клон Варна до 16.30 часа на 15-я 
работен ден от обнародването на решението в “Държавен вестник”. 

10. Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207 на 
XІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу представяне на документ за 
платени 1 000лв. /хиляда лева/, с включен ДДС, по сметка IBAN: 
BG35CECB97903262150002 и BIC: CECBBGSF при “Централна 



кооперативна банка” АД, клон Варна до 16.30 часа на 10-я работен ден  от 
обнародването на решението в “Държавен вестник”. 

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

11. Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан 
непрозрачен плик, върху който се отбелязват името /фирмата/ на участника 
и цялостното наименование на обекта на приватизация в стая 1210 на ХІІ-я 
етаж в сградата на Община Варна до 16.30 часа на 15-я работен ден от 
обнародването на решението в “Държавен вестник”. 

12. Оглед на обекта се  извършва в рамките на всеки работен ден 
след представяне на документ за закупена тръжна документация до 15.30 
часа на 15-я работен ден от обнародването на решението в “Държавен 
вестник”. 

13. Търгът да се проведе на 17-я работен ден от обнародването на 
решението в “Държавен вестник” от 14.00 часа в зала “37” в сградата на 
Община Варна. 

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

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

вписванията за вписване на юридическите лица /оригинал/, а за фирмите, 
които не са пререгистрирани в Търговския регистър – актуално 
удостоверение за съдебна регистрация /оригинал/ и документ за 
самоличност за физически лица /копие, заверено от участника/; 

14.3. платежен документ за внесен депозит в размер на 13 000лв. 
/тринадесет хиляди лева/, платими по сметка IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при “Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна /оригинал/. 

14.4. платежен документ за закупена тръжна документация в размер 
на 1 000лв. /хиляда лева/, с включен ДДС, по сметка IBAN: 
BG35CECB97903262150002 и BIC: CECBBGSF при “Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна /оригинал/. 

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

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

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

14.8. декларация за извършен оглед на обекта; 



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

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

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

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

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

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

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

15.1. са подадени след 16.30 часа на 15-я работен ден от 
обнародването на решението в “Държавен вестник”; 

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

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

с изискванията на глава V, раздел І от Наредбата за търговете и конкурсите; 
16.2. договорът за приватизация се сключва в съответствие с 

изискванията на глава VІІ от Наредбата за търговете и конкурсите. 
ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно 

наддаване в състав: председател – Пламен Начков, членове: Анелия 
Добринова, Веселин Марешки, Добромир Кондов, Пламен Войков, Пламен 
Пенев и Петко Бойновски; резервни членове: Теодора Трендафилова и 
Красимир Симов и възнаграждение, съгласно чл.8, ал.3 от Наредбата за 
търговете и конкурсите, за дейността на всеки от членовете на комисията в 
размер 200лв. /двеста лева/. 

ІV. Задължава спечелилия търга участник да представи декларация 
за произхода на средствата и придружаващите я документи, съгласно 
Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по чл.7, ал.3 от 
Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за реда и 



органите за контрол на декларираните данни, в 20-дневен срок от датата на 
провеждането на търга. При непредставяне на декларацията или при 
непълнота на данните в нея спечелилия търга участник губи правото да 
сключи приватизационния договор. Договорът се сключва с участника, 
предложил следващата по размер цена на търга. 

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

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

/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 32, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 19/ 

 
 

 
 
 
 
 
 

606-4. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2, чл.4, 
ал.2, чл.31, ал.1 и чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК във връзка с чл.2, ал.1, т.3, чл.3, 
ал.1, т.1, чл.5 и чл.6, ал.1 от Наредбата за търговете и конкурсите и свое 
решение №520-8/7/21.05.2008г. 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., Общински съвет–
Варна реши: 

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване 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., при начална тръжна цена 
115 000лв. /сто и петнадесет хляди лева/. 

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



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

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

8. Стъпка за наддаване в размер на 5 000лв. /пет хиляди лева/. 
9. Депозит в размер на 11 500лв. /единадесет хиляди и петстотин 

лева/, платими по сметка IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: 
CECBBGSF при “Централна кооперативна банка” АД, клон Варна до 16.30 
часа на 15-я работен ден от обнародването на решението в “Държавен 
вестник”. 

10. Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207 на 
XІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу представяне на документ за 
платени 1 000лв. /хиляда лева/, с включен ДДС, по сметка IBAN: 
BG35CECB97903262150002 и BIC: CECBBGSF при “Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна до 16.30 часа на 10-я работен ден  от 
обнародването на решението в “Държавен вестник”. 

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

11. Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан 
непрозрачен плик, върху който се отбелязват името /фирмата/ на участника 
и цялостното наименование на обекта на приватизация в стая 1210 на ХІІ-я 
етаж в сградата на Община Варна до 16.30 часа на 15-я работен ден от 
обнародването на решението в “Държавен вестник”. 

12. Оглед на обекта се  извършва в рамките на всеки работен ден 
след представяне на документ за закупена тръжна документация до 15.30 
часа на 15-я работен ден от обнародването на решението в “Държавен 
вестник”. 

13. Търгът да се проведе на 18-я работен ден от обнародването на 
решението в “Държавен вестник” от 10.00 часа в зала “37” в сградата на 
Община Варна. 

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

14.1. заявление за участие; 



14.2. удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по 
вписванията за вписване на юридическите лица /оригинал/, а за фирмите, 
които не са пререгистрирани в Търговския регистър – актуално 
удостоверение за съдебна регистрация /оригинал/ и документ за 
самоличност за физически лица /копие, заверено от участника/; 

14.3. платежен документ за внесен депозит в размер на 11 500лв. 
/единадесет хиляди и петстотин лева/, платими по сметка IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при “Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна /оригинал/. 

14.4. платежен документ за закупена тръжна документация в размер 
на 1 000лв. /хиляда лева/, с включен ДДС, по сметка IBAN: 
BG35CECB97903262150002 и BIC: CECBBGSF при “Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна /оригинал/. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15.1. са подадени след 16.30 часа на 15-я работен ден от 
обнародването на решението в “Държавен вестник”; 



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

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

с изискванията на глава V, раздел І от Наредбата за търговете и конкурсите; 
16.2. договорът за приватизация се сключва в съответствие с 

изискванията на глава VІІ от Наредбата за търговете и конкурсите. 
ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно 

наддаване в състав: председател – Теодора Трендафилова, членове: Анелия 
Добринова, Красимир Маринов, Цвета Георгиева, Анна Радева, Димитър 
Атанасов и Петко Бойновски; резервни членове: Пламен Начков и Иван 
Славков и възнаграждение, съгласно чл.8, ал.3 от Наредбата за търговете и 
конкурсите, за дейността на всеки от членовете на комисията в размер 
200лв./двеста лева/. 

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

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

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

/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 28, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 23/ 
 
 
 

 



607-4. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2, чл.4, 
ал.2, чл.31, ал.1 и чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК във връзка с чл.2, ал.1, т.3, чл.3, 
ал.1, т.1, чл.5 и чл.6, ал.1 от Наредбата за търговете и конкурсите и свое 
решение №521-8/7/21.05.2008г. 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., 
Общински съвет–Варна реши: 

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване 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.,  при 
начална тръжна цена 222 000лв. /двеста двадесет и две хиляди лева/. 

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

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

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

8. Стъпка за наддаване в размер на 10 000лв. /десет хиляди лева/. 
9. Депозит в размер на 22 200лв. /двадесет и две хиляди и двеста 

лева/, платими по сметка IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: 
CECBBGSF при “Централна кооперативна банка” АД, клон Варна до 16.30 
часа на 15-я работен ден от обнародването на решението в “Държавен 
вестник”. 

10. Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207 на 
XІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу представяне на документ за 
платени 1 000лв. /хиляда лева/, с включен ДДС, по сметка IBAN: 
BG35CECB97903262150002 и BIC: CECBBGSF при “Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна до 16.30 часа на 10-я работен ден  от 
обнародването на решението в “Държавен вестник”. 

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



11. Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан 
непрозрачен плик, върху който се отбелязват името /фирмата/ на участника 
и цялостното наименование на обекта на приватизация в стая 1210 на ХІІ-я 
етаж в сградата на Община Варна до 16.30 часа на 15-я работен ден от 
обнародването на решението в “Държавен вестник”. 

12. Оглед на обекта се  извършва в рамките на всеки работен ден 
след представяне на документ за закупена тръжна документация до 15.30 
часа на 15-я работен ден от обнародването на решението в “Държавен 
вестник”. 

13. Търгът да се проведе на 18-я работен ден от обнародването на 
решението в “Държавен вестник” от 14.00 часа в зала “37” в сградата на 
Община Варна. 

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

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

вписванията за вписване на юридическите лица /оригинал/, а за фирмите, 
които не са пререгистрирани в Търговския регистър – актуално 
удостоверение за съдебна регистрация /оригинал/ и документ за 
самоличност за физически лица /копие, заверено от участника/; 

14.3. платежен документ за внесен депозит в размер на 22 200лв. 
/двадесет и две хиляди и двеста лева/, платими по сметка IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при “Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна /оригинал/. 

14.4. платежен документ за закупена тръжна документация в размер 
на 1 000лв. /хиляда лева/, с включен ДДС, по сметка IBAN: 
BG35CECB97903262150002 и BIC: CECBBGSF при “Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна /оригинал/. 

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

15.1. са подадени след 16.30 часа на 15-я работен ден от 
обнародването на решението в “Държавен вестник”; 

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

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

с изискванията на глава V, раздел І от Наредбата за търговете и конкурсите; 
16.2. договорът за приватизация се сключва в съответствие с 

изискванията на глава VІІ от Наредбата за търговете и конкурсите. 
ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно 

наддаване в състав: председател – Пламен Начков, членове: Анелия 
Добринова, Ивайло Бояджиев, Иван Славков, Цанко Цветанов, Снежана 
Донева и Петко Бойновски; резервни членове: Теодора Трендафилова и 
Христо Данов и възнаграждение, съгласно чл.8, ал.3 от Наредбата за 
търговете и конкурсите, за дейността на всеки от членовете на комисията в 
размер 200лв. /двеста лева/. 

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



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

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

/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 35, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 16/ 

 
 

 
 
 
 
 
 
608-4. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2, чл.4, 

ал.2, чл.31, ал.1 и чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК във връзка с чл.2, ал.1, т.3, чл.3, 
ал.1, т.1, чл.5 и чл.6, ал.1 от Наредбата за търговете и конкурсите и свое 
решение №522-8/7/21.05.2008г. 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, Общински 
съвет–Варна реши: 

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на 
общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, бул.”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, при начална тръжна цена 
168 000лв. /сто шестдесет и осем хиляди лева/. 

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

1. Заявление за участие. 
2. Проект на договор за продажба на обекта на търга. 
3. Информационен меморандум. 



4. Декларация за извършен оглед на обекта. 
5. Декларация за запознаване с тръжните условия. 
6. Декларация за конфиденциалност. 
7. Декларация по чл.11, ал.1 от Наредбата за задължителната 

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

8. Стъпка за наддаване в размер на 8 000лв. /осем хияди лева/. 
9. Депозит в размер на 16 800лв. /шестнадсет хиляди и осемстотин 

лева/, платими по сметка IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: 
CECBBGSF при “Централна кооперативна банка” АД, клон Варна до 16.30 
часа на 15-я работен ден от обнародването на решението в “Държавен 
вестник”. 

10. Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207 на 
XІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу представяне на документ за 
платени 1 000лв. /хиляда лева/, с включен ДДС, по сметка IBAN: 
BG35CECB97903262150002 и BIC: CECBBGSF при “Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна до 16.30 часа на 10-я работен ден  от 
обнародването на решението в “Държавен вестник”. 

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

11. Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан 
непрозрачен плик, върху който се отбелязват името /фирмата/ на участника 
и цялостното наименование на обекта на приватизация в стая 1210 на ХІІ-я 
етаж в сградата на Община Варна до 16.30 часа на 15-я работен ден от 
обнародването на решението в “Държавен вестник”. 

12. Оглед на обекта се  извършва в рамките на всеки работен ден 
след представяне на документ за закупена тръжна документация до 15.30 
часа на 15-я работен ден от обнародването на решението в “Държавен 
вестник”. 

13. Търгът да се проведе на 19-я работен ден от обнародването на 
решението в “Държавен вестник” от 10.00 часа в зала “37” в сградата на 
Община Варна. 

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

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

вписванията за вписване на юридическите лица /оригинал/, а за фирмите, 
които не са пререгистрирани в Търговския регистър – актуално 



удостоверение за съдебна регистрация /оригинал/ и документ за 
самоличност за физически лица /копие, заверено от участника/; 

14.3. платежен документ за внесен депозит в размер на 16 800лв. 
/шестнадсет хиляди и осемстотин лева/, платими по сметка IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при “Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна /оригинал/. 

14.4. платежен документ за закупена тръжна документация в размер 
на 1 000лв. /хиляда лева/, с включен ДДС, по сметка IBAN: 
BG35CECB97903262150002 и BIC: CECBBGSF при “Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна /оригинал/. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15.1. са подадени след 16.30 часа на 15-я работен ден от 
обнародването на решението в “Държавен вестник”; 

15.2. са подадени в незапечатан или прозрачен плик; 
15.3. не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга; 
15.4. не съдържат документ за закупена тръжна документация; 



15.5. не съдържат който и да е от посочените в т.14  документи. 
16. Разяснения, относно процедурата по провеждането на търга и 

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

с изискванията на глава V, раздел І от Наредбата за търговете и конкурсите; 
16.2. договорът за приватизация се сключва в съответствие с 

изискванията на глава VІІ от Наредбата за търговете и конкурсите. 
ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно 

наддаване в състав: председател – Теодора Трендафилова, членове: Анелия 
Добринова, Дилбер Вейсалова, Красимир Симов, Медиха Мехмед–Хамза, 
Цвета Георгиева и Петко Бойновски; резервни членове: Пламен Начков и 
Христо Данов и възнаграждение, съгласно чл.8, ал.3 от Наредбата за 
търговете и конкурсите, за дейността на всеки от членовете на комисията в 
размер 200лв. /двеста лева/. 

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

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

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

/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 35, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 16/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



609-4. 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. и конкретизиран с решения №512-
8/7/21.05.2008г., №513-8/7/21.05.2008г., №514-8/7/21.05.2008г. и №515-8 
/7/21.05.2008г. 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.”Зеленика” – сграда–бункер и земя по акт за общинска 
собственост №4537/06.08.2007г.  

/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 33, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 18/ 
 
 
 
 
610-4. На основание чл.11, ал.1 и във връзка с чл.5, ал.2, т.5 от 

НВИДСППСКВПП и във връзка с решение № 609-4(8)/25.06.2008 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.”Зеленика” по АОС 
№4537/06.08.2007г. и представляващ сграда – бункер със застроена площ 
57,44кв.м. и земя, представляваща поземлен имот №3206 с площ 
2 011,00кв.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   Нелияна Иванова Иванова /лицензиран оценител/.  
 

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



V. 
По точка пета от дневния ред: 
Разглеждане на предложения за решения от ПК „Опазване и 

възпроизводство на околната среда”  относно:  
- възлагане на Кмета на Община Варна, в 14 дневен срок от 

приемането на настоящото решение да изготви и представи пред 
Общински съвет – Варна комплекс от мерки за справяне с проблема, 
свързан с нерегламентираните зауствания във и по протеженията на  
Шокъровия канал.  

Докл.: Др. ДОНЧЕВ – Председател  
 

Общ брой присъстващи общински съветници – 32 

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

611-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 
6 и т. 8 и чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна възлага на 
Кмета на Община Варна, в 14 дневен срок от приемането на настоящото 
решение да изготви и представи пред Общински съвет – Варна комплекс 
от мерки за справяне с проблема, свързан с нерегламентираните зауствания 
във и по протеженията на  Шокъровия канал. 
  /за – 32, против – 0, въздържали се – 0/ 

 



VІ. 
По точка шеста от дневния ред: 
Разглеждане на предложения за решения от ПК „Правна 

комисия”  относно:  
- приемане на “Наредба за условията и реда за финансово 

подпомагане на проекти на неправителствени организации” в сферата 
на Образованието от Община Варна. 

Докл.: Е. РАДЕВ – Председател  
 

Общ брой присъстващи общински съветници – 40 

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 
612-6. На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 

17, ал. 1, т. 3  от ЗМСМА и по Предложение на Кмета на Община Варна с 
вх. № РД-8-9302(33)06.03.2008 г., Общински съвет – Варна приема 
“Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на проекти на 
неправителствени организации в сферата на образованието от Община 
Варна ”, съгласно приложение. 

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



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

вероизповедания, медии”  относно:  
- даване на съгласие средствата в Дейност 7/32/737/ Оркестри и 

ансамбли/общинска дейност, § 10 т. 98 в размер на 220 000 лв. да бъдат 
разпределени 

 - поставяне на паметна плоча на Фриц Цвики на ул. “Иван 
Драсов” № 14 
 - утвърждаване на Програма до 2013 година за осъществяване на 
проекта “Варна кандидат за европейска столица на културата” 

Докл.: П. АНЧЕВ - Председател 
 

Общ брой присъстващи общински съветници – 40 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

  613-7. На основание чл.21 ал. 1, т.6 и във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 5 от 
ЗМСМА, Общинският съвет – Варна дава съгласие средствата във функция 
“Култура”, Дейност 7/32/737/ Оркестри и ансамбли/общинска дейност, §10 
т. 98 от Бюджет 2008 на Община Варна в размер на 220 000 лв. да бъдат 
разпределени по следния начин: 

- Хорова школа “Морски звуци”   – 20 000 лв.; 
- Оркестър “Симфониета”    – 30 000 лв.; 
- Камерни оркестри     – 50 000 лв.; 
- Фестивален и конгресен център   – 20 000 лв.; 
- Национална агенция “Музика”   – 20 000 лв.; 
- Любителски състави и формации   – 80 000 лв.; 

 
/резултати от поименно явно гласуване: 

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

 

  614-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА 
във връзка с чл. 4, чл. 5 и чл. 6 и чл. 8 от Правилника 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-8-
9200/234/12.06.2007 г., Общинският съвет – Варна решава да бъде 
поставена паметна плоча на Фриц Цвики на ул. “Иван Драсов” № 14, 
отбелязваща мястото, на което е роден, със следния надпис: 

 



“В този дом се е родил Фриц Цвики – астроном, който откри 
неутронните звезди и тъмната материя във Вселената.” 

(14.02.1898, Варна, България – 08.02.1974, Пасадина, САЩ) 
 
Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да 

предприеме необходимите  действия за изпълнение на решението на 
Общински съвет – Варна. 

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

  615-7. На основание чл.21 ал. 1, т.12 във връзка с чл.44, ал. 1, т. 7 от 
ЗМСМА, Общинският съвет – Варна задължава Кмета на Община Варна в 
срок до 31.12.2008 г. да представи за утвърждаване в Общинския съвет – 
Варна Програма до 2013 година за осъществяване на проекта “Варна - 
кандидат за европейска столица на културата”. 

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

 



VІІІ. 
По точка осма от дневния ред: 
Разглеждане на предложения за решения от ПК „Социални 

дейности и жилищна политика”  относно:  
- отпускане и неотпускане на еднократна финансова помощ   
- разкриване на “Център за социална рехабилитация и 

интеграция” на възрастни с увреждания, като делегирана държавна 
дейност   

-  допълване на “Социална програма – 2008 г.” в раздел 6 – 
“Култура” с нова точка 12. 

- лицензиране от Национална агенция за професионално 
образование и обучение (НАПОО) на професиите в СУПЦ “Анастасия 
д-р Железкова”  и възлагане на Кмета на Община Варна да подготви 
необходимите за това документи пред НАПОО – София. 

Докл.: доц. Л. ПЕТКОВА - Председател 
 
 

Общ брой присъстващи общински съветници – 38 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 616-8. 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 – 36, против – 0, въздържали се - 0, отсъстват – 15/ 

 
 
 
 617-8. 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 – 38, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 



 
 618-8. 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 във връзка с 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- 9300(13)06.03.2008 г. Общински съвет – Варна дава 
съгласие за разкриване на “Център за социална рехабилитация и 
интеграция” на възрастни с увреждания, като делегирана държавна 
дейност с капацитет 30 места и численост на персонала 12 щатни бройки. 
 /за – 38, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 
 619-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 12 във връзка с чл. 17, ал. 
1, т. 7 от ЗМСМА и по Предложение на Кмета на Община Варна с вх. № 
ОС-8- 9302(111)02.06.2008 г. Общински съвет – Варна допълва “Социална 
програма – 2008 г.” на Община Варна в раздел 6 – “Култура”с нова точка 
12 със следния текст:  
• “Целогодишна телевизионна кампания “Социална Варна” отразява 
общинската социална политика, включваща освен социалната програма, 
всички дейности на Общината, имащи сериозно социално отражение 
върху обществения живот на града. Конкурса да бъде проведен между 
желаещи да участват телевизии, без участието на неправителствени 
организации. 
• Излъчване – ежеседмично – двукратно. 
• Времетраене на едно излъчване – 30 минути. 
• Финансиране – 60 000 лв. средствата да се осигурят от реализирани 
икономии по социалната програма на Община Варна за 2008 г. 

/резултати от поименно явно гласуване: 
       за – 38, против – 0, въздържали се - 0, отсъстват – 13/ 

 

   620-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 44, ал. 1, т. 7 от 
ЗМСМА и по Предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОС-8- 
9302(121)18.06.2008 г. Общински съвет – Варна дава съгласие за 
лицензиране от Национална агенция за професионално образование и 
обучение (НАПОО) на професиите в СУПЦ “Анастасия д-р Железкова” – 
гр. Варна по приложен списък; 
 Възлага на Кмета на Община Варна да подготви необходимите за 
това документи пред НАПОО – София. 
 /за – 38, против – 0, въздържали се – 0/ 



 
 
 



ІХ. 
По точка девета от дневния ред: 
Разглеждане на предложения за решения от ПК „Младежки 

дейности и спорт”  относно:  
  - отпускане на суми за материално стимулиране за постигнати 

високи спортни резултати   
Докл.: Т. МУТАФОВ – Председател 
 

Общ брой присъстващи общински съветници – 37 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

621-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 11 и чл. 
14 във връзка с чл. 1, т. 1 предложение 3 от таблица 1 във връзка с чл. 2  от 
Наредбата за материално стимулиране на варненски спортисти, треньори и 
длъжностни лица постигнали високи спортни резултати на Световни и 
Европейски първенства, Световни и Европейски купи и световни рекорди 
през 2007 г. и по докладна записка с вх. № МДС-7-3500/285/11.12.2007г.,  
Общински съвет – Варна решава да отпусне сумата от 300 лв. за 
материално стимулиране за постигнати високи спортни резултати на Пепа 
Кирилова Мавродиева от СК “Черно море – Бриз” за постигнато VІ място 
на Световна купа по ветроходство, клас “Слалом 42”. 

  Горепосочената сума да бъде отпусната от предвидените 
финансови средства в т.8 на общинска Програма “Спорт” – 2007 за 
награждаване по Наредбата за материално стимулиране на варненски 
спортисти, треньори и длъжностни лица постигнали високи спортни 
резултати на Световни и Европейски първенства, Световни и Европейски 
купи и световни рекорди през 2007 г.  

На основание чл. 14 от Наредбата за материално стимулиране на 
варненски спортисти, треньори и длъжностни лица, постигнали високи 
спортни резултати на Световни и Европейски първенства, Световни и 
Европейски купи и Световни рекорди  през 2007 г., Общински съвет – 
Варна възлага на Кмета на Община Варна да издаде заповед в изпълнение 
на горепосоченото решение. 

/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 37, против – 0, въздържали се - 0, отсъстват – 14/ 
 
 



622-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, чл.10, 
чл.11 и чл. 14 във връзка с чл. 1, т. 1, предложение 3 от таблица 1 във връзка 
с чл. 2 от Наредбата за материално стимулиране на варненски спортисти, 
треньори и длъжностни лица постигнали високи спортни резултати на 
Световни и Европейски първенства, Световни и Европейски купи и 
световни рекорди през 2007 г. и по докладна записка с вх. № МДС-7-
3500/285/11.12.2007г., Общински съвет – Варна решава да отпусне сумата 
от 260 лв. за материално стимулиране за постигнати високи спортни 
резултати на Валентин Иванов Иванов, като личен треньор на Пепа 
Мавродиева за постигнато VІ място на Световна купа по ветроходство клас 
“Слалом 42”. 

Горепосочената сума да бъде отпусната от предвидените финансови 
средства в т.8 на общинска Програма “Спорт” – 2007 за награждаване по 
Наредбата за материално стимулиране на варненски спортисти, треньори и 
длъжностни лица постигнали високи спортни резултати на Световни и 
Европейски първенства, Световни и Европейски купи и световни рекорди 
през 2007 г.  

На основание чл. 14 от Наредбата за материално стимулиране на 
варненски спортисти, треньори и длъжностни лица, постигнали високи 
спортни резултати на Световни и Европейски първенства, Световни и 
Европейски купи и Световни рекорди  през 2007 г., Общински съвет – 
Варна възлага на Кмета на Община Варна да издаде заповед в изпълнение 
на горепосоченото решение. 

/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 36, против – 0, въздържали се - 0, отсъстват – 15/ 
 
 
 
 
623-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 11 и чл. 

14 във връзка с чл. 1, т. 2, предложение 2 от таблица 1 във връзка с чл. 2 от 
Наредбата за материално стимулиране на варненски спортисти, треньори и 
длъжностни лица постигнали високи спортни резултати на Световни и 
Европейски първенства, Световни и Европейски купи и световни рекорди 
през 2008 г. и по докладна записка с вх. № МДС-8-3500/182/08.05.2008г., 
Общински съвет – Варна решава да отпусне сумата от 1 000 лв. за 
материално стимулиране за постигнати високи спортни резултати на 
Милен Костов Маринов от СК “Вокил” за постигнато ІІІ място на 
Световно първенство по муай тай. 

  Горепосочената сума да бъде отпусната от предвидените 
финансови средства в раздел 8 на общинска Програма “Спорт” – 2008 за 
награждаване по Наредбата за материално стимулиране на варненски 



спортисти, треньори и длъжностни лица постигнали високи спортни 
резултати на Световни и Европейски първенства, Световни и Европейски 
купи и световни рекорди през 2008 г.  

На основание чл. 14 от Наредбата за материално стимулиране на 
варненски спортисти, треньори и длъжностни лица, постигнали високи 
спортни резултати на Световни и Европейски първенства, Световни и 
Европейски купи и Световни рекорди  през 2008 г., Общински съвет – 
Варна възлага на Кмета на Община Варна да издаде заповед в изпълнение 
на горепосоченото решение. 

/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 31, против – 0, въздържали се - 0, отсъстват – 20/ 
 
 
 
 
624-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 11 и чл. 

14 във връзка с чл. 1, т. 2, предложение 2 от таблица 1 във връзка с чл. 2 от 
Наредбата за материално стимулиране на варненски спортисти, треньори и 
длъжностни лица постигнали високи спортни резултати на Световни и 
Европейски първенства, Световни и Европейски купи и световни рекорди 
през 2008 г. и по докладна записка с вх. № МДС-8-3500/169/09.04.2008 г., 
Общински съвет – Варна решава да отпусне сумата от 500 лв. за 
материално стимулиране за постигнати високи спортни резултати на Тодор 
Пламенов Тодоров от СК “ТИМ” - Варна за постигнато ІІІ-то място на 
Световно първенство по муай-тай в категория над 91 кг. 

  Горепосочената сума да бъде отпусната от предвидените 
финансови средства в раздел VIII на общинска Програма “Спорт” – 2008 за 
награждаване по Наредбата за материално стимулиране на варненски 
спортисти, треньори и длъжностни лица постигнали високи спортни 
резултати на Световни и Европейски първенства, Световни и Европейски 
купи и световни рекорди през 2008 г.  

На основание чл. 14 от Наредбата за материално стимулиране на 
варненски спортисти, треньори и длъжностни лица, постигнали високи 
спортни резултати на Световни и Европейски първенства, Световни и 
Европейски купи и Световни рекорди  през 2008 г., Общински съвет – 
Варна възлага на Кмета на Община Варна да издаде заповед в изпълнение 
на горепосоченото решение. 

/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 29, против – 0, въздържали се - 0, отсъстват – 22/ 
 
             



 
625-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 11 и чл. 

14 във връзка с чл. 1, т. 2, предложение 2 от таблица 1 във връзка с чл. 2 от 
Наредбата за материално стимулиране на варненски спортисти, треньори и 
длъжностни лица постигнали високи спортни резултати на Световни и 
Европейски първенства, Световни и Европейски купи и световни рекорди 
през 2008 г. и по докладна записка с вх. № МДС-8-3500/169/09.04.2008 г., 
Общински съвет – Варна решава да отпусне сумата от 500 лв. за 
материално стимулиране за постигнати високи спортни резултати на 
Любомир Иванов Николаев от СК “ТИМ” - Варна за постигнато ІІІ-то 
място на Световно първенство по муай-тай в категория над 63,5 кг. 

  Горепосочената сума да бъде отпусната от предвидените 
финансови средства в раздел VIII на общинска Програма “Спорт” – 2008 за 
награждаване по Наредбата за материално стимулиране на варненски 
спортисти, треньори и длъжностни лица постигнали високи спортни 
резултати на Световни и Европейски първенства, Световни и Европейски 
купи и световни рекорди през 2008 г.  

На основание чл. 14 от Наредбата за материално стимулиране на 
варненски спортисти, треньори и длъжностни лица, постигнали високи 
спортни резултати на Световни и Европейски първенства, Световни и 
Европейски купи и Световни рекорди  през 2008 г., Общински съвет – 
Варна възлага на Кмета на Община Варна да издаде заповед в изпълнение 
на горепосоченото решение. 
 

/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 34, против – 0, въздържали се - 0, отсъстват – 17/ 
 
  
 
 
 

 
626-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 11 и чл. 

14 във връзка с чл. 1, т. 2, предложение 2 от таблица 1 във връзка с чл. 2 от 
Наредбата за материално стимулиране на варненски спортисти, треньори и 
длъжностни лица постигнали високи спортни резултати на Световни и 
Европейски първенства, Световни и Европейски купи и световни рекорди 
през 2008 г. и по докладна записка с вх. № МДС-8-3500/169/09.04.2008 г., 
Общински съвет – Варна решава да отпусне сумата от 1 500 лв. за 
материално стимулиране за постигнати високи спортни резултати на 
Димитър Петев Илиев от СК “Аргус” - Варна за постигнато І-во място на 
Световно първенство по муай-тай в категория до 81 кг. 



  Горепосочената сума да бъде отпусната от предвидените 
финансови средства в раздел VIII на общинска Програма “Спорт” – 2008 за 
награждаване по Наредбата за материално стимулиране на варненски 
спортисти, треньори и длъжностни лица постигнали високи спортни 
резултати на Световни и Европейски първенства, Световни и Европейски 
купи и световни рекорди през 2008 г.  

На основание чл. 14 от Наредбата за материално стимулиране на 
варненски спортисти, треньори и длъжностни лица, постигнали високи 
спортни резултати на Световни и Европейски първенства, Световни и 
Европейски купи и Световни рекорди  през 2008 г., Общински съвет – 
Варна възлага на Кмета на Община Варна да издаде заповед в изпълнение 
на горепосоченото решение. 

 
/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 32, против – 0, въздържали се - 0, отсъстват – 19/ 
 
 

     
 

 



Х. 
По точка десета от дневния ред: 
Разглеждане на предложения за решения от ВрК „Наименования”  

относно:  
- създаване на работна група за проучване възможностите за 

реализация на предложението на комитет “Варненска памет” за 
изграждане на паметници на видни варненци с принос към развитието 
на град Варна; 

- именуване на улиците по плана на к.к. “Св. Св. Константин и 
Елена”, гр. Варна  

Докл.: доц. К. ТРОШЕВ – Председател 
 

Общ брой присъстващи общински съветници – 36 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 
  627-10. На основание чл.  21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 30, ал. 4 

от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и 
във връзка с предложение на комитет “Варненска памет” приложено към 
настоящото решение, Общински съвет-Варна създава работна група за 
проучване възможностите за реализация на предложението на комитет 
“Варненска памет” за изграждане на паметници на видни варненци с принос 
към развитието на град Варна, като избира за членове на работната група 
следните лица: 

1. Венелин Жечев   - зам.кмет - председател 
2. Константин Трошев - общински съветник 
3. Александър Минчев - общински съветник 
   По преценка на Председателя на работната група, в същата да се 

включат и други лица. 
/за – 31, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
628- 10. На основание чл. 21, ал.1, т.18 от ЗМСМА и по предложение 

на дирекция “Архитектура, градоустройство и устройствено планиране” при 
Община Варна  с вх. № ЗАО-18727/19.09.2006г., Общински съвет-Варна 
именува улиците по плана на к.к. “Св. Св. Константин и Елена”, гр. Варна 
ограничени с конкретни осеви точки и с наименования, както слeдва:  

1. от о.т. 186, през о.т 1, 192, 205, 14, 164, 163, 162, 161 (до сега 
ул. “ХLV”) до о.т. 41 от проекторегулационния план -  ул. “ХLV” (45) 

2. от о.т. 1, през о.т. 184, 39, 40 (до сега ул. “ХLVІ”) -   ул. 
“ХLVІ”(46) 



3. от о.т. 33, през 43, 64, 67, 69, 73 до о.т. 40  -  ул. “LV”(55) 
4. от о.т. 73, през 43, 77, 79, 82, 84, 86, 103, 105, 108, 115, 118, 120, 

121, 123, 143 до о.т. 144  -   ул. “LVІ”(56) 
5. от. о.т. 39, през 33, 34, 182, 182а, 35 до о.т. 23 ”) -   ул. 

“LVІІ”(57) 
6. от о.т. 190, през о.т. 23, 21, 89, 86 до о.т. 88 -   ул. “LVІІІ”(58) 
7. от о.т. 181, 177, 15, 16, 17, 110 до о.т. 111 -   ул. “LХІІ”(62) 
8. от о.т. 91, през 92, 93, 97, 98, 99 до о.т. 108 -   ул. “LІХ”(59) 
9. от о.т. 128, 129 до о.т. 115 -   ул. “LХІІІ”(63) 
10. от о.т. 21, през о.т. 20, 19, 133, 128, 127, 126, 142до о.т. 141 -   

ул. “LХ”(60) 
11. от о.т. 14, през о.т. 177, 178 до о.т. 180 -   ул. “LХІ”(61) 
12. от о.т. 172, през 174, 139, 136 до о.т. 133 -  ул. “LХІV”( 64) 
13.  от о.т. 148, през 149, 153 до о.т. 154 -   ул. “LХV”(65) 
14. от о.т. 145, през 148, 159, 158 и през о.т. 21, 20, 10, 6  до о.т. 2 

от проекторегулационния план (до “Слънчев ден”) -   ул. “LХVІ”(66) 
15. от о.т. 168, през 167 и о.т. 93, 94, 95 до 100 от  

проекторегулационния план”) -   ул. “LХVІІ”(67) 
16. от о.т.192 до о.т. 193 -   ул. “LХVІІІ”(68) 

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

 



ХІ. 
По точка единадесета от дневния ред: 
Разглеждане на предложения за решения от ВрК „Структури и 

общинска администрация”  относно:  
 - трансформация в щата на ОП „Инвестиционна политика” 

  Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС 
 
 
Председателят на ОбС г-н Борислав Гуцанов направи процедурно 

предложение да отпаднат от разглеждане предложенията за промяна в 

структурата на км. „Тополи” и за увеличаване числеността на персонала на 

ОП „Инвестиционна политика” и да останат за разглеждане само 

предложенията  относно трансформация в щата на ОП „Инвестиционна 

политика”; процедурното предложение се прие с резултати от гласуването: 

за – 32, против – 0, въздържали се – 0. 

   
 
 

Общ брой присъстващи общински съветници – 35 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

   629-11-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, Общински 
съвет – Варна одобрява трансформация в щата на ОП „Инвестиционна 
политика”, считано от 01.05.2008 г., както следва: 
 - длъжността „Инвеститор” – 1 щатна бройка се трансформира в 
длъжност „Заместник управител” – 1 щатна бройка. 

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

629-11-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, Общински 
съвет – Варна одобрява трансформация в щата на ОП „Инвестиционна 
политика”, считано от 01.07.2008 г., както следва: 
 - длъжност „Организатор търгове” – 3 щатни бройки се 
трансформират в длъжност „Правен съветник – организатор търгове” – 3 
щатни бройки с код по НКП 2429-7009. 

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



 
 



ХІІ. 
По точка дванадесета от дневния ред: 
Разглеждане на предложения за решения от ПК „Обществен ред и 

сигурност”  относно: 
 -  приемане на промени в  „Наредба за действия при бедствия, 
аварии и катастрофи”.  

Докл.: Кр. МАРИНОВ - Председател 
 

 
Общ брой присъстващи общински съветници – 32 

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 
      630-12. На основание чл. 79 от АПК и чл. 21, ал. 1, т. 13 и ал. 2 от 

ЗМСМА, във връзка с разпоредбите на Закона за защита при бедствия и по 
предложение на  Кмета на Община Варна с вх. № РД-8-
9300/27/08.04.2008г.,  Общински съвет - Варна изменя и допълва 
„Наредба за действия при бедствия, аварии и катастрофи” и приема 
цялостния текст на Наредбата, съгласно приложение. 

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



ХІІІ. 
По точка тринадесета от дневния ред: 
Разглеждане на предложения за решения от ПК „Здравеопазване”  

относно:  
 - отпускане и неотпускане на еднократни финансови помощи на 
граждани 

Докл.: проф. А. КЛИСАРОВА – Председател 
 

Общ брой присъстващи общински съветници – 38 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 
631-13.  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 – 38, против – 0, въздържали се - 0, отсъстват – 13/ 

   
 632-13. На основание чл.21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл.17, ал. 1, т. 

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

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



ХІV. 
По точка четиринадесета от дневния ред: 
Разглеждане на предложения за решения от ПК „Туризъм, 

търговия и рекламна дейност”  относно:  
- приемане на “Програма за устойчиво развитие на туризма в 

Община Варна за периода 2008 – 2013 г.” 
- задължаване на Кмета на Община Варна да представи 

оперативна програма за устойчиво развитие на туризма в Община 
Варна за периода 2008 – 2013 г. 

- задължаване на Кмета  на Община Варна да представи 
инвестиционен проект на Община Варна за територията на 
Понеделничния пазар. 

Докл.: Кр. СИМОВ – Председател 
 

Общ брой присъстващи общински съветници – 37 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 
633-14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 и във връзка с ал. 2 от 

ЗМСМА, Общински съвет – Варна, приема “Програма за устойчиво 
развитие на туризма в Община Варна за периода 2008 – 2013 г.”, 
съгласно приложение. 

/за – 37, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
634-14. На основание чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, Общински съвет – 

Варна, задължава Кирил Йорданов – кмет на Община Варна, в срок от един 
месец от датата на приемане на настоящото решение да представи 
оперативна програма за устойчиво развитие на туризма в Община Варна за 
периода 2008 – 2013 г. 

/за – 37, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
635-14. На основание чл. 44 ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, Общински съвет – 

Варна, задължава Кирил Йорданов – кмет на Община Варна в срок от един 
месец от датата на приемане на настоящото решение да представи 
инвестиционен проект на Община Варна за територията на Понеделничния 
пазар. 

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



ХV. 
По точка петнадесета от дневния ред: 
Попълване съставите на ПК и ВрК към Общински съвет – Варна. 

Докл.: Сн. ДОНЕВА –  
Зам. Председател ОбС 

 
Общ брой присъстващи общински съветници – 37 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 
636-15. На основание чл. 21, ал.  1, т. 1 от ЗМСМА, Общински 

съвет – Варна   избира за член на   ПК „Правна комисия” общинския 
съветник Павел Кюрчев. 

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

 
637-15. На основание чл. 21, ал.  1, т. 1 от ЗМСМА, Общински 

съвет – Варна   освобождава от състава на   ПК „Правна комисия” 
общинския съветник Панко Анчев. 

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

638-15. 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 Анна Радева. 

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

639-15. На основание чл. 21, ал.  1, т. 1 от ЗМСМА, Общински 
съвет – Варна   освобождава от състава на   ПК „Транспорт” общинския 
съветник Валерия Ангелова. 

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

640-15-1. На основание чл. 21, ал.  1, т. 1 от ЗМСМА, Общински 
съвет – Варна   освобождава от състава на   ПК „Финанси и бюджет” 
общинския съветник Драгомир Дончев. 

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



640-15-2. 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 Драгомир Дончев. 

/за – 36, против – 0, въздържали се – 0/ 
  640-15-3. На основание чл. 21, ал.  1, т. 1 от ЗМСМА, Общински 

съвет – Варна   избира за член на   ПК „Правна комисия” общинския 
съветник Драгомир Дончев. 

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

641-15-1. На основание чл. 21, ал.  1, т. 1 от ЗМСМА, Общински 
съвет – Варна   освобождава от състава на   ПК „Финанси и бюджет” 
общинския съветник Владимир Тонев. 

/за – 36, против – 0, въздържали се – 0/ 
  641-15-2. 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 Владимир Тонев. 

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

642-15-1. На основание чл. 21, ал.  1, т. 1 от ЗМСМА, Общински 
съвет – Варна   освобождава от състава на   ПК „Благоустройство и 
комунални дейности” общинския съветник Стелиян Севастиянов. 

/за – 36, против – 0, въздържали се – 0/ 
  642-15-2. На основание чл. 21, ал.  1, т. 1 от ЗМСМА, Общински 

съвет – Варна   избира за член на   ПК „Правна комисия” общинския 
съветник Стелиян Севастиянов. 

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

643-15. На основание чл. 21, ал.  1, т. 1 от ЗМСМА, Общински 
съвет – Варна   освобождава от състава на   ПК „Правна комисия” 
общинския съветник Цвета Георгиева. 

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

  644-15. На основание чл. 21, ал.  1, т. 1 от ЗМСМА, Общински 
съвет – Варна   избира за член на   ПК „Здравеопазване”, ПК „Собственост 
и стопанство” и ПК „Транспорт” общинския съветник Виолета Гьондрева. 

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



 

 

 

 

 



ХVІ. 
По точка шестнадесета от дневния ред: 
Учредяване безвъзмездно право на строеж на Транстриумф 

Холдинг” АД, гр. Варна, върху УПИ  І – „за диспечерски пункт” срещу 
задължение да изгради със свои средства диспечерски пункт на 
основание чл. 37, ал. 5 и ал. 3 от ЗОС, съгласно постъпило искане от 
страна на дружеството с вх. № ЗАО-44356/22.10.2007 г. 

Докл.: Б. ГУЦАНОВ – 
Председател ОбС 

 
Общ брой присъстващи общински съветници – 37 

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

645-16. На основание чл. 22, ал.l, т.8 от ЗМСМА и чл.37, ал.5, при 
условията на ал.3 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с 
вх. № ЗАО-44356/19.05.2008 г., Общински съвет – Варна  дава съгласие 
Кметът на Община Варна да учреди безвъзмездно право на строеж върху 
УПИ 1 -"за диспечерски пункт", кв.51 по плана на 21-ви м.р. на гр. Варна с 
площ от 354 /триста петдесет и четири/ кв.м. с АОС № 44046/2007г., при 
граници: от три страни площадка на обръщача, улица, в полза на 
"Транстриумф Холдинг" АД - гр.Варна, за срок от девет години, за 
изграждане в общинския имот на диспечерски пункт на 2 етажа със 
застроена площ от 70 кв. и разгъната застроена площ от 140 кв.м. 
Диспечерският пункт да бъде ползван от "Градски транспорт"ЕАД и 
"Транстриумф Холдинг" АД, на база на договор сключен между двете 
страни преди учредяване на безвъзмездното право на строеж в полза на 
"Транстриумф Холдинг" АД. След изтичане срока на правото на строеж на 
общинския имот, сградата остава в собственост на Община Варна, съгласно 
чл.37, ал.3 от ЗОС.  

 

 Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да 
изготви заповед и сключи Договор с "Транстриумф Холдинг" АД Варна за 
учредяване на право на строеж върху имота, при спазване на 
горепосочените условия. 
 

 /резултати от поименно явно гласуване: 
 за – 37, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 14/ 
 



 

 



ХVІІ. 
По точка седемнадесета от дневния ред: 
Предложение от Кмета на община Варна вх. № РД-8-

9302(62)/27.05.2008 г. относно строеж на подземен паркинг-гараж в 
незастроен недвижим имот - публична общинска собственост находящ 
се в гр. Варна, ул. "Братя Миладинови", представляващ УПИ II - "за 
подземен паркинг - гараж", подрайон: 1, кв.: 440 с площ 3 650 м2, 
съгласно АОС № 4981/2008 год. 

Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС 
 

Борислав ГУЦАНОВ 

 В следващото предложение става дума за паркинга до Общината, 

предния мандат този мандат започнахме да го обсъждаме, идеята беше той 

да бъде подземен и надземен, но тогава ОбС прецени че трябва да бъде 

само и единствено подземен, за да бъде запазена градинката пред 

Общината. В момента кметът пуска писмо до нас, с което иска да бъде 

открита единствено и само процедурата. Правния анализ, икономическия 

анализ на този паркинг, който трябва едва тогава вече да влезе в ОбС и да 

се коментират всички възможности – дали Общината ще го изгражда, дали 

ще бъде даден на концесия на друго място, дали въобще ще има паркинг и 

т.н. 

 

 д-р Ивайло МИТКОВСКИ 

 Имаше заведено дело от някакви съседи срещу Общината – докъде е 

стигнало? 

 

 Борислав ГУЦАНОВ 

 Точно така, в Правния отдел е, затова и другата причина въпреки че 

ОбС тогава бяхме категорични да бъде само подземен, съседите обжалваха, 

в този случай удовлетворяваме и техните искания, тъй като всичко влиза 

под земята. Но нека първо бъде направен правния анализ, защото може да 

се окаже, че стойността е такава че да не може да бъде изграден.  



 Пламен АНДРЕЕВ 

 Аз смятам, че тези ценни градски площи и липсата на паркоместа в 

града, ако през предния мандат е било взето правилно решение да пазим 

градинките, не че няма да ги пазим, пак може да ги пазим, да се направят и 

на покрива на паркинга, но е неправилно решението да се говори само за 

един подземен паркинг. Нито ще му излезе сметката на концесионера да го 

изпълни това нещо, нито пък ще решим проблема за паркиране на едно от 

най-натоварените места на града, по този начин. 

 

 Борислав ГУЦАНОВ 

 Аз Ви разбирам, но автоматично влизаме в съда, тъй като всички 

съседи...... Нека да стартираме процедурата, така или иначе сега не 

решаваме нещата, но разбирате какво се получава – да унищожим всички 

дървета....не знам как ще погледнат на Варна... 

  Има места – например ъгъла, Болницата – трябва да бъде подземен и 

надземен паркинг категорично, без коментар! Там е друга тезата, но точно 

пред Общината.... 

 Минаваме към гласуване, да дадем процедура за начало на правните 

анализи. 

 
Общ брой присъстващи общински съветници – 39 

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

646-17. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.3 във връзка с 
чл. 2, ал. 3, т.1, чл.17, т.2 и чл.19, ал.2 от Закон за концесиите и въз основа 
на влязла в сила 3аповед № Г-125/07.04.2008г. на Кмета на Община Варна, с 
която е одобрен ПУП - ПРЗ за кв. 440 по плана на l-ви м.р., гр. Варна и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-8-9302/62/27.05.2008 
г., Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна изготвяне 
на правен, финансово-икономически, екологичен, технически, 
инженерногеоложки и хидрогеоложки анализ, с оглед мотивиране на 
предложение за предоставяне на концесия, определяне характера на обекта 



на концесията и основното й съдържание, въз основа на които да се 
подготвят проекти на решение, обявление, документация за участие и 
проектодоговор за предоставяне на концесия за задоволяване на 
обществения интерес с предмет изпълнение на строеж - подземен паркинг-
гараж и неговото управление и поддържане след въвеждането му в 
експлоатация, в незастроен недвижим имот - публична общинска 
собственост находящ се в гр. Варна, ул. "Братя Миладинови", 
представляващ УПИ II - "за подземен паркинг - гараж", подрайон: 1, кв.: 
440 с площ 3 650 м2, съгласно АОС №  4981/2008 год.  

 /резултати от поименно явно гласуване: 
 за – 36, против – 1, въздържали се – 2, отсъстват – 12/ 
 

 
 



ХVІІІ. 
По точка осемнадесета от дневния ред: 
Предоставяне на концесия за задоволяване на обществения 

интерес с предмет изпълнение на строеж – спортен комплекс от 
открити и закрити тенис-кортове и подземен гараж и тяхното 
управление и поддържане след въвеждането им в експлоатация в УПИ 
ІІІ- „за спортен комплекс от открити и закрити тенис кортове и 
подземен гараж”, находящ се в гр. Варна, ж.к.”Чайка”, кв. 26, 19 
подрайон. 

Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС 
 

Общ брой присъстващи общински съветници – 37 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 647-18. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-8-
9302/31/16.06.2008 г., Общински съвет – Варна отменя свое решение № 
2567-1(34)16.11.2005 г. във връзка с отмяна на чл. 69, ал. 1, т.6 от ЗОС и 
промяна в отреждането на УПИ І – “Спортен комплекс” в УПИ ІІІ- „за 
спортен комплекс от открити и закрити тенис кортове и подземен 
гараж”, находящ се в гр. Варна, ж.к.”Чайка”, кв. 26, 19 подрайон. 

/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 37, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 14/ 

 
 
 
 648-18. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.3 във 

връзка с чл. 2, ал. 3, т.1, чл.17, т.2, чл.19, ал.2 от Закон за концесиите и 
чл.50в, ал.1 от Закона за физическото възпитание и спорта и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-8-9302/31/16.06.2008 
г., Общински съвет – Варна  възлага на Кмета на Община Варна изготвяне 
на правен, финансово-икономически, екологичен, технически, 
инженерногеоложки и хидрогеоложки  анализ, с оглед мотивиране на 
предложение за предоставяне на концесия, определяне характера на обекта 
на концесията и основното й съдържание и техническа и икономическа 
целесъобразност за изграждане на подземен гараж, въз основа на които да 
се подготвят проекти на решение, обявление, документация за участие и 
проектодоговор за предоставяне на концесия за задоволяване на 
обществения интерес с предмет изпълнение на строеж - 6 (шест) бр. 
стандартни тенис корта (открити и закрити) в съответствие с необходимите 



и задължителни условия на МФТ, бани, съблекални, възстановителен 
център за състезатели, център за обща физическа подготовка (фитнес), 
стаи за състезатели, съдия, супервайзор, пресцентър, зрителски места, 
снекбар, за да се даде възможност за провеждане в гр.Варна на 
международни тенис състезания  като световните първенства “Купа 
Дейвис”, “Фед къп” и други международни юношески  и професионални 
турнири в гр.Варна,  при техническа възможност и подземен гараж, и 
тяхното управление и поддържане след въвеждането им в експлоатация в 
УПИ ІІІ -„за спортен комплекс от открити и закрити тенис кортове и 
подземен гараж”, кв. 54, по ПП на ПРЗ на ж.к. „Чайка”, гр. Варна, с площ 
8 531 м2, представляващ публична общинска собственост, съгласно АОС 
№ 4904/05.03.2008 год. 

   /резултати от поименно явно гласуване: 
за – 37, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 14/ 

 

 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред, на 25.06.2008 г. в 12.00 ч. 

Председателят на Общински съвет – Варна г-н Борислав Гуцанов обяви за 

закрито Осмото 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/ 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


