
П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

№ 15 

 
На   20 май 2009 г. от 09.00 до 17.00 ч. се проведе  Петнадесетото 

заседание на Общински съвет – Варна, под ръководството на Председателя 

на Общински съвет – Варна г-н Борислав Гуцанов. 

Присъстват  44 , отсъстват  7 общински съветници: 

Веселин Христов ДАНОВ 

Виолета Иванова ГЬОНДРЕВА 

Иван Стоянов СЛАВКОВ 

Красимир Минков МАРИНОВ 

Красимир Петров ПЕТРОВ 

Ради Димитров РАДЕВ 

Христо Веселинов ДАНОВ 

 

 Борислав ГУЦАНОВ 

 Преди да започнем обсъждането на дневния ред, искам да ви зачета 

заявление от общинския съветник Димо Стоев.  

 “Уважаеми г-н председател, уведомявам ви, че считано от 19.05.2009 

г. съм член на групата на общинските съветници на ПП “ГЕРБ” в Общински 

съвет-Варна.” 

 Има заявление и от Емил Радев като председател на групата. 

 Уважаеми колеги, раздаден ви е дневния ред. Моля ви това, което е 

почернено в дневния ред, има го разпечатано, да не се съобщава от 

председателите на комисии за спестяване на време. Само неща, които не са 

отбелязани в почернения дневен ред моля ви по този начин да подходим, 

ако разбира се някой няма нещо против да бъде извадена точка от дневния 

ред. 



 Красимир УЗУНОВ 

 Искам да бъде добавена точка към дневния ред, предлагам за 

гласуване. Предлагам в дневния ред на днешното заседание на Общински 

съвет да включим нова точка “Обсъждане на предложение от общинския 

съветник Красимир Узунов за създаване на награда “Варна” в сферата на 

инвестициите и бизнеса за значим принос за развитието на града.” Поканен 

съм да присъствам на връчването на награда “Варна” и питах в какви 

направления се връчват награди. Става дума за художници, артисти, 

танцьори. Не че не са значими хората, напротив създават удоволствие, но 

има и други неща, които дават национален продукт, освен артистите и 

художниците. Да са живи и здрави. Това е моето предложение.  

 

 Веселин МАРЕШКИ 

 Добър ден, колеги. Във връзка с това, което коментирахме вчера на 

председателски съвет. Искам да вкарам точка или за намаляване в момента 

на Съвета на директорите на дружеството “Паркинги и гаражи” или 

временно за три или шест месеца спиране на възнаграждението им. 

 

 Неделчо МИХАЙЛОВ 

 Уважаеми колеги , във връзка с това, което каза колегата Веселин 

Марешки, има подготвено решение. Моля да бъдат включени в дневния ред 

на сесията две точки: Удължаване срока на решение № 203-4 от 06.02.2008 

г. Това е първото и второто е: Решение за поемане на общински дълг и 

упълномощаване кмета на община Варна да подпише запис на заповед в 

полза на Министерството на околната среда и водите. Да обясня, това е във 

връзка с предфинансирането на оперативни програми. Това е задължителен 

елемент, когато се печели оперативна програма.  

 

 



 д-р Янко СТАНЕВ 

 Към точката “Финанси и бюджет” имам предложение да бъдат 

допълнени с още две предложения на кмета на общината за допълнение на 

наредбата  за условия и реда за съставяне на бюджета и извънбюджетните 

сметки и изменение и допълнение на приложение №2 към наредбата за 

администриране на местните такси и цени на услуги. Става въпрос и за 

двете предложения за формални гласувания за такси и за международния 

……/не се разбира/, които са влезли в последния момент. Освен това 

предлагам да бъде включено в дневния ред и предложението на кмета на 

общината за съфинансирането на проект с Уницеф България за 

изграждането на център от семеен тип. Последното предложение, което 

имам за комисията си е за дофинансирането на Тубдиспансера. Нека поне 

да отпуснем седемдесет хиляди лева за да могат да си платят сметките, 

защото бяха спрели тока миналата седмица, а за съжаления мисля, че новия 

управител още не е влязал. Като влезе управителя и да го трансформираме. 

И нова точка в дневния ред предлагам във връзка с постъпило писмо от АД 

“Спартак” за провеждане на Общо събрание на акционерите на АД 

“Спартак”. Предлагам да се упълномощи представителя на община Варна 

по посочените точки в дневния ред от съакционерите.  

 Борислав ГУЦАНОВ 

 Колеги, други предложения?  

 проф. Анелия КЛИСАРОВА 

 Една точка към “Здравеопазване” – Вземане на решение във връзка с 

критериите за включване на безплодни двойки в програмата по безплодие 

за средствата отпуснати от община Варна за ин-витрото. 

 

 Валерия АНГЕЛОВА 

 Колеги, предлагам в точката на комисията по “Собственост и 

стопанство” да влезе и предложение да одобрим пазарна оценка за имот по 



реда на член 35 от ЗОС за закупуване на земята и да я разгледаме по 

същество, тъй като срока на оценката изтича.  

 

 д-р Янко СТАНЕВ 

 Искам изменение. В точка шест е включено предложение на кмета на 

общината относно прехвърляне на предложени финансови средства. Става 

въпрос за водолечението. Тази точка не може да съществува отделно. Тя 

трябва да бъде в точката по “Финанси и бюджет”, иначе може да бъде 

оспорена и да падне. Затова предлагам тя да бъде включена в точката по 

“Финанси и бюджет”.  

 

 Плямен АНДРЕЕВ 

   Предлагам в дневния ред да бъде включена точка за корекция на 

туристическата такса за 2009 г.  

 

 Борислав ГУЦАНОВ 

 За туристическата такса има няколко писма. Госпожа Донева 

информира председателския съвет, има до мене писмо, до кмета писмо. 

Трябва много внимателно да подходим, защото един път тръгнем ли да 

намаляме да не се окаже, че ще последват от всички браншови организации 

подобни искания. 

 

 Пламен АНДРЕЕВ 

 Писмото е изпратено и до мен. В условията на икономическа криза и 

очакван спад в броя на туристите за годината и при наличие на спад на 

заетостта близо с 40% мисля, че не е коректно да не обсъждаме тоя въпрос 

тъй като за 2009 г. ние умножихме по две всички  ……/не се разбира/ за 

2008. Т.е. подлежи на разглеждане и е резонно да има по-голяма 

събираемост отколкото да не си плащат таксата. 



 Борислав ГУЦАНОВ 

 Да го оставим в дневния ред разбира се, но когато влезем по същината 

на дебата  ще го коментираме въпроса.  

 Други предложения? Не виждам. Има едно предложение, тъй като 

видях г-н Радев да вдига ръка, той го е внесъл писмено предложението.  

 “На основание чл.21, ал.3 от ЗМСМА и Правилника за организация на 

Общински съвет-Варна, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация, Общински съвет-варна да приеме Правилник 

за организацията и дейността на обществения посредник на територията на 

община Варна, съгласно приложение 1.” 

 Да влезе в дневния ред, колеги тази точка. Има предложение от колегата 

Радев. Други предложения има ли, колеги? Не виждам. Аз имам четири 

предложения.  

Eдното е свързано   също   с туризма във Варна. Има  възможност в 

България и   конкретно на Златни пясъци да бъде организиран фестивала 

“Балерман хит”-2009.  Нещо, което сега се организира на Балиарските 

острови. Подписан е договора с който в продължение на пет години има 

възможност този фестивал да се провежда в България. Така, че по този 

начин наистина реално ще се подпомогне туризма в България. Освен това 

цялата тази програма се излъчва от трите първи телевизии на Германия, 

което е една фантастична реклама за страната. Г-жа Донева ще ви запознае 

по-подробно когато стане въпрос. Да подкрепим този фестивал да се 

проведе в курорта Златни пясъци. Това е първото предложение. Разбира се 

ще трябва финансова помощ за този въпрос. Но по същество когато почне 

да се обсъжда ще го говорим.  

Второто предложение е да вземем решение за поемане на разходите 

на практиканти от Висшето военноморско училище “Н.Й.Вапцаров” във 

връзка с участието им регатата “Толтшипс рейсинг”. Става въпрос отново 

да възстановим практикантите на ветроходен кораб “Калиакра”. Нещо, 



което преди три-четири години беше прекъснато. Проведохме разговори с 

ръководството на Български морски флот. Те ще поемат по-голямата част 

от практикантите и общината да поемем също от практикантите. Проведени 

са разговори и с министъра на отбраната, той не възразява това нещо да 

бъде възстановено. Както и началника на училището ще направи това, което 

е необходимо. Дано отново да възстановим отново практикантите на кораб 

“Калиакра”.  

 Следващото предложение е възлагане на председателя на Общинския 

съвет и кмета на община Варна да проведат разговори с Държавната 

агенция “Пътна инфраструктура” относно рехабилитация и възстановяване 

на пътна отсечка, свързваща кварталите Аспарухово и Галата в гр.Варна. 

Проведени са подобни разговори. Никакво финансиране от наша страна. 

Готова е държавната агенция на рехабилитира този път. Необходимо е 

такова съгласие, тъй като е вътрешно градска пътна инфраструктура.  

 Последното предложение е във връзка със строеж на детски градини 

на територията на община Варна. А именно да бъде предоставен парцел в 

кв.Възраждане 6646 кв.м. и оценка 3 502 х.лв. срещу изграждането на чисто 

нова детска градина в двора на “Мечо пух” под Математическата гимназия, 

кв.Чайка шестгрупна, изграждането на четиригрупна също в кв.Чайка и 

довършването на детската градина “Слънчо”. С което детските градини, ако 

се появят кандидати на търга и всичко мине успешно, ще станат седем 

чисто новите градини за 2009 г., които ще бъдат построени на територията 

на община Варна. Това са моите предложения. 

 Колеги, тъй като мисля, че имаме консенсус по всичките точки, ако не 

възразявате да гласуваме анблог дневния ред. 

 Който е “за” моля да гласува.  Резултати от гласуването: за - 40, 

против - 0, въздържали се – 0. 

 

 



 Общинските съветници приеха следния 

Д Н Е В Е Н       Р Е Д : 

 1. Питания и отговори на питания. 

 

2. Разглеждане на предложение за решение относно удостояване с 
Почетния знак „За заслуги към Варна” – златен на проф.д-р Тамара 
Георгиева Хинова. 

 

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

- утвърждаване решението на Журито от 27 април 2009 г. за 
удостояване с награда „Варна” на творци и творчески колективи в 
следните раздели: литература; визуални изкуства; театър; музика; танц; 
публицистика и журналистика; архитектура; организация, подпомагане и 
популяризиране на културата и изкуството; 

- отпускане на сумата от 5 000 лв. на Рая Димитрова Костова – за 
заплащане на обучение в Кралската академия по музика в Лондон, Англия. 
Средствата да бъдат осигурени от бюджета на функция “Култура” § 10 на 
мер. 7/32/759 “Други дейности по културата”;  

- отпускане на сумата от 8 000 лв. на Антония Златанова Йорданова 
– за заплащане на обучение в двугодишната магистърска програма в 
Кралската консерватория Брюксел. 

 

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

- присъждане на награди „Варна” в системата на народната 
просвета за 2009 г.; 

- присъждане на награди „Варна” в сферата на науката и висшето 
образование за 2009 г.; 

- отпускане на сума от 2000 лв. на Пеню Михайлов за издаване на 
книга  „Трансформация на икономическата система в България: проблеми 
и противоречия”. 

 

5. Разглеждане на предложение от Кмета на Община Варна вх. № РД-
9-9302(58)/23.04.2009 г. относно разкриване на две целодневни детски 
градини в кв. „Аспарухово” и в кв. „Младост” и групи към тях. 

 



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

- приемане на годишните финансови отчети и отчетите за дейността 
за 2008 г., освобождаване от отговорност управители и контрольори, на 
Съвета на директорите и избиране на одитори за извършване на одиторски 
контрол за 2009 г. на:  

 * “Жилфонд” ЕООД;  
 * “Амбулатория групова практика за специализирана 

медицинска помощ център за психично здраве – Варна” ЕООД; 
 * “Обреди” ЕООД; 
- одобряване на пазарна оценка, изготвена във връзка с провеждане 

на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот, представляващ ПИ 
с идентификационен № 10135.5501.49 с площ 677.00 кв.м. по плана на 
Южна промишлена зона; 

- включване 4 бр. жилища във фонд “Жилища за настаняване под 
наем на граждани с установени жилищни нужди”; 

- учредяване на право на строеж върху поземлен имот – частна 
общинска собственост с идентификатор 10135.3511.137, по кадастрална 
карта на район “Младост”, одобрена със Заповед № РД-18-64/16.05.2008 г. 
на Изпълнителния директор на АГКК, съставляващ земя, с АОС № 
3831/02.05.2006 г.; 

- допълване на “Годишна програма за управление и разпореждане с 
имоти-общинската  собственост за 2009 г.”, приета с решение № 1106-
20(13)/18.02.2009 г. на Общински съвет – Варна; 

- одобряване на пазарна оценка, изготвена във връзка с провеждане 
на търг с явно наддаване за продажба на имоти, представляващи  пл. № 
340, пл. № 375, пл.№ 380, пл.№ 385, пл.№ 386 и пл.№ 410, находящи се в 
местност “Балъм дере” по плана на гр.Варна;  

- одобряване на пазарна оценка, изготвена във връзка с провеждане 
на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот, представляващ ПИ 
№10135.5506.414, целият с площ 1180,00 кв.м., м-ст. “Вилите”, гр. Варна, 
при граници: ПИ № 5506.493, ПИ № 5506.410, ПИ № 5506.411, ПИ № 
5506.412, ПИ № 5506.413, ПИ № 5506.357; 

- одобряване на пазарна оценка, изготвена във връзка с прекратяване 
на съсобственост чрез продажба частта на Община Варна, представляваща 
93,00 кв.м. ид.ч. от ПИ №10135.5510.370, целият с площ 588,00 кв.м., при 
граници: ПИ №5510.371, ПИ №5510.124, ПИ №5510.365, ПИ №5510.366, 
ПИ №5510.369, находящ се в кв.Галата, гр. Варна; 

- приемане на годишни финансови отчети и отчети за дейността за 
2008 г., освобождаване от отговорност на управители и контрольори и 
избиране на одитори за извършване на одиторски контрол за 2009 г. на:  

  * Диагностично-консултативен център І “Света Клементина – 
Варна” ЕООД;  



  * Диагностично-консултативен център “Свети Иван Рилски - 
Аспарухово – Варна” ЕООД;  

  * “МДОЗС – д-р Марко Антонов Марков – Варна” ЕООД; 
  * “Медицински център за рехабилитация и спортна медицина І 

– Варна” ЕООД; 
- изготвяне на технически, екологичен, финансово-

икономически, правен, геоложки анализ, мотивирано предложение 
пред Общински съвет – Варна, проекти на решение, обявление и 
документация за участие, проект на договор за предоставяне на 
концесия с предмет изграждане и експлоатация на спортна база с 
открити и закрити обекти за спортни дейности, съоръжения за 
екстремни спортове като бънджи кула, стена за катерене, тролей 
(спускане по въже), бънджи батут, тренажори, както и спортни уреди и 
съоръжения за други видове спорт в поземлен имот с идентификатор № 
10135.5502.5, находящ се в гр. Варна, кв. "Аспарухово", 27-ми 
подрайон, кв. 6, с площ 19748 м2, частна общинска собственост, 
съгласно АОС №3528/19.08.2005 г.;  

- прекратяване на съсобственост чрез продажба на имот - 
общинска собственост, находящ се в гр. Варна, кв. Виница, ул. "Добри 
Христов" № 31, представляващ земя с площ 38,01 кв.м. идеални части 
от урегулиран поземлен имот IX-10, в кв. 17 - целият с площ 970,00 
кв.м; 

- одобряване на пазарна оценка, изготвена във връзка с провеждане 
на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот, представляващ 
Поземлен имот с идентификатор 10135.3513.247 с площ от 506.00 кв.м, 
находящ се в гр.Варна, ул. “Андрей Сахаров” № 27; 

- одобряване на пазарна оценка, изготвена във връзка с провеждане 
на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот, представляващ ПИ 
с идентификатор 10135.5502.458 с площ от 226.00 кв.м,  находящ се в 
гр.Варна, кв.”Аспарухово”, ул.”Перник” № 5А; 

- одобряване на пазарната оценка, изготвена във връзка с 
провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот, 
представляващ ПИ с идентификатор 10135.3511.561 с площ от 614.00 кв.м, 
находящ се в гр.Варна, жк.”Възраждане” ІІ-ри м.р.; 

- одобряване на пазарната оценка, изготвена във връзка с 
прекратяване на съсобственост върху имот, чрез продажба на частта на 
Община Варна, представляваща 60.00 кв.м. ид.ч.  от  УПИ ІV, кв.6а по 
плана на с.Звездица с административен адрес ул.”Вега” № 2, целият с 
площ 810.00 кв.м, определена от оценител на имоти, в размер на  4 920.00 
лева,  без включен ДДС; 

- възлагане на Кмета на Община Варна организиранe и провеждане 
на конкурс за възлагане управлението на ЕООД с общинско имущество 



“Обреди” и представяне на резултатите от проведения конкурс за 
утвърждаване; 

- създаване на Работна група от общински съветници, представители 
на общинската администрация и други специализирани органи за 
изработване на становище за реализиране на проект за изграждане на 
крематориум на територията на Община Варна; 
  - преобразуване  на “Дезинфекционна станция” ЕАД в 
“Дезинфекционна станция - Варна” ЕООД; 

- одобряване на пазарната оценка на ограничено вещно право на 
строеж, определена от оценител на имоти, за изграждане на пристройка – 
балкон с площ 5,5 кв.м. с адрес: гр. Варна, бул. „Цар Освободител” 37, вх. 
Б; 

- приемане на годишните финансови отчети и отчети за дейността за 
2008 г., освобождаване от отговорност на членовете на Съветите на 
директорите и избиране на одитори за извършване на одиторски контрол за 
2009 г. на:  

 * “Пазари” ЕАД – Варна; 
 * “Градски транспорт” ЕАД; 
- разглеждане на предложение от Кмета на Община Варна вх. № 

ЗАО-52197/01.04.2009 г.относно одобряване на пазарна оценка, изготвена 
във връзка с разпоредителна сделка за продажба на поземлен имот с 
идентификатор 10135.2564.1292, с площ от 1059.00 кв.м в местност „Вилна 
зона” по плана на гр. Варна, описан в АОС № 5387/2008 г.; 

- даване на съгласие за продажба чрез публично оповестен конкурс 
на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ 
поземлен имот №10135.3511.560 по кадастралната карта, одобренa със 
Заповед №РД-18-64/16.05.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, 
целият с площ 6 646кв.м., находящ се в гр.Варна, ж.к. „Възраждане”, 
подрайон ІV, предмет на АОС № 5225/13.10.2008 г. 

 

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

- приемане на анализ на правното състояние, информационен 
меморандум и приватизационна оценка за обекти по приходната част на 
Годишния план по приватизация за 2009 г. 

- приемане на метод и условия за провеждане на приватизационни 
процедури за обекти с открита процедура за приватизация от Годишния 
план за приватизация за 2009 г. 
 

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

- приемане на Програма “Социален туризъм 2009 г.”; 



- допълнения и изменения на „Правилник за дейността на ОП „Спорт 
за всички”. 
 

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

- освобождаване от данъци на имоти, при отчуждаване за 
обществени нужди; 

- разпределение по обекти на осигурените средства по ПМС № 
72/30.03.2009 г. на Община Варна; 

- опрощаване на финансовите задължения на Венелин Пасков и 
Илиян Раданов; 

- съфинансиране на проект за ремонт на Дом за стари хора 
“Гергана”, съгласно изискванията на Социално инвестиционния фонд; 

- изменяне и допълнение към  „Методика за определяне на стартови 
базисни цени при обявяване на търг за отдаване под наем на общински 
нежилищни имоти”; 

- компенсиране на непокрита загуба, натрупана от „Медицински 
център І – Варна” ЕООД в "Диагностично-консултативен център V - Варна 
“Света Екатерина" ЕООД;  

- опрощаване на държавни вземания; 
- освобождаване от такса битови отпадъци; 
- промени в Приложениие № 2 на „Наредба за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Варна”; 

- допълване на „Наредба за условията и реда за съставянето, 
приемането, изпълнението и отчитането на общинския бюджет и 
извънбюджетните сметки на Община Варна”; 

- отпускане на средства на МУ „Проф. д-р П. Стоянов”, за 
дофинансиране и финализиране на проекта по газификация на студентско 
общежитие – блок 3, находящ се в гр. Варна, ул. „Брегалница” – публична 
държавна собственост, съгласно АДС № 1175/04.06.1998 г., предоставено за 
управление на МУ „Проф.д-р П. Стоянов” със заповед № 1293/02.12.2997 
г.на Областен управител – Варна и газификация на студентско общежитие – 
блок 35, находящ се в гр. Варна, ул. „Петър Райчев” – публична държавна 
собственост, съгласно АДС № 1176/04.06.1998 г.; 

- даване на съгласие за съфинансиране на съвместен проект с 
„УНИЦЕФ България” за изграждане на Център за настаняване от семеен 
тип на деца с увреждания /за децата от Могилино/, които средства ще са 
вложени в допълнителни строително-монтажни работи, необходими за 
довършване на обекта; 



- осигуряване на допълнителни финансови средства в размер на 
150 000 лв. за „Областен диспансер по пневмо-фтизиатрични заболявания 
със стационар – Варна” ЕООД от бюджета на Община Варна за 2009 г.; 

  - разглеждане на оспорване от Кмета на Община Варна вх. № РД-9-
9302(61)/24.04.2009 г. на решение на Общинския съвет – Варна  № 1205-
4(14)/01, 02.04.2009 г. относно изменение в Приложение № 4 от проекта за 
Бюджет на Община Варна за 2009 г. относно прехвърляне на  предложените 
финансови средства в размер на 175 хлв.за изработване на проект на Център 
водолечение от МБАЛ „Св. Марина” към МБАЛ „Св. Анна” за закупуване 
на медицинска апаратура. 
 

10. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Архитектура, 
строителство, устройство, организация и развитие на територията на 
общината и населените места” относно:   
 - упълномощаване на Главните архитекти на административните 
райони в гр. Варна, за изпълнение на дейности по Закона за устройство на 
територията и създаване на Работна група. 
 

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

- отпускане на еднократна финансова помощ за задоволяване на 
основни жизнени и комунално-битови потребности;   

- отпускане на персонални пенсии; 
- актуализиране състава  на Работна група, приета с решение на 

Общинския съвет – Варна № 1039-8(11)/09, 11.12.2008 г.,  за 
систематизиране предложенията за промени в „Наредба за условията и реда 
за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване и продажба 
на общински жилища”;  

 - разкриване на „Дом за стари хора” като делегирана държавна 
дейност с капацитет 48 места. 
 

12. Разглеждане на предложения за решения от ПК 
„Здравеопазване”  относно: 
 - отпускане и неотпускане на еднократни финансови помощи на 
граждани; 
 - даване на съгласие за подписване на Споразумение за 
сътрудничество между Министерство на здравеопазването и Община 
Варна за изпълнение на дейности по програма „Превенция и контрол на 
ХИВ спин през 2009 г.”; 



 - вемане на решения във връзка с критериите за включване на 
безплодни двойки в програма  IVF  със средства, отпуснати от Община 
Варна. 
 

13. Попълване съставите на ПКи ВрК  към Общинския съвет – Варна 

 

14. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Обществен ред и 
сигурност”  относно: 
 - утвърждаване на  „Режим на преференциално паркиране на МПС, 

превозващи хора с увреждания 

 

15. Разглеждане на предложение от Кмета на Община Варна, вх. № 
РД-9-9302(70)/16.05.2009 г.относно приемане на Подробен устройствен 
план /ПУП/ - План за улична регулация /ПУР/ за ул. „Девня” в участъка от 
о.т. 3295 до о.т. 3337.  

 
16. Разглеждане на предложение от Председателя на Общинския 

съвет – Варна относно продължаване участието на Община Варна като 
акционер във „ВАРНАГАЗ” АД. 

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

възпроизвоство на околната среда” относно:   
- приемане на “Стратегическа карта за шум в околната среда на 

територията на агломерация Варна”; 
- актуализиране на  общинската “Програма за намаляване на емисиите 

и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния 
въздух на Община Варна” с период на действие 2009-2014 г. 

 
18. Разглеждане на отчет за извършените разходи от Председателя на 

Общинския съвет - Варна за командировки в страната за периода от 
01.01.2009 г. до 31.03.2009 г.   
 

19. Отпускане на средства за провеждане на фестивал Ballerman Hits  
2009 г. в к.к. „Златни пясъци”, Община Варна 
 

20. Вземане на решение за поемане на разходите на практиканти от 
Висшето военно-морско училище „Н. Й. Вапцаров” и от МЕИ - Варна, във 
връзка с участието им в регатата „Tall Ship Races Baltic 2009”. 

 



21. Възлагане на Председателя на Общинския съвет – Варна и Кмета 
на Община Варна да проведат преговори с НА „Пътна инфраструктура” 
относно рехабилитация и възстановяване на пътната отсечка, свързваща 
кварталите „Аспарухово” и „Галата”, включително и местностите  
„Зеленика” и „Ракитника” в гр. Варна. 

 
22. Удължаване срока за изпълнение на решение на Общинския съвет 

– Варна № 203-3(4)/06.02.2008 г. относно неполучаването на 
възнаграждения от страна на членовете на Съвета на директорите на 
„Паркинги и гаражи” ЕАД. 

 
23. Даване на съгласие за поемане на общински дълг и 

упълномощаване на кмета на Община Варна да подпише Запис на заповед в 
полза на Министерство на околната среда и водите, във връзка с авансово 
плащане по договор № 58231-20-324 за безвъзмездно финансиране на 
проект „Техническа помощ  за изработването на морфологичен анализ за 
количеството и вида на генерираните отпадъци на територията на 
агломерационен ареал Варна. 

 
24. Разглеждане на предложение за решение от общинския съветник 

Красимир Узунов относно допълнение на „Статут за удостояване с почетни 
звания и отличия на Община Варна” за учредяване на „Награда „Варна” в 
сферата на бизнеса и инвестициите със значим принос за развитието на 
града”. 

 
25. Освобождаване и избор на представител на Община Варна в 

Общото събрание на акционерите на „Спортен комплекс „Спартак” АД и 
упълномощаването му да представлява Община Варна на ОСА на 
дружеството, насрочено за 29.05.2009 г., съгласно покана вх. № ОС-9-
2600/29/19.05.2009 год. 

 
26. Разглеждане на предложение от общински съветники от ПП 

„ГЕРБ” за приемане на „Правилник за организацията и дейността на 
обществения посредник на територията на Община Варна”. 

 
27. Разглеждане на предложение за решение относно корекция в 

размера на туристическата такса. 
 

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

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



І. 

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

  
 Данчо СИМЕОНОВ 

 Не виждам кмета на община Варна, но моят въпрос е към него и той 

е свързан с въпроса, който зададох на предната сесия на общинския съвет. 

А именно за рибарско пристанище в град Варна. Тъй като на предната 

сесия кмета отговори, че това е изключително интересен въпрос, той би 

помогнал на рибарите от Траката. Същевременно в тази изключителна 

зона, крайбрежната, от изключително държавна собственост, той може 

методически да оказва помощ. Мисля, че има готови проекти включително 

и финансиране, което не се иска от община Варна и едно пристанище не 

само в крайбрежната зона, където е държавната собственост, а и там, 

където е общинската собственост. Т.е. въпросът ми е: Знае ли кметът на 

община Варна за подобни проекти, как би реагирал ако има такъв и би ли 

дал своето мнение това да бъде осъществено. Говоря за конкретни неща.  

 Вторият ми въпрос е за това какво ще прави общината с дарения 

имот на д-р Головина. В центъра на Варна, имаше самонастанили се там 

хора. Имаме вапиюща нужда от социални заведения, детски заведения. 

Какво правим с този имот? Благодаря. 

 

 Стелиян СЕВАСТИЯНОВ 

 Добър ден. Използвам правото си на питания към кмета на община 

Варна за да го запозная с един случай. В район Приморски във вилната 

зона има отреден вилен имот на Атанаска Николова Маринова със 

съответните номера, съседи и т.н. В съседство с този имот има друг, който 

в момента през него със заповед на кмета и е осигурено право на достъп до 

имота си. Както е известно общината е длъжна да осигурява право на 

достъп до абсолютно всеки имот. В последствие собственика на предния 



имот не признава заповедта, оспорва я в съда и същевременно затваря 

достъпа на Атанаска Николова Маринова. Въпросът ми към кмета е как тя 

ще получи достъп до имота си при положение, че делото се проточи? 

Известно ми е, че съответната тъжителка Атанаска Маринова е ходила при 

кмета на район Приморски г-н Градинаров, че той  и е обещал съдействие. 

Но съдействието, което може г-н Градинаров да и осигури не е много 

действено според мене, при положение, че заповедта на кмета не е 

издадена с предварително изпълнение. Недостатъка на тази заповед е 

именно това, че тя не е издадена с предварително изпълнение. И момента 

тази заповед не съществува докато нямаме решение на съда. Моят въпрос е 

как хората ще прехвърчат ли до имота си за да го обслужват и въобще да 

го ползват? Явно невъзможна ситуация. Та моето питане е свързано и с 

това моля г-н кмета да преиздаде такава заповед, но вече с предварително 

изпълнение за да  могат хората докато трае делото по реалната му заповед 

да имат достъп до имота. Иначе не се съмнявам в доброто желание на 

район Приморски да осигурят на тъжителката достъп до имота и. 

 

 Веселин МАРЕШКИ 

 Уважаеми колеги, администрация, искам да задам за пореден път 

следния въпрос. Той касае центъра на Варна и едно от местата, за което 

всички варненци говорят с уважение, това е козирката. Много срещи са се 

правили там и начина, по който тя се експлоатира. Аз първо си мислех, че 

във връзка с козирката проблема стои в Общинския съвет и настоявах той 

да бъде решен. В крайна сметка ние взехме решение какво трябва да се 

прави. И без да сме вземали решение договора за ползване на козирката от 

KFC отдавна е изтекъл. В разговори с г-жа Трендафилова тя ме убеждава, 

че са взети мерки да бъде освободено. Така или иначе мерките не знам 

какви са, но явно не дават резултат. Просто молбата ми е максимално 

бързо да го решим този проблем защото в обществеността витаят много 



неприятни слухове, определени общински съветници, а след като взехме 

решението, че от администрацията някой взема горницата, разликата 

между черитях хиляди лева наем и реалния около тридесет-четиридесет 

хиляди лева. И просто заради едни десет-петнадесет хиляди лева на месец  

да не слагаме петно нито  върху колегите от Общинския съвет, нито върху 

администрацията, не дай си боже върху кмета. На десетата си година от 

управлението едва ли има нужда и едва ли някой си мисли, че разликата 

отива там. Явно има някакъв проблем и молбата ми е г-н кмете да ми 

кажете кога ще бъде решен този проблем и да се премине към 

изпълнението на решението на Общинския съвет. Благодаря ви. 

 

 Кирил ЙОРДАНОВ – Кмет на Община Варна 

 Г-н Симеонов, подготвяме ви отговор писмен, който утре ще 

получите. Без да изпадам в подробности принципно ви отговарям, че на 

рибарите трябва да се помогне, на един отрасъл така да се каже, важен за 

града ни като морски град и за хората ни, и за нашите гости. Условията са 

никакви практически. Имахме разговори с ветеринарните органи за 

условията в които и в момента се лови и предлага на пазара риба. Те са под 

всякаква критика, това е факт. От тук произтича ако щете и нашия 

морален, нека да го наречем в последствие и фактически ангажимент. 

Знаете, че община Варна не граничи с морето. Държавата граничи, а ние 

идваме след това. Оттука произтича много голяма трудност в областта на 

всички проекти, каквито и да са те, свързани с пясъка, морето. Но това е 

законодателството, ще се съобразяваме. Вариантите са да бъдат 

подкрепени рибарите за строителство било върху частен, общински, 

доколкото  знам има два подходящи общински терена. Не се съмнявам 

едно такова предложение ще срещне подкрепата на всички представители 

на всички политически сили в Общинския съвет. Но ще ви бъде 

предоставен отговор в тази насока.  



 Головина. Констатирам връзка в двата въпроса само във вашата 

активност г-н Симеонов. Но да се върна на предишния въпрос. Не ги 

безпокойте повече хората, не ги гонете. Поне това трябва да е ясно, че 

отдавна в Общия устройствен план заменения терен няма нищо общо и в 

бъдеще не може да има в рамките на прерогативите на администрацията 

застрояване като предвиден за озеленяване район. Но това не означава да 

спрете усилията, напротив продължавайте да не бъда неправилно разбран. 

Но въпроса е получил своето решение с предназначението на този терен за 

озеленяване. Официално никога не може да бъде снета тази позиция в мое 

лице във времето, в което аз отговарям за него. Категорично. И детските 

градини, впечатлили вашата активност, как да кажа диалог на живо между 

общинските съветници и варненци в тази зала. Головина е сърцевината на 

вашия въпрос. Днес внесеното от мен предложение цели решаване на този 

въпрос. Построяването на нова детска градина. Повечето общински 

съветници знаят, че днес се състоя една дискусия по едно друго 

предложение, което цели, но то ще бъде взето на следващия Общински 

съвет, по-нататъшното решаване на проблема с нови  три детски градини 

най-малко. И мисля, че в много голяма степен този въпрос ще бъде решен, 

което пак не изключва напрежението и възбуждането на интересите на 

хората, и то точно в тези дни, които предстоят 45дни или 60 оттук нататък. 

Важното е да се знае проблема е значим, проблема е в нашето полезрение. 

Всичко онова, което е в нашите ръце като средства и възможност ще бъде 

използвано да бъде решен този въпрос. 2000 места дотука сме открили и 

мисля, че това не е пустословие. Много бързо ще бъдете свидетели как ще 

се разкрият стотици места в детските градини. Головина – разполагаме с 

работен проект за строителството на детска градина с две групи, 50 места, 

стойност на строителството 1000000 лева. Работният проект е готов. 

Продължавам. Като бях в Барселона и като поздравих кмета за красивия 

град, той ми отговори по следния начин. Барселона е много проблематичен 



град, Барселона има всички възможни проблеми, които един град може да 

има. За щастие той каза Барселона е богат град. Как стоят нещата във 

Варна? Аналогично по отношение на проблемите и коренно различно по 

отношение на средствата. Слава богу на липсващите средства да решаваме 

тежки проблеми в града. Имаме еквивалента. Еквивалента в момента няма 

пазарна стойност. Слава богу ниски са стойността на изграждането на 

такива социални обекти като детските градини. Вече подразбирате 

финалната част на моя отговор. Ще търсим начина, по който досега се 

опитвахме да решим проблеми на града без за това да заделяме конкретни 

средства. Т.е. на основата на работния проект, който предвижда 

изграждането на две детски групи с 50 места за детска градина на стойност 

1 млн.лв. съгласно проекта ще търсим нашия партньор. Ще го търсим 

всички заедно разбира се.  

 Г-н Севастиянов, конкретния случай не ми е известен. Той така 

представен от вас представлява и фактическа и правна сложност. Не кой 

знай каква, но поне такава да не мога да ви отговоря в момента, защото и 

конкретния случай не го познавам. Но ще възложа на моите колеги юристи 

да се запознаят с него и да ви се отговори на вас, както и на 

заинтересованите хора.  

 Г-н Марешки, за козирката. Какво е решението на Общинския съвет? 

Да става час по-бързо. Нямам нищо против. Има ли такова решение? Има. 

Гласувано е. Той договора изтече, но. Каква процедура има г-жо 

Трендафилова? И то е съда, така ли? Сега най-вече за зрителите, вероятно 

хората в залата чуха отговора на г-жа Трендафилова. Решението на 

Общинския съвет е обжалвано от наемателите и е съда, и е оспорено 

съдържанието на моето писмо, с което съм ги приканил да освободят 

имота. Съображенията на тяхната жалба, както чухте са, че те оспорват 

нашата констатация, залегнала и във вашето решение и в моето писмо, че 



срока на договора с тях е изтекъл. Това е. Ще следим в такъв случай 

съдебния развой и съдебното решение в тази насока. Успешна сесия. 

 

 Данчо СИМЕОНОВ 

 Уважаеми г-н кмете, аз ви благодаря за отговорите. Ще се запозная с 

писмения отговор по отношение на това, което говорихме за 

пристанището. По отношение на тази реплика, че моята активност е 

специална искам да ви кажа, че аз защитавам интересите на избирателите и 

ще защитавам и за напред. Не исках да политизирам нещата, така че 

спирам дотук. Благодаря ви. 

 

 Веселин МАРЕШКИ 

 Уважаеми колеги, г-н кмете, всички сме виждали договора на KFC с 

община Варна и той наистина е срочен, изтекъл и няма никакво правно 

основание. В него никъде не пише, че той може да се продължава, 

удължава, ката, че те какви дела си водят си е техен проблем. Ако тука 

чрез такива хватки е допуснато дело и  ако то няма интерес да се спечелва 

от община Варна може да се води с години и да продължава да се граби 

Варна по този начин ние абсолютно не сме съгласни и мисля, че има доста 

законови възможности, с които община Варна да си влезе в правото си да 

владее имота. Така, че ще ви помоля да ни предложите някакви по-

конкретни действия, с които до края на седмицата или до края на другата 

седмица имота да бъде опразнен. В противен случай ние стигнахме до 

становище на председателския съвет, че ще трябва да се сезира 

прокуратурата за евентуални действия явно вече не на общински 

съветници, а в администрацията, че там нещо се прави зад гърба на 

варненци. Благодаря. 

 

 



 Кирил ЙОРДАНОВ – Кмет на Община Варна 

 Значи това, което се прави със сигурност е да се говорят врели 

некипели пред варненци. Това е ясно на всеки, който слуша и чува. Нали 

разбирате, че когато вашето решение е обжалвано, то не е влязло в сила. 

Ясно ли е това или не е ясно. На вас като не ви е ясно на мен ми е ясно. 

Оттук нататък има два варианта. Или чакаме съда да се произнесе или 

вадим тоягите, набиваме ги и ги изгонваме посред бял ден. Горе долу 

вашето предложение нататъка отива.  

 

 Веселин МАРЕШКИ 

 Явно някой ви подвежда. Това са два въпроса. Договора с тези хора е 

изтекъл и то трябва да се освободи. 

 

 Кирил ЙОРДАНОВ – Кмет на Община Варна 

 По тази констатация съда ще се произнесе в спора изтекъл ли е или 

не е изтекъл. Ние приемаме всички с вас, че е изтекъл. Те сезират съда и 

казват срока на договора не е изтекъл. Моля ви произнесете се. Какво се 

случва оттук нататък? Има толкова юристи в залата, питайте ги. Хайде 

питайте ги, да не изпадаме в. 

 

 Веселин МАРЕШКИ 

 Общината може да им направи запор. 

 

 Кирил ЙОРДАНОВ – Кмет на Община Варна 

 В правова държава, когато съда е сезиран, той е господар на 

ситуацията. Когато се произнесе съда, както се произнесе съда. Това е ясно 

и за децата. 

 

 



 Борислав ГУЦАНОВ 

 Само моля ви недейте в диалогов режим. 

 

 Веселин МАРЕШКИ 

 Моето предложение е общината да направи всичко възможно да им 

запорира част от сметките, където да търсим обезщетение когато свърши 

делото в наша полза, защото  

 

 Кирил ЙОРДАНОВ – Кмет на Община Варна 

 Когато свърши делото в наша полза. 

 

 

 Веселин МАРЕШКИ 

 Сега може да се иска обезпечение за нанесените вреди на община 

Варна. И това всеки юрист може да ви го каже.  

 

 Кирил ЙОРДАНОВ – Кмет на Община Варна 

 Г-н  Марешки, аз разбирам желанието ви в някаква светлина да бъдат 

представени нещата. Пак казвам следим съдебния процес. Изводите ще 

бъдат направени, когато съда се произнесе. Как е участвала в него община 

Варна, защитила ли е интересите на нашия град, на варненци, Защо 

предричате нещата и правите внушения по  

 

 Веселин МАРЕШКИ 

  Аз ви казвам вие да заведете насрещно, където вие да поискате 

обезщетение за евентуалните загубени ползи от това, че неправомерно 

използват имота.  

 

 



 Кирил ЙОРДАНОВ – Кмет на Община Варна 

 Вие на каква база правите извода и внушението, че ние не 

защитаваме интереса на варненци. Хайде сега това да ми кажете. 

 

 Веселин МАРЕШКИ 

 Искаме запор на техни сметки и някаква сума за да обезпечим 

нашето вземате, когато свърши делото. 

 

 Кирил ЙОРДАНОВ – Кмет на Община Варна 

 Кое вземане? За какво вземане става въпрос? Те оспорват вашето 

решение на Общинския съвет.  

 

 Борислав ГУЦАНОВ 

 Г-н Марешки, много ви моля имате питане, отговор на питане, 

реплика, дуплика. Много ви моля. 

 

 Кирил ЙОРДАНОВ – Кмет на Община Варна 

 Нали разбирате, че при това положение хем имате решение, защото 

сте го взели, хем го нямате, защото не може да произведе ефект и сила. Все 

едно, че нямате решение. Докато съда  не кажа правилно сте решили 

нямате решение. А що се отнася до това, че до последна как да кажа 

секунда ще се престъпват интересите на града ще ви дам за пример 

“Кралекс”.  Същата история. Същата история кървава разпра по 

инстанциите на прокуратурата. Години наред нямат договор. Без 

основание заемат общинския имот. Нищо не са плащали. Седемдесет 

хиляди лева ги съдим за пропуснати ползи. Имаме дело по въпроса, което 

тези дни ще се гледа. Аз ще изчакам тука на микрофона. 

 

 



 Цвета ГЕОРГИЕВА 

 Г-н Йорданов, ще ви помоля да не правите внушения от тази трибуна 

по отношение на дела, които още не са приключени. 

 

 Кирил ЙОРДАНОВ – Кмет на Община Варна 

 Това не са внушения, това са конкретно предприети от мен стъпки в 

правния мир със заповеди и действия, и строителство на нова спортна зала. 

Никакви внушения не правя. 

 

 Цвета ГЕОРГИЕВА 

 Абсолютни внушения са правите, защото голяма част от това, което 

казахте не отговаря на истината.  

 

 Кирил ЙОРДАНОВ – Кмет на Община Варна 

 Кое е внушение? Че ги извадих ли? Че няма договор? Че за времето 

през което са заемали залата без договор дължите 70 хил.лв. наем за 

общината ли? Това внушение ли е?  

 

 Цвета ГЕОРГИЕВА 

 Не ви отива нито на поста, нито на възрастта да прощавате, да 

правите това, което правите в момента.  

 

 Кирил ЙОРДАНОВ – Кмет на Община Варна 

 В модният дизайн съветвайте другиго на кого отива и на кого не 

отива. Точно в това си качество съм предприел всички стъпки да бъдат 

извадени, да бъде построена нова спортна зала и да се изплатят 70 хил.лв. 

на община Варна. 

 

 



 Цвета ГЕОРГИЕВА 

 Не обяснявайте неща, които не са минали и не знаете решенията на 

съда какви са. Предполагам, че това са поредните 70 хил.лв. се иска, но 

това е положението. 

 

 Кирил ЙОРДАНОВ – Кмет на Община Варна 

 Вие в какво качество питате? 

 

 Цвета ГЕОРГИЕВА 

 Аз съм председател на този клуб. 

 

 Кирил ЙОРДАНОВ – Кмет на Община Варна 

 У-у-у-у, ох-ох-ох, не се изпитва даже чувство за свян. В публичното 

пространство когато стане дума за лекоатлетическата писта говорим за три 

престъпления едновременно.  

 

 Цвта ГЕОРГИЕВА 

 По отношение на свена вие сте последния човек, който може да 

коментира. Защото вие въобще нямате никакъв такъв.  

 

 Кирил ЙОРДАНОВ – Кмет на Община Варна 

 Отидете да видите лекоатлетическата писта. 

 

 Цвета ГЕОРГИЕВА 

 Аз много добре знам и всичко съм виждала. 

 

 Борислав ГУЦАНОВ 

 Недейте да обръщате залата в … 

 



 Кирил ЙОРДАНОВ – Кмет на Община Варна 

 Съжалявам, че стана махала г-н Михайлов. По махленски начин като 

се представят нещата усещането за това е неизбежно. Залата при всички 

положения е европейски изглеждаща и предоставя европейски условия за 

тренировка. Не съм стъпил в нея.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ІІ. 

По точка  втора от дневния ред: 
Разглеждане на предложение за решение относно удостояване с 

Почетния знак „За заслуги към Варна” – златен на проф.д-р Тамара 
Георгиева Хинова. 
      Докл.: Б. ГУЦАНОВ–Председател ОбС 
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Р Е Ш Е Н И Е : 
 

1274-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 3, чл. 5 и чл. 
7 от „Статут за удостояване с почетни звания и отличия на Община Варна” 
и във връзка с предложение на Кмета на Община Варна вх. № ОС-9-
9302(68)/11.05.2009 г., Общински съвет – Варна удостоява проф.д-р 
Тамара Георгиева Хинова с почетен знак „За заслуги към Варна” – 
златен, за изключителния й принос за организиране и утвърждаване на 
юридическото образование в гр. Варна, за цялостното й научно творчество, 
за издигане на авторитета и просперитета на гр. Варна в областта на 
юридическата наука. 

 
/за – 43, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

 
 



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

вероизповедания, медии” относно: 
- утвърждаване решението на Журито от 27 април 2009 г. за 

удостояване с награда „Варна” на творци и творчески колективи в 
следните раздели: литература; визуални изкуства; театър; музика; 
танц; публицистика и журналистика; архитектура; организация, 
подпомагане и популяризиране на културата и изкуството; 

- отпускане на сумата от 5 000 лв. на Рая Димитрова Костова – 
за заплащане на обучение в Кралската академия по музика в Лондон, 
Англия. Средствата да бъдат осигурени от бюджета на функция 
“Култура” § 10 на мер. 7/32/759 “Други дейности по културата”;  

- отпускане на сумата от 8 000 лв. на Антония Златанова 
Йорданова – за заплащане на обучение в двугодишната магистърска 
програма в Кралската консерватория Брюксел. 

Докл.: П. АНЧЕВ – Председател ПК 
 
 Общ брой присъстващи общински съветници – 43 
 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 
 

1275-3. На основание чл. 21 ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 4, чл. 5 и чл. 
10 от Статут за удостояване с почетни звания и отличия на Община Варна 
и във връзка с чл. 2, чл. 8 и чл. 9 от Статута за присъждане на награда 
„Варна” за изкуство и култура, Общинският съвет Варна утвърждава 
решението на Журито за удостояване с Награда „Варна” от 27 април 2009 
г. на следните творци и творчески колективи: 

• За литература – Райна Пенева – за високи художествени 
постижения в литературата за деца и юноши и за книгата й „Моите 
приключения с жабчето Кваки”; 

• За визуални изкуства – Иван Обретенов – за високи 
художествени постижения, проявени в творчеството му през 2008 г. и за 
юбилейната му изложба, както и за участие в национални и международни 
прояви през цялата година; 

• За театър – Боян Стоянов – за талантливо пресъздаване на 
образа на Звяра в спектакъла на ДКТ-Варна „Красавицата и звяра”; 

• За музика – Десислава Добрева – за талантливото й изпълнение 
на песни от български композитори и за компакт диска „Тя е”, издаден през 
2008 г.; 



• Танц – Колектива на балетния спектакъл „Ана Каренина” 
на ОФД-Варна за проявено високо художествено майсторство и 
сполучливо пресъздаване чрез изкуството на балета на идеите и образите в 
романа н а Лев Толстой в лицето на постановчика-хореограф Константин 
Илиев, либретиста Димитър Калев, музикалния консултант Мариела 
Чанкова, сценографа и художника на костюмите Лора Маринова и целия 
балетен състав;  

• За публицистика и журналистика – Румен Генов – за 
дългогодишната му дейност на спортен радио журналист, за обективно и 
вярно отразяване на спортния живот във Варна; 

• За архитектура – арх. Емил Пасков – за цялостното му 
творчество и за приноса му териториалното изграждане на Варна, за 
неговата издирвателска и проучвателска работа на архитектурното 
наследство на нашия град; 

• За организация, подпомагане и популяризиране на културата и 
изкуството – ВСУ „Черноризец Храбър” за приноса му в поощряването и 
развитието на културата и творческата активност на творците във Варна, за 
подпомагане и осъществяване на творчески проекти в културата и 
изкуствата. 

/за – 43, против – 0, въздържали се – 0/ 
      

 

  1276-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. т. 6 и т. 23, във връзка с чл. 17, 
ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 
отпусната сумата от 5 000 лв. на Рая Димитрова Костова – за заплащане 
на обучение в Кралската академия по музика в Лондон, Англия. Средствата 
да бъдат осигурени от бюджета на функция “Култура” § 10 на мер. 7/32/759 
“Други дейности по културата” . 

/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 36, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 15/ 

 

  1277-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. т. 6 и т. 23, във връзка с чл. 17, 
ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 
отпусната сумата от 8 000 лв. на Антония Златанова Йорданова – за 
заплащане на обучение в  двугодишната магистърска програма в Кралската 
консерватория Брюксел. Средствата да бъдат осигурени от бюджета на 
функция “Култура” § 10 на мер. 7/32/759 “Други дейности по културата” . 

/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 30, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 21/ 



ІV. 

По точка  четвърта от дневния ред: 
Разглеждане на предложения за решения от ПК „Наука и 

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

просвета за 2009 г.; 
- присъждане на награди „Варна” в сферата на науката и 

висшето образование за 2009 г.; 
- отпускане на сума от 2000 лв. на Пеню Михайлов за издаване 

на книга  „Трансформация на икономическата система в България: 
проблеми и противоречия”. 

Докл.: проф. Н. ДЖАГАРОВ – 
Председател ПК 
 

 Общ брой присъстващи общински съветници – 46 
 
 Общински съвет – Варна прие следните 
 

Р Е Ш Е Н И Я : 
 

1278-4. На основание чл. 21, ал.1, т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 
от ЗМСМА, чл. 1, чл. 4 от раздел “Общи положения” и чл. 9 от раздел 
“Процедура за определяне на наградите” от Статута на награда “Варна” в 
системата на народната просвета. Общински съвет - Варна  присъжда 
награди “Варна” в системата на народната просвета за 2009 г., както 
следва:  
       

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

Елена Николова Гаданчева, учител в ОДЗ № 14”Дружба”- за 
активния й принос в реализацията на многобройните проекти, в които 
участва детското заведение 
 

2. ”Учител на годината” в начален етап на основното образование: 
Красимира Стоянова Симеонова, учител в  ОУ „П.Р.Славейков” - за  

творческия й дух, за вещината и търпението,  за вярата й, че всяко дете 
може да успее, за успешните изяви на нейните ученици на регионално и 
национално ниво на състезания и олимпиади по математика, и на различни 
конкурси по театрално майсторство 

 
 
 



3. ”Учител на годината” в хуманитарната област: 
Мария Петрова Георгиева, учител по история в НГХНИ 

“К.Преславски”- изявен професионалист и творец с доказан принос  в 
своята дейност; за “уроците й по родолюбие”, чрез които всяка значима 
дата в историята на България се превръща в среща на науката, изкуствата, 
фолклора и в незабравимо преживяване за  учениците 

 
4. “Учител на годината” в природо-математическата област: 
Валентина Станева Момчилова, учител в МГ”Д-р П.Берон” - за 

професионализма и новаторския й дух, за блестящото представяне на нейни 
ученици на национални и международни състезания по математическа 
лингвистика.  

 
5. “Учител на годината” в областта на изкуствата: 
Боян  Михайлов Бъчваров, учител по пиано в НУИ”Добри Христов- 

за блестящата му работа като педагог и концертиращ изпълнител, за  
любовта и себеотрицанието, за  престижните награди от национални и 
международни конкурси 

 
6. “Учител на годината”  в областта на спорта: 
Людмила Любенова Атанасова, учител по физическа култура в  

СОУ за деца с нарушено зрение “Д-р Иван Шишманов”- за проявено 
новаторство в учебно–възпитателния процес,  за успешните  изяви на 
нейните ученици в Сао Паоло- Бразилия на Световното първенство за хора 
с увреждания; в Колорадо Спрингс, САЩ и в Пекин, Китай- на 
Параолимпийските игри 

 
7. “Учител на годината” по професионално образование: 
инж. Георги Детелинов Беков, учител в ПГ по електротехника- един 

от основателите на гимназията, доказан професионалист, подготвил хиляди 
специалисти в областта на електротехниката , енергетиката и електрониката 

 
8. “Ученик на годината”  в хуманитарната област: 
Даяна Христова Христова-ученичка от XII клас на I ЕГ - за 

изключителните й  постижения в хуманитарната област, изкуството и 
спорта през учебната 2008/9година 

 
9. “Ученик на годината” в природо-математическата  област: 
Диана  Руменова Софрониева- ученичка от XIIклас на  МГ”Д-р П. 

Берон” –за многобройните спечелени призови места на републикански и 
международни конкурси, олимпиади и състезания по математика, 
астрономия и математическа лингвистика  през учебната 2008/9година 

 



10. “Ученик на годината” в областта на изкуствата: 
Александър Руменов Костадинов, ученик от XI клас в класа по 

пиано на Боян Бъчваров в НУИ”Д.Христов”- за високи творчески 
постижения през годините на обучение, за спечелените престижни  награди 
през 2008/9г. на национални и международни конкурси  

 
11. “Ученик на годината” в областта на спорта: 
Ани Антонова  Крумова- ученичка в VIII клас в МГ”Д-р П. Берон”- 

за изключителните й постижения в областта на шахмата и получените 
награди от участия в регионални, национални и международни първенства. 

 
12. “Ученик на годината” в областта на професионалното 

образование: 
Чудомира Николаева  Чернева, ученичка в ПГГСД”Николай 

Хайтов”, специалност” Проектиране и производство на вътрешно 
обзавеждане”-за победите й в националните  конкурси по горско стопанство 
и проектиране на мебели  

 
13. ”Учителски колектив” в системата на предучилищното 

възпитание: 
Колективът на ЦДГ№38 ”Ян Бибиян”- за високи професионални 

постижения  и възпитателно- образователна работа с децата , насочена към 
гражданско възпитание,  екологично възпитание и здравна култура 

 
14. ”Учителски колектив в системата на средното образование”: 
Колективът на МГ”Д-р П.Берон”- колектив – новатор, който съчетава 

традиции и иновации и  в хармонично единство изгражда чуждоезиково и  
профилирано обучение по математика , информатика и информационни 
технологии  като ефективен път за съвременна личностна реализация на 
младите хора  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  1279-4.   На основание чл. 21, ал.1, т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3  
от ЗМСМА, чл. 2.1, чл. 2.7 и чл.3.11 от Статута за присъждане на награда 
“Варна” в сферата на науката и висшето образование, Общински съвет-
Варна присъжда награди “Варна” в сферата на науката и висшето 
образование за 2009 г., както следва: 

 
1. ХУМАНИТАРНИ НАУКИ 

ИНДИВИДУАЛНИ НАГРАДИ 
• ДОЦ. Д-Р КРАСИМИР ДИМИТРОВ ИВАНОВ, ДМН – за нов 
метод „Оптимизиране на клиничен подход при болни с колоректален рак, с 
цел подобряване на резултатите от диагностиката и хирургическата тактика, 
чрез въвеждане на нов молекулен панел”– предложение на Медицински 
университет „Проф. д-р Параскев Стоянов”     
   

КОЛЕКТИВНИ НАГРАДИ 
• НАУЧЕН КОЛЕКТИВ С ПРИНОСА НА ПРОФ. Д-Р АНЕЛИЯ 
КЛИСАРОВА, ДМН, МАГ. ФАРМ. ДОЦ. ДИМИТЪР ДИМИТРОВ, ДМ  
- за разработка на проект, акредитация и откриване на факултет по 
фармация към Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” - 
като важен учебен, научно - изследователски и организационно - методичен 
център в фармацевтичната наука, аптечната и дистрибуторската дейност за 
гр. Варна и региона на Североизточна България – предложение на 
Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” 
    

2. ПРИРОДНИ НАУКИ 

ИНДИВИДУАЛНИ НАГРАДИ 
• СТ. Н. С. II СТ. Д-Р ИНЖ. ТРАЯН КОНСТАНТИНОВ 
ТРАЯНОВ – за научно - популярната му книга „Тайните на морското дъно” 
– посветена на 50-годишнината на подводната археология в България - 
съдържа 26 текста за подводни изследвания и подводната археология 
заедно с коментари, анализи и научни хипотези за подводни 
археологически обекти, природни феномени и конкретни артефакти, 
извадени от морското дъно – предложение на БАН Институт по 
океанология Варна 
 
 КОЛЕКТИВНИ НАГРАДИ 
• НАУЧЕН КОЛЕКТИВ С РЪКОВОДИТЕЛ СТ. Н. С. II СТ. Д-Р 
ИНЖ. АТАНАС ПАЛАЗОВ – за научното постижение „ Система за 
наблюдение параметрите на морската среда в пристанищните райони и 



заливи по българското черноморско крайбрежие” - предложение на БАН 
Институт по океанология Варна  

3. ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ 

ИНДИВИДУАЛНИ НАГРАДИ 
• ДОЦ. Д-Р ДИМИТЪР КАНЕВ КАНЕВ – за монографическото му 

изследване на тема „Икономически теории за управлението на персонала и 
приложението им във Въоръжените сили” - предложение на ВИСШЕ 
ВОЕННОМОРСКО УЧИЛИЩЕ „Н. Й. ВАПЦАРОВ”   

 

4. ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ 
ИНДИВИДУАЛНИ НАГРАДИ 
• ПРОФ. Д. АРХ. Н. ИВАН НИКОЛАЕВ НИКИФОРОВ - за 

публикуваната през 2008 г. книга „История на градоустройството” – 
предложение на Варненски свободен университет „Черноризец храбър” 
 

 КОЛЕКТИВНИ НАГРАДИ 
• НАУЧЕН КОЛЕКТИВ С РЪКОВОДИТЕЛ КАПИТАН I РАНГ 

ДИМИТЪР АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ – за работата по проект „Защита на 
пристанища и военноморски бази на Р. България от терористични заплахи” 
– предложение на ВИСШЕ ВОЕННОМОРСКО УЧИЛИЩЕ „Н. Й. 
ВАПЦАРОВ” 
 

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

 
 

 
1280-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 

1, т. 3 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 
отпусната сума от 2 000 лв. на проф., д–р на икономическите науки Пеню 
Михайлов за издаване на книга под заглавие “Трансформация на 
икономическата система в България: проблеми и противоречия”.      

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

  
 



V. 
По точка  пета от дневния ред: 
Разглеждане на предложение от Кмета на Община Варна вх. № 

РД-9-9302(58)/23.04.2009 г. относно разкриване на две целодневни 
детски градини в кв. „Аспарухово” и в кв. „Младост” и групи към тях. 

Докл.: Б. ГУЦАНОВ–Председател ОбС 
 
 Общ брой присъстващи общински съветници – 32 
 
 Общински съвет – Варна прие следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е : 
 
 

1281-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 10, ал. 7 от 
ЗНП и чл. 15, ал. 1 от ППЗНП, Общински съвет – Варна решава да се 
разкрият ЦДГ в кв. „Аспарухово” с 6 /шест/ градински групи и ЦДГ в кв. 
„Младост” с 6 /шест/ градински групи. 
 

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

 

 



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

стопанство”  относно: 
- приемане на годишните финансови отчети и отчетите за 

дейността за 2008 г., освобождаване от отговорност управители и 
контрольори, на Съвета на директорите и избиране на одитори за 
извършване на одиторски контрол за 2009 г. на:  

 * “Жилфонд” ЕООД;  
 * “Амбулатория групова практика за специализирана 

медицинска помощ център за психично здраве – Варна” ЕООД; 
 * “Обреди” ЕООД; 
- одобряване на пазарна оценка, изготвена във връзка с 

провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот, 
представляващ ПИ с идентификационен № 10135.5501.49 с площ 677.00 
кв.м. по плана на Южна промишлена зона; 

- включване 4 бр. жилища във фонд “Жилища за настаняване 
под наем на граждани с установени жилищни нужди”; 

- учредяване на право на строеж върху поземлен имот – частна 
общинска собственост с идентификатор 10135.3511.137, по кадастрална 
карта на район “Младост”, одобрена със Заповед № РД-18-64/16.05.2008 
г. на Изпълнителния директор на АГКК, съставляващ земя, с АОС № 
3831/02.05.2006 г.; 

- допълване на “Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти-общинската  собственост за 2009 г.”, приета с 
решение № 1106-20(13)/18.02.2009 г. на Общински съвет – Варна; 

- одобряване на пазарна оценка, изготвена във връзка с 
провеждане на търг с явно наддаване за продажба на имоти, 
представляващи  пл. № 340, пл. № 375, пл.№ 380, пл.№ 385, пл.№ 386 и 
пл.№ 410, находящи се в местност “Балъм дере” по плана на гр.Варна;  

- одобряване на пазарна оценка, изготвена във връзка с 
провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот, 
представляващ ПИ №10135.5506.414, целият с площ 1180,00 кв.м., м-ст. 
“Вилите”, гр. Варна, при граници: ПИ № 5506.493, ПИ № 5506.410, ПИ 
№ 5506.411, ПИ № 5506.412, ПИ № 5506.413, ПИ № 5506.357; 

- одобряване на пазарна оценка, изготвена във връзка с 
прекратяване на съсобственост чрез продажба частта на Община 
Варна, представляваща 93,00 кв.м. ид.ч. от ПИ №10135.5510.370, целият 
с площ 588,00 кв.м., при граници: ПИ №5510.371, ПИ №5510.124, ПИ 
№5510.365, ПИ №5510.366, ПИ №5510.369, находящ се в кв.Галата, гр. 
Варна; 

- приемане на годишни финансови отчети и отчети за дейността 
за 2008 г., освобождаване от отговорност на управители и контрольори 



и избиране на одитори за извършване на одиторски контрол за 2009 г. 
на:  

  * Диагностично-консултативен център І “Света Клементина 
– Варна” ЕООД;  

  * Диагностично-консултативен център “Свети Иван Рилски 
- Аспарухово – Варна” ЕООД;  

  * “МДОЗС – д-р Марко Антонов Марков – Варна” ЕООД; 
  * “Медицински център за рехабилитация и спортна 

медицина І – Варна” ЕООД; 
- изготвяне на технически, екологичен, финансово-

икономически, правен, геоложки анализ, мотивирано предложение 
пред Общински съвет – Варна, проекти на решение, обявление и 
документация за участие, проект на договор за предоставяне на 
концесия с предмет изграждане и експлоатация на спортна база с 
открити и закрити обекти за спортни дейности, съоръжения за 
екстремни спортове като бънджи кула, стена за катерене, тролей 
(спускане по въже), бънджи батут, тренажори, както и спортни 
уреди и съоръжения за други видове спорт в поземлен имот с 
идентификатор № 10135.5502.5, находящ се в гр. Варна, кв. 
"Аспарухово", 27-ми подрайон, кв. 6, с площ 19748 м2, частна 
общинска собственост, съгласно АОС №3528/19.08.2005 г.;  

- прекратяване на съсобственост чрез продажба на имот - 
общинска собственост, находящ се в гр. Варна, кв. Виница, ул. 
"Добри Христов" № 31, представляващ земя с площ 38,01 кв.м. 
идеални части от урегулиран поземлен имот IX-10, в кв. 17 - целият 
с площ 970,00 кв.м; 

- одобряване на пазарна оценка, изготвена във връзка с 
провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот, 
представляващ Поземлен имот с идентификатор 10135.3513.247 с площ 
от 506.00 кв.м, находящ се в гр.Варна, ул. “Андрей Сахаров” № 27; 

- одобряване на пазарна оценка, изготвена във връзка с 
провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот, 
представляващ ПИ с идентификатор 10135.5502.458 с площ от 226.00 
кв.м,  находящ се в гр.Варна, кв.”Аспарухово”, ул.”Перник” № 5А; 

- одобряване на пазарната оценка, изготвена във връзка с 
провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот, 
представляващ ПИ с идентификатор 10135.3511.561 с площ от 614.00 
кв.м, находящ се в гр.Варна, жк.”Възраждане” ІІ-ри м.р.; 

- одобряване на пазарната оценка, изготвена във връзка с 
прекратяване на съсобственост върху имот, чрез продажба на частта на 
Община Варна, представляваща 60.00 кв.м. ид.ч.  от  УПИ ІV, кв.6а по 
плана на с.Звездица с административен адрес ул.”Вега” № 2, целият с 



площ 810.00 кв.м, определена от оценител на имоти, в размер на  4 
920.00 лева,  без включен ДДС; 

- възлагане на Кмета на Община Варна организиранe и 
провеждане на конкурс за възлагане управлението на ЕООД с 
общинско имущество “Обреди” и представяне на резултатите от 
проведения конкурс за утвърждаване; 

- създаване на Работна група от общински съветници, 
представители на общинската администрация и други специализирани 
органи за изработване на становище за реализиране на проект за 
изграждане на крематориум на територията на Община Варна; 
  - преобразуване  на “Дезинфекционна станция” ЕАД в 
“Дезинфекционна станция - Варна” ЕООД; 

- одобряване на пазарната оценка на ограничено вещно право на 
строеж, определена от оценител на имоти, за изграждане на пристройка 
– балкон с площ 5,5 кв.м. с адрес: гр. Варна, бул. „Цар Освободител” 37, 
вх. Б; 

- приемане на годишните финансови отчети и отчети за 
дейността за 2008 г., освобождаване от отговорност на членовете на 
Съветите на директорите и избиране на одитори за извършване на 
одиторски контрол за 2009 г. на:  

 * “Пазари” ЕАД – Варна; 
 * “Градски транспорт” ЕАД; 
- разглеждане на предложение от Кмета на Община Варна вх. № 

ЗАО-52197/01.04.2009 г.относно одобряване на пазарна оценка, 
изготвена във връзка с разпоредителна сделка за продажба на поземлен 
имот с идентификатор 10135.2564.1292, с площ от 1059.00 кв.м в 
местност „Вилна зона” по плана на гр. Варна, описан в АОС № 
5387/2008 г.; 

- даване на съгласие за продажба чрез публично оповестен 
конкурс на недвижим имот – частна общинска собственост, 
представляващ поземлен имот №10135.3511.560 по кадастралната 
карта, одобренa със Заповед №РД-18-64/16.05.2008 г. на Изпълнителен 
директор на АГКК, целият с площ 6 646кв.м., находящ се в гр.Варна, 
ж.к. „Възраждане”, подрайон ІV, предмет на АОС № 5225/13.10.2008 г. 

Докл.: В. АНГЕЛОВА – 
Председател ПК 

Председателката на ПК „Собственост и стопанство” Валерия 
АНГЕЛОВА направи процедурно предложение да бъдат гласувани анблок 
предложенията за решения за освобождаване от отговорност 
управители и контрольори, на Съвета на директорите и избиране на 
одитори за извършване на одиторски контрол за 2009 г. на търговски 
дружества, което бе прието от присъстващите общински съветници с 
резултати от гласуването: за – 35, против – 0, въздържали се – 0. 



Общ брой присъстващи общински съветници – 46 
 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 
 

1282-6-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,  и чл. 137, ал. 
1, т. 3 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ и чл. 40 от Закона за счетоводството,  
Общински съвет – Варна одобрява годишния финансов отчет и годишен 
доклад за дейността на “Жилфонд” ЕООД - Варна за 2008 г. 

   /резултати от поименно явно гласуване: 
   за – 29, против – 1, въздържали се – 0, отсъстват – 21/ 

1282-6-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, 
т. 5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава 
от отговорност Станислав Антонов – управител на “Жилфонд” ЕООД - 
Варна за 2008 г.  

   /резултати от поименно явно гласуване: 
   за – 29, против – 1, въздържали се – 0, отсъстват – 21/ 

    1282-6-3. На основание чл. 144, ал. 1 и чл. 145 от ТЗ, Общински 
съвет – Варна освобождава от отговорност контрольора на “Жилфонд” 
ЕООД - Варна Жеко Георгиев за периода 01.01.08 г. до 31.12.08 г.  

   /резултати от поименно явно гласуване: 
   за – 29, против – 1, въздържали се – 0, отсъстват – 21/ 
 

 
 
Стелиян СЕВАСТИЯНОВ – обяснение на отрицателен вот 

На комисия подкрепих освобождаването от отговорност, на 

комисия гласувах „за”. Не виждам причини управителят и контрольорът 

да не бъдат освободени от отговорност. Гласувах „против” с единственото 

желание да обърна вниманието на ОбС, че това е една фирма, която няма 

смисъл да бъде общинска и според мен не изпълнява някаква роля и 

отдавна е времето по някакъв начин да бъде или ликвидирана, или 

приватизирана или да се търси въобще някакъв начин. И тя не е 

единствената. 

Това е единствената причина, поради която гласувах „против” това 

решение. 

 



Общински съвет – Варна прие следните 
Р Е Ш Е Н И Я : 

 
    1283-6-1. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, 

т. 3 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ и чл. 40 от Закона за счетоводството, 
Общински съвет - Варна приема годишния финансов отчет, заверен от 
регистриран одитор и годишен доклад за дейността на “Амбулатория 
групова практика за специализирана медицинска помощ - център за 
психично здраве – Варна” ЕООД за 2008 г.  

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

1283-6-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, 
т. 5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет - Варна освобождава 
от отговорност д-р Цветелина Дончева – управител на “Амбулатория 
групова практика за специализирана медицинска помощ - център за 
психично здраве – Варна” ЕООД за 2008 г. 

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

1283-6-3. На основание чл. 144, ал. 1 и чл. 145 от ТЗ, Общински 
съвет - Варна освобождава от отговорност контрольора на “Амбулатория 
групова практика за специализирана медицинска помощ - център за 
психично здраве – Варна” ЕООД Румяна Вълчева за периода 01.01.08 г. до 
31.12.08 г. 

  /резултати от поименно явно гласуване: 
  за – 31, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 20/ 
  1283-6-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 

от ТЗ, Общински съвет - Варна избира “Ай Си Ар” ЕООД, представлявано 
от д.е.с Светослав Петров Станиславов за извършване на одиторски контрол 
на “Амбулатория групова практика за специализирана медицинска 
помощ - център за психично здраве – Варна” ЕООД за 2009 г. 

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

 
 
 

1284-6-1. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 
3 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ и чл. 40 от Закона за счетоводството, 
Общински съвет – Варна приема годишния финансов отчет, заверен от 
регистриран одитор и годишен доклад за дейността на “Обреди” ЕООД за 
2008 г. 

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



1284-6-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, 
т. 5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава 
от отговорност Любчо Любчев – управител на “Обреди” ЕООД, за 2008 г.  

/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 31, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 20/ 
1284-6-3. На основание чл. 144, ал. 1 и чл. 145 от ТЗ, Общински 

съвет – Варна освобождава от отговорност контрольорите на “Обреди” 
ЕООД Теодора Станева и Георги Стефанов за периода 01.01.08 г. до 
31.12.08 г.  

/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 31, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 20/ 
1284-6-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 

от ТЗ, Общински съвет – Варна избира д.е.с. Слав Минчев Танев за 
извършване на одиторски контрол на “Обреди” ЕООД за 2009 г.  

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

 1285-6.  1. На основание  чл.21, ал.1, т.8  от  ЗМСМА,  чл.41, ал.2,  във 
връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с 
вх. № ОС-9-9302/40/06.03.2009 г.,  Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена във връзка с провеждане на публичен търг с 
явно наддаване за продажба на имот, представляващ ПИ с идентификатор 
10135.5501.49 с площ 677. 00 кв.м. по плана на Южна промишлена зона. 

 Пазарната  цена е определена от  оценител на имоти и е в размер на 
86 800.00 лева без включен ДДС. 

2. На основание  чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от  ЗОС във 
връзка с чл.28, ал.1 от НРПУРОИ  Общински  съвет – Варна решава да се 
проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на имот, 
представляващ ПИ с идентификатор 10135.5501.49, целият с площ 677.00 
кв.м, граници ПИ с идентификатор 5501.52, ПИ с идентификатор 5501.50 и 
ПИ с идентификатор 5501.48. 

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост  № 5261/2008 
год. 

Продажбата на имота да се извърши след провеждане на публичен търг 
за продажба с явно наддаване при стартова тръжна цена от 86 800.00 лева 
без включен ДДС при следните   



 Т Р Ъ Ж Н И  У С Л О В И Я  : 

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

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

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

документи; 
2.2. удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по 

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

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

2.4. служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при 
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 
физически лица и лицата, управляващи и представляващи едноличните 
търговци и юридическите лица, както и за самите еднолични търговци и 
юридически лица /оригинал/, участващи в търга. 

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

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

2.7.  удостоверение за липса на задължения за публични вземания към 
Община Варна от дирекция “Местни данъци” – оригинал; 

2.8.  служебна бележка за недължими общински вземания към Община 
Варна–оригинал; 

2.9. удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ/ЕИК от Агенция по 
вписванията /оригинал/; 

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

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

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



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

2.14. платежен документ за внесен депозит в размер на 8 680.00/осем 
хиляди шестстотин и осемдесет/ лв., платими по IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при «Централна 
кооперативна банка» АД – клон Варна; 

2.15. платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу 
сумата от      1 000 лв., платима по IBAN: BG49CECB97908462150000, BIC: 
CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при «Централна кооперативна 
банка» АД – клон Варна. 

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

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

 

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

 
 
 
 

1286-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 42, ал. 2 от 
ЗОС и чл. 2, ал. 2 от НУРУЖГНПОЖ и по предложение на Кмета на 
Община Варна с вх. № ОС-9-9302/39/06.03.2009 г., Общински съвет – 
Варна включва 4 бр. жилища във фонд “Жилища за настаняване под наем 
на граждани с установени жилищни нужди”, както следва: 

 
ул. “Дубровник”  №  15 вх.  - ет.  2     ап.  2           - АОС  917/98 г.                 
ул. “Отец Паисий”       №  1 вх.  1 ет.  2     ап.  4           - АОС  4203/07 г.                 
ул. “Отец Паисий”       №  45 вх.  Б ет.  5     ап.  2          - АОС  2107/01 г.                 
ул. “Отец Паисий”       №  36 вх.  Е ет.  5     ап.  74           - АОС  1235/99 г.                 

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

 
 
 

 



   1287-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8  от  ЗМСМА,  чл.41, ал. 2,  
във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община 
Варна с вх. № ЗАО-44573/11.03.2009 г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена във връзка с постъпила молба вх. № ЗАО-
44573/13.10.2009 г., от Тодор Петров Марков и Димитра Друмева Маркова 
за учредяване на право на строеж върху поземлен имот – частна общинска 
собственост с идентификатор 10135.3511.137, по кадастрална карта на район 
“Младост”, одобрена със Заповед № РД-18-64/16.05.2008 г. на 
Изпълнителния директор на АГКК, съставляващ земя, с АОС № 
3831/02.05.2006 г., за пристрояване на два броя тераси с обща застроена 
площ 16,10 кв.м. към самостоятелен обект в съществуваща сграда с 
идентификатор 10135.3511.137.2.2, с адрес ж.к “Възраждане”, бл. 5, вх. 3, ет. 
1, ап. 48, съгласно издадена скица № АГ-08-94.Т/8/13.10.2008 г. от Главен 
архитект на район “Младост”. 

 Пазарната оценка е изготвена от оценител на имоти съгласно 
Договор за възлагане № Д-9-9200/176/11.02.2009 г. и е определена на 
4 930,00 лв.  

 
/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 30, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 21/ 

 
 
 
 
 
 

        1288-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, 
изречение 2  от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № 
ОС-9-9302/57/14.04.2009 г., Общински съвет – Варна допълва “Годишна 
програма за управление и разпореждане с имоти-общинската  
собственост за 2009 г.”, приета с решение №1106-20(13)/18.02.2009 г. на 
Общински съвет – Варна, както следва: 
 
 

1. Към  Раздел ІІ „Имоти, които Община Варна ще предложи за 
предоставяне под наем, продажба, учредяване на вещни права и 
предоставяне на концесия”, т 2. “Имоти-частна общинска собственост, 
предвидени за продажба, съгласно ЗОС” от “Годишна програма за 
управление и разпореждане с имоти-общинската  собственост за 2009 г.”,  се 
добавя следния текст: 

 
 



Административен адрес  

и площ  

АОС № и граници   Начална тръжна 
цена в лв. /без ДДС/ 

м. „Балъм дере”  ПИ 380  

с площ 967 кв.м 

5172/2008 г. 44 500 

м. „Балъм дере”  ПИ 340  

с площ 1124 кв.м 

5170/2008 г. 34 200 

м. „Балъм дере”  ПИ 410  

с площ 610 кв.м 

5166/2008 г. 28 100 

м. „Балъм дере”  ПИ 386  

с площ 2162 кв.м 

5161/2008 г. 57 700 

м. „Балъм дере”  ПИ 375  

с площ 690 кв.м 

5160/2008 г. 31 800 

м. „Балъм дере” ПИ 385  

с площ 465 кв.м 

5207/2008 г. 15 000 

ЮПЗ 10135.5501.49 

с площ 677,00 кв.м 

5261/2008 г. 86 800 

Местност „Вилите”, ПИ № 
10135.5506.414  

с площ 1180 кв.м. 

3745/2006 г. 293 172 

„Възраждане”, ІІ м.р., 

ПИ 10135.3511.561 

3493/2005 г. 434 000 

 

2. Към  Раздел ІІ „Имоти, които Община Варна ще предложи за 
предоставяне под наем, продажба, учредяване на вещни права и 
предоставяне на концесия”, т. 2 «Имоти - частна общинска собственост, 
предвидени за прекратяване на съсобственост с Община Варна» от 
“Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинската  
собственост за 2009 г.” се добавя следния текст: 

 

 



№ Адрес на имота АОС Стойност в 
лв. /без ДДС/ 

1. Ул. „Вега” № 2,  УПИ-ІV, с.Звездица 

с площ  810 кв.м 

3885/2006 г. 4 920 

2.  Виница, ул. „Добри Христов” № 31, с площ 
47,01 кв.м. идеални части от ПИ № 
10135.2575.49, целия с площ  979 кв.м. 

4172/2007 г. 11 350  

3. Ул. «Капитан І-ви ранг Георги Купов» № 17 

с площ 588 кв.м 

5272/2008 г. 26 475  

 /резултати от поименно явно гласуване: 
за – 30, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 21/ 

 
 
 
 
 
 
 
 1289-6. 1. На основание  чл. 21, ал. 1, т. 8  от  ЗМСМА,  чл. 41, ал. 2,  
във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община 
Варна с вх. № ОС-9-9302/33/27.02.2009 г., Общински съвет – Варна 
одобрява пазарната оценка, изготвена във връзка с провеждане на търг с 
явно наддаване за продажба на имот, представляващ ПИ  пл. № 340 с площ  
1124.00 кв.м., находящ се в местност “Балъм дере” по плана на гр.Варна.  

 Пазарната  цена, определена от оценител на имоти, и е в размер на 
34 200.00  лева,  без  включен  ДДС. 

 2. На основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от  ЗОС 
във връзка с чл. 28, ал. 1 от НРПУРОИ  Общински  съвет – Варна решава да 
се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на имот, 
представляващ Поземлен имот пл.№ 340 с площ от 1124.00 кв.м, находящ се 
в местност “Балъм дере”  по плана на гр.Варна, при граници ПИ пл.№ 549, 
ПИ пл.№ 338, ПИ пл.№ 9528, ПИ пл.№ 9520, ПИ пл.№ 38. 

 За имота е съставен Акт за частна общинска собственост  № 
5170/2008 год. 

Продажбата на имота да се извърши след провеждане на публичен търг 
с явно наддаване при стартова тръжна цена от 34 200.00 лева без включен 
ДДС, при следните   

                                       
                                       Т Р Ъ Ж Н И      У С Л О В И Я  : 

 



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

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

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

документи; 
2.2. удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по 

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

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

2.4. служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при 
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 
физически лица и лицата, управляващи и представляващи едноличните 
търговци и юридическите лица, както и за самите еднолични търговци и 
юридически лица /оригинал/, участващи в търга. 

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

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

2.7.  удостоверение за липса на задължения за публични вземания към 
Община Варна от дирекция “Местни данъци” – оригинал; 

2.8.  служебна бележка за недължими общински вземания към Община 
Варна–оригинал; 

2.9. удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ/ЕИК от Агенция по 
вписванията /оригинал/; 

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

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

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

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



2.14. платежен документ за внесен депозит в размер на  3 420.00 лева, 
платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при 
«Централна кооперативна банка» АД – клон Варна; 

2.15. платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу 
сумата от  1 000лв., платима по IBAN: BG49CECB97908462150000, BIC: 
CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при «Централна кооперативна 
банка» АД – клон Варна. 

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

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

/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 30, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 21/ 
 
 
 
 
 

1290-6. 1. На основание  чл.21, ал.1, т.8  от  ЗМСМА,  чл.41, ал.2,  
във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община 
Варна с вх. № РД-9-9302/25/27.02.2009 г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена във връзка с провеждане на публичен търг с 
явно наддаване за продажба на имот, представляващ ПИ  пл. № 375 с площ  
690.00 кв.м., находящ се в местност “Балъм дере” по плана на гр. Варна.  

Пазарната  цена е определена от оценител на имоти, и е в размер на 
31 800.00 лева, без включен ДДС. 

2. На основание  чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС във 
връзка с чл.28, ал.1 от НРПУРОИ,  Общински  съвет – Варна решава да се 
проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на имот, 
представляващ ПИ пл. № 375 с площ 690.00 кв.м., находящ се в местност 
“Балъм дере” по плана на гр. Варна, при граници ПИ пл. № 9534, ПИ пл. № 
9501, ПИ пл. № 98, ПИ пл. № 373, ПИ пл. № 374. 

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост  № 
5160/2008 год. 

Продажбата на имота да се извърши след провеждане на публичен 
търг с явно наддаване при стартова тръжна цена от 31 800.00 лева, без 
включен ДДС, при следните   

                                       
                                       Т Р Ъ Ж Н И  У С Л О В И Я  : 
            



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

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

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

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

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

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

2.4. служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при 
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 
физически лица и лицата, управляващи и представляващи едноличните 
търговци и юридическите лица, както и за самите еднолични търговци и 
юридически лица /оригинал/, участващи в търга. 

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

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

2.7.  удостоверение за липса на задължения за публични вземания 
към Община Варна от дирекция “Местни данъци” – оригинал; 

2.8.  служебна бележка за недължими общински вземания към 
Община Варна–оригинал; 

2.9. удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ/ЕИК от Агенция по 
вписванията /оригинал/; 

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

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

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

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



2.14. платежен документ за внесен депозит в размер на 3 180.00/три 
хиляди сто и осемдесет/ лв., платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 
и BIC: CECBBGSF при «Централна кооперативна банка» АД – клон Варна; 

2.15. платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу 
сумата от      1 000лв., платима по IBAN: BG49CECB97908462150000, BIC: 
CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при «Централна кооперативна 
банка» АД – клон Варна. 

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

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

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

 1291-6. 1. На основание  чл.21, ал.1, т.8  от  ЗМСМА,  чл.41, ал.2,  
във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община 
Варна с вх. № РД-9-9302/23/27.02.2009 г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена във връзка с провеждане на публичен търг с 
явно наддаване за продажба на имот, представляващ ПИ  пл.№ 380 с площ 
967.00 кв.м., находящ се в местност “Балъм дере” по плана на гр.Варна.  

Пазарната  цена е определена от оценител на имоти, и е в размер на 
44 500.00 лева, без включен ДДС. 

2. На основание  чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от  ЗОС във 
връзка с чл.28, ал.1 от НРПУРОИ  Общински  съвет – Варна решава да се 
проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на имот, 
представляващ Поземлен имот пл.№ 380 с площ от 967.00 кв.м, находящ се 
в местност “Балъм дере”  по плана на гр.Варна, при граници ПИ пл.№ 379, 
ПИ пл.№ 9505, ПИ пл.№ 101. 

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост  
№5172/2008 год. 

Продажбата на имота да се извърши след провеждане на публичен 
търг с явно наддаване при стартова тръжна цена от 44 500.00 лева, без 
включен ДДС, при следните                       

                                       Т Р Ъ Ж Н И  У С Л О В И Я  : 
            



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

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

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

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

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

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

2.4. служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при 
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 
физически лица и лицата, управляващи и представляващи едноличните 
търговци и юридическите лица, както и за самите еднолични търговци и 
юридически лица /оригинал/, участващи в търга. 

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

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

2.7.  удостоверение за липса на задължения за публични вземания 
към Община Варна от дирекция “Местни данъци” – оригинал; 

2.8.  служебна бележка за недължими общински вземания към 
Община Варна–оригинал; 

2.9. удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ/ЕИК от Агенция по 
вписванията /оригинал/; 

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

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

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

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



2.14. платежен документ за внесен депозит в размер на 4 450.00 лева, 
платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при 
«Централна кооперативна банка» АД – клон Варна; 

2.15. платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу 
сумата от 1 000 лв., платима по IBAN: BG49CECB97908462150000, BIC: 
CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при «Централна кооперативна 
банка» АД – клон Варна. 

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

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

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

 
1292-6. 1. На основание  чл.21, ал.1, т.8  от  ЗМСМА,  чл.41, ал.2,  

във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община 
Варна с вх. № РД-9-9302/22/27.02.2009 г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена във връзка с провеждане на публичен търг с 
явно наддаване за продажба на имот, представляващ ПИ пл.№ 385 с площ  
465.00кв.м., находящ се в местност “Балъм дере” по плана на гр.Варна.  

 Пазарната  цена е определена от оценител на имоти, и е в размер на 
15 000.00 лева, без включен ДДС. 

2. На основание  чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от  ЗОС във 
връзка с чл.28, ал.1 от НРПУРОИ  Общински  съвет – Варна решава да се 
проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на имот, 
представляващ Поземлен имот пл.№385 с площ от 465.00кв.м, находящ се в 
местност “Балъм дере”  по плана на гр.Варна, при граници ПИ пл.№384, ПИ 
пл.№9504, и ПИ пл.№104. 

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост  № 
5207/2008 год. 

Продажбата на имота да се извърши след провеждане на публичен 
търг с явно наддаване при стартова тръжна цена от 15 000.00 лева, без 
включен ДДС, при следните         

      
                                Т Р Ъ Ж Н И         У С Л О В И Я  : 



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

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

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

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

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

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

2.4. служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при 
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 
физически лица и лицата, управляващи и представляващи едноличните 
търговци и юридическите лица, както и за самите еднолични търговци и 
юридически лица /оригинал/, участващи в търга. 

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

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

2.7.  удостоверение за липса на задължения за публични вземания 
към Община Варна от дирекция “Местни данъци” – оригинал; 

2.8.  служебна бележка за недължими общински вземания към 
Община Варна–оригинал; 

2.9. удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ/ЕИК от Агенция по 
вписванията /оригинал/; 

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

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

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

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



2.14. платежен документ за внесен депозит в размер на 1 500.00 лева, 
платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при 
«Централна кооперативна банка» АД – клон Варна; 

2.15. платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу 
сумата от 1 000лв., платима по IBAN: BG49CECB97908462150000, BIC: 
CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при «Централна кооперативна 
банка» АД – клон Варна. 

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

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

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

1293-6. 1.На основание  чл.21, ал.1, т.8  от  ЗМСМА,  чл.41, ал.2,  
във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община 
Варна с вх. № ОС-9-9302/34/27.02.2009 г., Общински съвет – Варна 
одобрява пазарната оценка, изготвена във връзка с провеждане на публичен 
търг с явно наддаване за продажба на имот, представляващ ПИ  пл.№ 386 с 
площ 2162.00кв.м., находящ се в местност “Балъм дере” по плана на 
гр.Варна.  

Пазарната  цена е определена от оценител на имоти, и е в размер на 
57 700.00 лева, без включен ДДС. 

2. На основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от  ЗОС 
във връзка с чл. 28, ал. 1 от НРПУРОИ  Общински  съвет – Варна решава да 
се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на имот, 
представляващ Поземлен имот пл.№ 386 с площ от 2162.00 кв.м, находящ се 
в местност “Балъм дере”  по плана на гр.Варна, при граници ПИ пл.№ 389, 
ПИ пл.№ 9504, ПИ пл.№ 110. 

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост  № 
5161/2008 год. 

Продажбата на имота да се извърши след провеждане на публичен 
търг с явно наддаване при стартова тръжна цена от 57 700.00 лева, без 
включен ДДС, при следните       

       
                           Т Р Ъ Ж Н И        У С Л О В И Я  : 



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

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

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

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

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

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

2.4. служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при 
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 
физически лица и лицата, управляващи и представляващи едноличните 
търговци и юридическите лица, както и за самите еднолични търговци и 
юридически лица /оригинал/, участващи в търга. 

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

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

2.7.  удостоверение за липса на задължения за публични вземания 
към Община Варна от дирекция “Местни данъци” – оригинал; 

2.8.  служебна бележка за недължими общински вземания към 
Община Варна–оригинал; 

2.9. удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ/ЕИК от Агенция по 
вписванията /оригинал/; 

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

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

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

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



2.14. платежен документ за внесен депозит в размер на 5 770.00 лева, 
платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при 
«Централна кооперативна банка» АД – клон Варна; 

2.15. платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу 
сумата от  1 000лв., платима по IBAN: BG49CECB97908462150000, BIC: 
CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при «Централна кооперативна 
банка» АД – клон Варна. 

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

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

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

1294-6. 1. На основание  чл. 21, ал. 1, т. 8  от  ЗМСМА,  чл. 41, ал. 2,  
във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община 
Варна с вх. № РД-9-9302/24/27.02.2009 г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена във връзка с провеждане на публичен търг с 
явно наддаване за продажба на имот, представляващ ПИ  пл.№ 410 с площ 
610.00кв.м., находящ се в местност “Балъм дере” по плана на гр.Варна.  

Пазарната  цена е определена от оценител на имоти, и е в размер на 
28 100.00 лева, без включен ДДС. 

2.На основание  чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от  ЗОС във 
връзка с чл. 28, ал. 1 от НРПУРОИ  Общински  съвет – Варна решава  да се 
проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на имот, 
представляващ Поземлен имот пл.№ 410 с площ от 610.00 кв.м, находящ се 
в местност “Балъм дере”  по плана на гр. Варна, при граници ПИ пл.№ 274, 
ПИ пл.№ 9501, ПИ пл.№ 9536. 

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост  № 
5166/2008 год. 

Продажбата на имота да се извърши след провеждане на публичен 
търг с явно наддаване при стартова тръжна цена от 28 100.00 лева, без 
включен ДДС, при следните    

                   
                            Т Р Ъ Ж Н И          У С Л О В И Я  : 



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

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

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

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

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

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

2.4. служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при 
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 
физически лица и лицата, управляващи и представляващи едноличните 
търговци и юридическите лица, както и за самите еднолични търговци и 
юридически лица /оригинал/, участващи в търга. 

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

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

2.7.  удостоверение за липса на задължения за публични вземания 
към Община Варна от дирекция “Местни данъци” – оригинал; 

2.8.  служебна бележка за недължими общински вземания към 
Община Варна–оригинал; 

2.9. удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ/ЕИК от Агенция по 
вписванията /оригинал/; 

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

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

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

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



2.14. платежен документ за внесен депозит в размер на  2 810.00 
лева, платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при 
«Централна кооперативна банка» АД – клон Варна; 

2.15. платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу 
сумата от 1 000 лв., платима по IBAN: BG49CECB97908462150000, BIC: 
CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при «Централна кооперативна 
банка» АД – клон Варна. 

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

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

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

1295-6. 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал.  2, 
във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община 
Варна с вх. № РД-9-9302/53/03.04.2009 г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена във връзка с провеждане на публичен търг с 
явно наддаване за продажба на имот, представляващ ПИ №10135.5506.414, 
целият с площ 1180,00 кв.м., м-ст “Вилите”, гр. Варна, при граници: ПИ № 
5506.493, ПИ № 5506.410, ПИ № 5506.411, ПИ № 5506.412, ПИ № 5506.413, 
ПИ № 5506.357. Оценката е изготвена от оценител на имоти, и е в размер на 
293172,00 лева, без включен ДДС.  

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.  35, ал. 1 от ЗОС, 
във връзка с чл. 28, ал. 2 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на 
Община Варна с вх. № РД-9-9302/53/03.04.2009 г., Общински съвет – Варна 
решава да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на имот, 
представляващ ПИ № 10135.5506.414, целият с площ 1180,00 кв.м., м-ст 
„Вилите”, гр.Варна, при граници: ПИ № 5506.493, ПИ № 5506.410, ПИ № 
5506.411, ПИ № 5506.412, ПИ № 5506.413, ПИ №  5506.357 по одобрената 
по т. І пазарна цена.   

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 
3745/22.03.2006 г.  



Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при стартова тръжна цена 293172,00 (двеста деветдесет и три 
хиляди сто седемдесет и два) лева, без ДДС, при следните  

 Т Р Ъ Ж Н И   У С Л О В И Я: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.7.  удостоверение за липса на задължения за публични вземания 
към Община Варна от дирекция “Местни данъци” – оригинал; 

2.8.  служебна бележка за недължими общински вземания към 
Община Варна–оригинал; 

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

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



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

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

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

2.14. платежен документ за внесен депозит в размер на 29317,20лв., 
платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при 
«Централна кооперативна банка» АД – клон Варна; 

2.15. платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу 
сумата от  1 000лв., платима по IBAN: BG49CECB97908462150000, BIC: 
CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при «Централна кооперативна 
банка» АД – клон Варна. 

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

Началната тръжна цена е в размер на 293172,00 (двеста деветдесет и 
три хиляди сто седемдесет и два) лева при стъпка за наддаване 
29317,20(двадесет и девет хиляди триста и седемнадесет лева и двадесет 
стотинки)лева. 

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

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

 
 
 

 1296-6-1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2, във 
връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с 
вх. № ЗАО48278/03.04.2009 г., Общински съвет – Варна одобрява пазарната 
оценка, изготвена във връзка с прекратяване на съсобственост чрез 
продажба частта на Община Варна, представляваща 93,00 кв.м. ид.ч.  от ПИ 
№ 10135.5510.370, целият с площ 588,00 кв.м., при граници: ПИ № 5510.371, 
ПИ № 5510.124, ПИ № 5510.365, ПИ № 5510.366, ПИ № 5510.369, на 
съсобствениците при следните квоти: Димитранка Георгиева Цачева - 23,25 
кв.м. ид.ч.; Кирилка Христова Николова - 7,75 кв.м. ид.ч.; Галина Ефтимова 
Колева - 7,75 кв.м. ид.ч.; Мая Димова Николова - 3,88 кв.м. ид.ч.; Християн 
Христов Николов-3,87 кв.м. ид.ч.; Николина Чернева Цонева - 31,00 кв.м. 
ид.ч.; Нела Цонкова Иванова - 7,75 кв.м. ид.ч.; Мими Цонкова Янкова - 7,75 
кв.м. ид.ч. Оценката е изготвена от оценител на имоти, и е в размер на 
26475,00 лева, без включен ДДС.  



 1296-6-2. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т. 
2 от ЗОС, във връзка с чл. 33,  предл. 2 от НРПУРОИ и по предложение на 
Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО 48278/03.04.2009 г., Общински съвет – 
Варна решава да се прекрати съсобствеността между Община Варна, от една 
страна, и от друга страна долупосочените съсобственици, чрез продажба на  
имот – общинска собственост, представляващ 93,00 кв.м. ид.ч. от имот, 
съставляващ ПИ № 10135.5510.370, целият с площ 588,00 кв.м., кв.Галата, 
гр. Варна, при граници: ПИ № 5510.371, ПИ № 5510.124, ПИ № 5510.365, 
ПИ № 5510.366, ПИ № 5510.369, чрез продажба на частта на Община Варна 
на съсобствениците при следните квоти: Димитранка Георгиева Цачева - 
23,25 кв.м. ид.ч.; Кирилка Христова Николова - 7,75 кв.м. ид.ч.; Галина 
Ефтимова Колева - 7,75кв.м. ид.ч.; Мая Димова Николова - 3,88 кв.м. ид.ч.; 
Християн Христов Николов - 3,87 кв.м. ид.ч.; Николина Чернева Цонева - 
31,00 кв.м. ид.ч.; Нела Цонкова Иванова - 7,75 кв.м. ид.ч.; Мими Цонкова 
Янкова - 7,75 кв.м. ид.ч., по одобрената по т. І пазарна цена. 

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 
5272/23.10.2008 г.    

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

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

 
 
 
 

 1297-6-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,  и чл. 137, ал. 
1, т. 3 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ и чл. 40 от Закона за счетоводството, 
Общински съвет – Варна приема годишния финансов отчет, заверен от 
регистриран одитор и годишен доклад за дейността на “Диагностично 
консултативен център І – “Света Клементина” – Варна” ЕООД за 2008 
г.  

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

1297-6-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, 
т. 5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет - Варна освобождава 
от отговорност д-р Иван Иванов - управител на “Диагностично 
консултативен център І – “Света Клементина” – Варна” ЕООД за 2008 
г.  

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



1297-6-3. На основание чл. 144, ал. 1 и чл. 145 от ТЗ, Общински 
съвет - Варна освобождава от отговорност контрольора на “Диагностично 
консултативен център І – “Света Клементина” – Варна” ЕООД Красен 
Колев Матев за периода 01.01.08 г. до 31.12.08 г.  

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

1297-6-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 
3 от ТЗ, Общински съвет – Варна избира д-р Надя Енчева Костова – 
управител на “АКТИВ” ООД, за извършване на одиторски контрол на 
“Диагностично консултативен център І – “Света Клементина” – Варна” 
ЕООД за 2009 г.  

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

1298-6-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,  и чл. 137, ал. 
1, т. 3 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ и чл. 40 от Закона за счетоводството, 
Общински съвет - Варна приема годишния финансов отчет, заверен от 
регистриран одитор, и годишен доклад за дейността на “Диагностично 
консултативен център “Свети Иван Рилски” – Аспарухово - Варна” 
ЕООД за 2008 г.  

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

1298-6-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, 
т. 5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет - Варна освобождава 
от отговорност д-р Свилен Андонов - управител на “Диагностично 
консултативен център “Свети Иван Рилски” – Аспарухово - Варна” 
ЕООД за 2008 г.  

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

1298-6-3. На основание чл. 144, ал. 1 и чл. 145 от ТЗ, Общински 
съвет - Варна освобождава от отговорност контрольора на “Диагностично 
консултативен център “Свети Иван Рилски” – Аспарухово - Варна” 
ЕООД д-р Росен Русев за периода 01.01.08 г. до 31.12.08г. 

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



1298-6-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 
3 от ТЗ, Общински съвет - Варна избира “Ай Си Ар” ЕООД, представлявано 
от д.е.с Светослав Петров Станиславов – управител, за извършване на 
одиторски контрол на “Диагностично консултативен център “Свети 
Иван Рилски” – Аспарухово - Варна” ЕООД за 2009 г. 

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

 
 
 
 
 

 
1299-6-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,  и чл. 137, ал. 

1, т. 3 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ и чл. 40 от Закона за счетоводството, 
Общински съвет – Варна одобрява годишния финансов отчет, заверен от 
регистриран одитор, и годишен доклад за дейността на “Междуобластен 
диспансер за онкологични заболявания със стационар – “д-р Марко 
Антонов Марков” – Варна” ЕООД за 2008 г.  

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

1299-6-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, 
т. 5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава 
от отговорност д-р Господин Игнатов – управител на “Междуобластен 
диспансер за онкологични заболявания със стационар – “д-р Марко 
Антонов Марков” – Варна” ЕООД  за 2008 г. 

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

1299-6-3. На основание чл. 144, ал. 1 и чл. 145 от ТЗ, Общински 
съвет – Варна освобождава от отговорност контрольора на 
“Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар 
– “д-р Марко Антонов Марков” – Варна” ЕООД Христо Бойчев Боев за 
периода 01.01.08 г. до 31.12.08 г.  

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

1299-6-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 
3 от ТЗ, Общински съвет - Варна избира доц. Никола Милев Бакалов за 
извършване на одиторски контрол на “Междуобластен диспансер за 
онкологични заболявания със стационар – “д-р Марко Антонов 
Марков” – Варна” ЕООД  за 2009 г. 

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



1300-6-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,  и чл. 137, ал. 
1, т. 3 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ и чл. 40 от Закона за счетоводството, 
Общински съвет - Варна приема годишния финансов отчет, заверен от 
регистриран одитор и годишен доклад за дейността на “Медицински 
център за рехабилитация и спортна медицина І – Варна” ЕООД за 2008 
г. 

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

1300-6-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, 
т. 5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет - Варна освобождава 
от отговорност д-р Лазар Пашков – управител на “Медицински център за 
рехабилитация и спортна медицина І – Варна” ЕООД за 2008 г. 

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

1300-6-3. На основание чл. 144, ал. 1 и чл. 145 от ТЗ, Общински 
съвет - Варна освобождава от отговорност контрольора на “Медицински 
център за рехабилитация и спортна медицина І – Варна” ЕООД  Йордан 
Руменов Йорданов за периода 01.01.08 г. до 31.12.08 г. 

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

1300-6-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 
3 от ТЗ, Общински съвет - Варна избира “Ай Си Ар” ЕООД, представлявано 
от д.е.с Светослав Петров Станиславов, за извършване на одиторски 
контрол на “Медицински център за рехабилитация и спортна медицина 
І – Варна” ЕООД  за 2009 г. 

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

 
 
 

 
     1301-6. 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 Закона за 
концесиите и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. №  РД-8-
3500/10/27.01.2009 г., Общински съвет – Варна възлага на Кмета на 
Община Варна изготвяне на технически, екологичен, финансово-
икономически, правен, геоложки анализ, мотивирано предложение пред 
Общински съвет – Варна, проекти на решение, обявление и 
документация за участие, проект на договор за предоставяне на 



концесия с предмет изграждане и експлоатация на спортна база с 
открити и закрити обекти за спортни дейности, съоръжения за 
екстремни спортове като бънджи кула, стена за катерене, тролей 
(спускане по въже), бънджи батут, тренажори, както и спортни уреди и 
съоръжения за други видове спорт в поземлен имот с идентификатор  
10135.5502.5, находящ се в гр. Варна, кв. "Аспарухово", 27-ми 
подрайон, кв. 6, с площ 19748 м2, частна общинска собственост, 
съгласно АОС № 3528/19.08.2005 год.  

  /резултати от поименно явно гласуване: 
  за – 30, против – 1, въздържали се – 0, отсъстват – 20/ 
 
 
 

Данчо СИМЕОНОВ – обяснение на отрицателен вот 

Принципно съм „за”, прочетохме един списък, в който 

многократно се споменаваше „Балъм дере”, Ментеше,.....небългарски 

названия. От шест месеца имаме предложение от Комисията по 

наименования да назначим експерт и да изпълним едно решение, което 

беше взето за промяна на тези небългарски наименования. Кога, г-н 

Председател, ще назначите такъв експерт към тази комисия? 

 

Борислав ГУЦАНОВ 

Г-н Симеонов, съкратени са не всички, но почти всички 

сътрудници към председателите на комисиите към ОбС, за намаляване на 

разходите. 

В конкретния случай – готов съм, ще го назначим до края на 

годината, утре ще подпиша договора на човека, който ми е предложил 

доц. Трошев. Идеята беше тази – разбирате, че се стремя всички разходи 

да бъдат намалени – всички сътрудници и експерти са намалени 

драстично! 

 
 
 
 



Общински съвет – Варна прие следните 
Р Е Ш Е Н И Я : 

 
 
 1302-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 
от ЗОС, във връзка с чл. 33,  предл. 2 от НРПУРОИ и по предложение на 
Кмета на Община Варна с вх. № РД-9-9302/54/03.04.2009 г., Общински 
съвет – Варна решава да се прекрати съсобствеността между Община 
Варна, от една страна, и от друга страна Ангел Николов Иванов, 
Йорданка Николова Иванова и Никола Атанасов Иванов, чрез продажба 
на имот - общинска собственост, находящ се в гр. Варна, кв. Виница, 
ул. "Добри Христов" № 31 (тридесет и едно), представляващ земя с 
площ 47,01 (четиридесет и седем цяло и една стотна) кв.м. идеални 
части от поземлен имот с идентификатор 10135.2575.49 - целият с площ 
979,00 (деветстотин и седемдесет и девет) кв.м., на съсобствениците 
при следните квоти: 7,99 кв.м. на Ангел Николов Иванов; 7,99 кв.м. на 
Йорданка Николова Иванова и 31,03 кв.м. на Никола Атанасов Иванов.  

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 4172/14.03.2007 г.  

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във 
връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община 
Варна с вх. № РД-9-9302/54/03.04.2009 г., Общински съвет – Варна 
одобрява пазарната оценка, изготвена във връзка с прекратяване на 
съсобственост чрез продажба на частта на Община Варна от имота, в 
размер на 11 350,00 (единадесет хиляди триста и петдесет) лева, без 
включен ДДС, определена от оценител на имоти.  

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни 
цени, за сумата от 11 350,00 (единадесет  хиляди триста и петдесет) 
лева, без включен ДДС. 

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

  /резултати от поименно явно гласуване: 
  за – 30, против – 1, въздържали се – 0, отсъстват – 20/ 
 
 
 
 

1303-6. 1. На основание  чл. 21, ал. 1, т. 8  от  ЗМСМА,  чл. 41, ал. 2,  
във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община 
Варна с вх. № ОС-9-9302/61/14.04.2009 г., Общински съвет – Варна 
одобрява пазарната оценка, изготвена във връзка с провеждане на публичен 
търг с явно наддаване за продажба на имот, представляващ Поземлен имот с 



идентификатор 10135.3513.247 с площ от 506.00 кв.м, находящ се в гр. 
Варна, ул. “Андрей Сахаров” № 27. 

 Пазарната  цена е определена от оценител на имоти, и е в размер на  
390 260.00 лева без включен ДДС. 

2. На основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от  ЗОС 
във връзка с чл. 28, ал. 1 от НРПУРОИ  и по предложение на Кмета на 
Община Варна с вх. № ОС-9-9302/61/14.04.2009 г., Общински  съвет – 
Варна решава да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на 
имот, представляващ Поземлен имот с идентификатор 10135.3513.247, с 
площ от 506.00 кв.м, находящ се в гр. Варна,  ул. „Андрей Сахаров” № 27. 

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост  № 
3842/2006 год. 

Продажбата на имота да се извърши след провеждане на публичен 
търг с явно наддаване при стартова тръжна цена от 390 260.00 лева, без 
включен ДДС.        

Стъпка на наддаване – 10 % от стартовата тръжна цена, в размер на 
39 026.00 лева. 

Публичният търг следва да се проведе при следните :  
                                       
                               Т Р Ъ Ж Н И         У С Л О В И Я  : 
            
1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични 

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

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

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

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

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

2.4. служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при 
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 
физически лица и лицата, управляващи и представляващи едноличните 
търговци и юридическите лица, както и за самите еднолични търговци и 
юридически лица /оригинал/, участващи в търга. 



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

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

2.7. удостоверение за липса на задължения за публични вземания 
към Община Варна от дирекция “Местни данъци” – оригинал; 

2.8. служебна бележка за недължими общински вземания към 
Община Варна–оригинал; 

2.9. удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ/ЕИК от Агенция по 
вписванията /оригинал/; 

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

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

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

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

2.14. платежен документ за внесен депозит в размер на 39 
026.00/тридесет и девет хиляди двадесет и шест/ лева, платими по IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при «Централна 
кооперативна банка» АД – клон Варна; 

2.15. платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу 
сумата от 1 000лв., платима по IBAN: BG49CECB97908462150000, BIC: 
CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при «Централна кооперативна 
банка» АД – клон Варна. 

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

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

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



1304-6. 1. На основание  чл. 21, ал. 1, т. 8  от  ЗМСМА,  чл. 41, ал. 2,  
във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община 
Варна с вх. № ОС-9-9302/59/14.04.2009 г.,  Общински съвет – Варна 
одобрява пазарната оценка, изготвена във връзка с провеждане на публичен 
търг с явно наддаване за продажба на имот, представляващ ПИ с 
идентификатор 10135.5502.458 с площ от 226.00 кв.м,  находящ се в 
гр.Варна, кв. „Аспарухово”, ул. „Перник” № 5А. 

Пазарната  цена е определена от оценител на имоти, и е в размер на 
126 600.00 лева, без включен ДДС. 

2. На основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от  ЗОС 
във връзка с чл. 28, ал. 1 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на 
Община Варна с вх. № ОС-9-9302/59/14.04.2009 г., Общински  съвет – 
Варна решава да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на 
имот, представляващ ПИ с идентификатор 10135.5502.458 с площ от 226.00 
кв.м,  находящ се в гр. Варна, кв. „Аспарухово”, ул. „Перник” № 5А. 

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост  № 
4567/2007 год. 

Продажбата на имота да се извърши след провеждане на публичен 
търг с явно наддаване при стартова тръжна цена от 126 600.00 лева, без 
включен  ДДС, при следните   

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

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

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

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

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

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

2.4. служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при 
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 
физически лица и лицата, управляващи и представляващи едноличните 



търговци и юридическите лица, както и за самите еднолични търговци и 
юридически лица /оригинал/, участващи в търга. 

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

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

2.7.  удостоверение за липса на задължения за публични вземания 
към Община Варна от дирекция “Местни данъци” – оригинал; 

2.8.  служебна бележка за недължими общински вземания към 
Община Варна–оригинал; 

2.9. удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ/ЕИК от Агенция по 
вписванията /оригинал/; 

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

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

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

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

2.14. платежен документ за внесен депозит в размер на 12 
660.00/дванадесет хиляди и шестстотин и шестдесет/ лв., платими по IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при «Централна 
кооперативна банка» АД – клон Варна; 

2.15. платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу 
сумата от 1 000 лв., платима по IBAN: BG49CECB97908462150000, BIC: 
CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при «Централна кооперативна 
банка» АД – клон Варна. 

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

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

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

 



1305-6. 1. На основание  чл.21, ал.1, т.8  от  ЗМСМА,  чл.41, ал.2,  във 
връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с 
вх. № ОС-9-9302/60/14.04.2009 г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена във връзка с провеждане на публичен търг с 
явно наддаване за продажба на имот, представляващ ПИ с идентификатор 
10135.3511.561 с площ от 614.00 кв.м, находящ се в гр.Варна, 
жк.”Възраждане” ІІ-ри м.р. 

Пазарната  цена е определена от оценител на имоти, и е в размер на 
434 000.00 лева, без включен ДДС. 

2. На основание  чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от  ЗОС във 
връзка с чл.28, ал.1 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на Община 
Варна с вх. № ОС-9-9302/60/14.04.2009 г., Общински  съвет – Варна 
решава да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на имот, 
представляващ ПИ с идентификатор 10135.3511.561, с площ от 614.00 кв.м, 
находящ се в гр.Варна, жк.”Възраждане” ІІ-ри м.р. 

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост  № 3493/2005 
год. 

Продажбата на имота да се извърши след провеждане на публичен 
търг с явно наддаване  при стартова тръжна цена от 434 000.00 лева, без 
включен  ДДС. 

  Стъпка на наддаване – 10 % от стартовата тръжна цена, в размер на 
43 400.00 лева.  

Публичният  търг следва да се проведе  при следните    
              
                               Т Р Ъ Ж Н И        У С Л О В И Я  :  
 
 1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични търговци 

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

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

документи; 
2.2. удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по 

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

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



2.4. служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при 
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 
физически лица и лицата, управляващи и представляващи едноличните 
търговци и юридическите лица, както и за самите еднолични търговци и 
юридически лица /оригинал/, участващи в търга. 

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

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

2.7.  удостоверение за липса на задължения за публични вземания към 
Община Варна от дирекция “Местни данъци” – оригинал; 

2.8.  служебна бележка за недължими общински вземания към Община 
Варна–оригинал; 

2.9. удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ/ЕИК от Агенция по 
вписванията /оригинал/; 

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

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

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

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

2.14. платежен документ за внесен депозит в размер на 43 400.00 
/четиридесет и три хиляди и четиристотин/ лв., платими по IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при «Централна 
кооперативна банка» АД – клон Варна; 

2.15. платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу 
сумата от 1 000лв., платима по IBAN: BG49CECB97908462150000, BIC: 
CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при «Централна кооперативна 
банка» АД – клон Варна. 

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

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

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



1306-6. 1. На основание  чл. 21, ал. 1, т. 8  от  ЗМСМА, чл. 41, ал. 2  
във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община 
Варна с вх. № ЗАО-52677/10.04.2009 г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена във връзка с прекратяване на съсобственост 
върху имот, чрез продажба на частта на Община Варна, представляваща 
60.00 кв.м. ид.ч.  от  УПИ ІV, кв.6а по плана на с. Звездица с 
административен адрес ул. „Вега” № 2, целият с площ 810.00 кв.м, 
определена от оценител на имоти, в размер на  4 920.00 лева,  без включен 
ДДС. 

2. На основание  чл. 21, ал. 1, т. 8  от  ЗМСМА,  чл. 36, ал. 1, т. 2 от  
ЗОС, във връзка с чл. 33, предл. 2 от  НРПУРОИ и по предложение на Кмета 
на Община Варна с вх. № ЗАО-52677/10.04.2009 г., Общински съвет – 
Варна решава да се прекрати съсобствеността между Община Варна, от една 
страна, и от друга страна “РИАС” ООД, чрез продажба на имот-общинска 
собственост, представляващ УПИ ІV, кв.6а по плана на с.Звездица с 
административен адрес ул. „Вега” № 2, целият с площ 810.00 кв.м, на 
съсобственика “РИАС” ООД. 

За описания имот е съставен Акт за частна общинска собственост № 
3885/2006 год. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, 
за сумата от 4 920.00 /четири хиляди деветстотин и двадесет/ лева,  без 
включен ДДС. 

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

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

 
 

1307-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 4, ал. 1, т. 2 
и чл. 23 от НРУПСЧОВКТД и по предложение на Кмета на Община Варна  
с вх. № РД-9-9302/62/27.04.2009 г., Общински съвет – Варна възлага на 
Кмета на Община Варна да организира и проведе конкурс за възлагане 
управлението на ЕООД с общинско имущество “Обреди”. 

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

1308-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1, т. 
9 от НРУПСЧОВКТД и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № 
РД-9-9302/62/27.04.2009 г., Общински съвет – Варна задължава Кмета на 
Община Варна да представи за утвърждаване резултатите от проведения 
конкурс за възлагане управлението на „Обреди” ЕООД. 

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



1309-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 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 с 
оглед постъпилото предложение вх. № РД-8-2600/987/25.11.2008 год. от 
управителя на „Обреди” ЕООД, Общински съвет – Варна реши: 

1. Създава Работна група от общински съветници, представители на 
общинската администрация и други специализирани органи, която да даде 
становище за реализирането на проект за изграждане на крематориум на 
територията на Община Варна, конкретното местоположение, на което да 
бъде изградено съоръжението, сроковете за изграждането му, както и да 
извърши всички проучвателни действия, касаещи съобразяването на 
крематориума с изискванията на Наредба № 21 за хигиенните изисквания за 
изграждане и поддържане на гробищни паркове (гробища) и погребване и 
пренасяне на покойници, в следния състав: 

Емил Йорданов Радев    – общински съветник 
Димитър Гичев Кондов   – общински съветник  
Красимир Маринов Маринов  – общински съветник  
д-р Янко Петров Станев   – общински съветник 
Пламен Иванов Андреев   – общински съветник 
• представители от общинската администрация, определени от 

Кмета на Община Варна  
• представител на РИОКОЗ-Варна 
• представител на „Обреди” ЕООД 
• представител на „Артол 3000 Бългериън Бизнес Груп” ООД – 

българо-германско дружество, представило проект за изграждане на 
крематориум. 

2. Работната група следва да внесе в Общински съвет - Варна доклад 
за резултата от дейността си и проект за решение на първата следваща сесия 
след създаването си. 

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

1310-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 ЗМСМА, чл. 261, ал. 1 и ал. 
2 и чл. 264н ТЗ и чл. 8, ал. 1, т. 2 от Наредбата за реда за упражняване на 
правата на собственост върху частта на Община Варна от капитала на 
търговските дружества /НРУПСЧОВКТД/, Общински съвет - Варна реши: 

1. Приема изготвения от проверителя проф.д-р ик.н. К. Донев доклад 
по чл. 262д ТЗ и определеното в него съотношение на замяна на акциите на 
дружеството с дружествени дялове. 



2. Приема следното съотношение на замяна на акциите с дружествени
дялове: 1 /една/ акция с номинална стойност 100 /сто/ лева се заменя за един 
дружествен дял с номинална стойност 100 /сто/ лева.  

3. Уставният капитал на новоучреденото дружество да бъде 82 000
/осемдесет и две хиляди/ лева. Пълната стойност на капитала е внесена по 
чл. 17, ал. 3 ЗППДОбП към деня на учредяване на дружеството. 

4. Преобразува без ликвидация и при условията на универсално
правоприемство, чрез промяна на правно-организационната форма 
“Дезинфекционна станция” ЕАД в “Дезинфекционна станция-Варна” 
ЕООД, като: 

- правната форма на новоучреденото дружество да бъде Еднолично
дружество с ограничена отговорност; 

- фирмата на новоучреденото дружество да бъде „Дезинфекционна
станция-Варна" Еднолично дружество с ограничена отговорност; 

- седалището на новоучреденото дружество да бъде в гр. Варна;
- адресът на управление на новоучреденото дружество ще бъде в гр.

Варна, район „Приморски”, ул. „Брегалница” № 3; 
- предмет на дейност - извършване на дезинфекции, 

дезинсекции и дератизации /ДДД/, оказване на консултации по 
проблеми на ДДД, обучение и квалификация на кадри за 
извършване на ДДД, производство и предоставяне на дезапарати и 
формулации, механични и технически пособия за дезинсекция и 
дератизация; 

- съотношението на замяна на дяловете с акции да бъде следното: 
срещу записаните 820 /осемстотин и двадесет/ броя акции в капитала на 
„Дезинфекционна станция" ЕАД с номинална стойност 100 /сто/ лева всяка 
една, едноличният собственик на капитала Община Варна получава 820 
/осемстотин и двадесет/ дяла с номинална стойност 100 /сто/ лева всеки 
един. Съотношението е определено към датата на приемане на настоящото 
решение; 

- не се предвижда да бъдат правени парични плащания съгласно 
чл. 261б, ал. 2, ТЗ; 

- дружествените дялове са с номинална стойност по 100 (сто) 
лева всеки. Дружествените дялове дават право на участие при 
разпределението на печалбата и на ликвидационен дял. Собственик на 
всички дялове от капитала на дружеството е Община Варна, упражняваща 
правата си на едноличен собственик чрез Общински съвет - Варна; 

- върху акциите на преобразуващото се дружество не са 
наложени запори и не е учреден залог. 

5. Приема устав на новоучреденото „Дезинфекционна станция-Варна" 
ЕООД, съгласно приложение № 1. 

6. Определя за управител на „Дезинфекционна станция-Варна" ЕООД
д-р Николай Райчев Кръстев, ЕГН: , лична карта № , 



издадена на 29.10.2001 г. – МВР Варна, който да извърши вписване на 
преобразуването в Търговския регистър към Агенцията по вписванията и да 
управлява и представлява дружеството до провеждане на конкурс по реда 
на чл. 8, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 4, ал. 1, т. 2 от Наредбата за реда за 
упражняване на правата на собственост върху частта на Община Варна от 
капитала на търговските дружества. 

7. Избира за контрольор на дружеството Максим Николов Иванов. 
8. Задължава управителя на „Дезинфекционна станция-Варна" ЕООД 

да предприеме всички необходими действия за вписване на извършеното 
преобразуване в Търговския регистър към Агенцията по вписванията. 

 9. На основание чл. 44, ал. 1, т. 7 ЗМСМА и чл. 22, ал. 1 
НРУПСЧОВКТД, възлага на Кмета на Община Варна да сключи договор за 
възлагане на управлението с избрания управител за срок до провеждане на 
конкурс. 

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

 
 
 
 
 

1311-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във 
връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с 
вх. № ЗАО/32904;37386;39419/26.03.2009 год., Общински съвет – Варна 
одобрява пазарната оценка на ограничено вещно право на строеж за 
изграждане на пристройка – балкон с площ 5,5 кв.м. определена  от 
оценител на имоти, както следва: 

•  За балкон към  ап. 26, ет. 1, находящ се в жилищната сграда с 
адрес: гр. Варна, ул. Цар Освободител” № 37, вх. Б – 2 616.00 /две хиляди 
шестотин и шестнадесет/ лева; 

•  За балкон към  ап. 31, ет. 2, находящ се в жилищната сграда с 
адрес: гр. Варна, ул. Цар Освободител” № 37, вх. Б – 2 616.00 /две хиляди 
шестотин и шестнадесет/ лева; 

• За балкон към  ап. 34, ет. 3, находящ се в жилищната сграда с 
адрес: гр. Варна, ул. Цар Освободител” № 37, вх. Б – 2 616.00 /две хиляди 
шестотин и шестнадесет/ лева; 

• За балкон към  ап. 37, ет. 4, находящ се в жилищната сграда с 
адрес: гр. Варна, ул. Цар Освободител” № 37, вх. Б – 2 616.00 /две хиляди 
шестотин и шестнадесет/ лева. 

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

 
 



1312-6-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,  чл. 221, т. 7 
от ТЗ и чл. 40 от Закона за счетоводството,  Общински съвет – Варна 
одобрява годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор, и 
годишен доклад за дейността на “Пазари” ЕАД - Варна за 2008 г. 

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

1312-6-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 10 
от ТЗ,  Общински съвет –Варна освобождава от отговорност членовете на 
Съвета на директорите на “Пазари” ЕАД - Варна в състав: Юлиана 
Добрева Трифонова, Димитър Анастасов Карбов, Атанас Кирилов Тихчев, 
Веселин Йорданов Кунчев, Гено Данчев Генов, Тошко Вълчев Грудев, 
Милко Дянков Тодоров, за периода от 01.01.2008 г. до 31.12.2008 г. 

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

1312-6-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 221, т. 6 
от ТЗ, Общински съвет – Варна избира проф. д-р ик.н Калю Донев за 
извършване на одиторски контрол на “Пазари” ЕАД - Варна за 2009 г. 

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

 
 
 
 
 
 
 

 1313-6-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,  чл. 221, т. 
7 от ТЗ и чл. 40 от Закона за счетоводството, Общински съвет – Варна 
одобрява годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор, и 
годишен доклад за дейността на “Градски транспорт” ЕАД за 2008 г. 

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

1313-6-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 10 
от ТЗ,  Общински съвет – Варна освобождава от отговорност членовете на 
Съвета на директорите на “Градски транспорт” ЕАД в състав: Миглена 
Делчева, Иван Дърмонски, Младен Марчев, Мария Тодорова, Стела 
Раданова, Илияна Кръстева, Сали Табаков, за периода от 01.01.2008 г. до 
31.12.2008 г.  

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



1313-6-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 221, т. 6 
от ТЗ, Общински съвет – Варна избира проф. д-р ик.н. Калю Донев за 
извършване на одиторски контрол на “Градски транспорт” ЕАД за 2009 г.  

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

 
 
 

 
Валерия АНГЕЛОВА  
Едно от допълнително внесените предложения за решения в 

дневния ред е следното: 

„На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 41, ал. 2 от ЗОС 
във връзка с чл. 35, ал. 3 от ЗОС, Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка в размер на 89 000 лева без ДДС, изготвена във връзка с 
разпоредителна сделка за продажба на поземлен имот с идентификатор № 
10135.2564.1292, с площ от 1059.00 кв.м в местност „Вилна зона” по плана 
на гр. Варна, описан в АОС № 5387/2008 г. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на разпоредителната сделка.” 
 Важното в случая е, че имаме становище – това е по молба на лица, 

които имат законно построена сграда, за да закупят земята под нея, но 

становището на Дирекция „Финанси и бюджет” е, че оценката е ниска. 

Предложението ми е да завишим оценката. 

 Борислав ГУЦАНОВ 

 Колеги, това е предложението и на дирекцията – да бъде завишена 

оценката. С колко да бъде завишена оценката? Двойно да бъде завишена? 

Добре, двойно да се завиши оценката от това, което е прието. 

 Предлагам, колеги, два пъти да бъде завишена оценката,  85 евро на 

кв.м, което мисля че е ...., т.е.два пъти да се завиши оценката; два пъти от 

това, което е в момента – от 89 000 лв.да стане около сто и 

осемдесет...колкото се получи.... Приемате ли така, колеги? Добре. 

 



Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 
1314-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,  чл. 41, ал. 2 и 

чл. 22, ал. 3 от ЗОС във връзка с чл. 35, ал. 3 от ЗОС, Общински съвет – 

Варна одобрява пазарната оценка в размер на 89 000 лв. /осемдесет и 

девет хиляди/ лева без ДДС, определена от лицензиран оценител,  като 

решава същата да бъде двойно завишена, изготвена във връзка с 

разпоредителна сделка за продажба на поземлен имот с идентификатор  

10135.2564.1292, с площ от 1059.00 кв.м в местност „Вилна зона” по плана 

на гр. Варна, описан в АОС № 5387/2008 г. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 

осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 

законосъобразно изпълнение на разпоредителната сделка. 

   /резултати от поименно явно гласуване: 

 за – 33, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 17/ 

 
 

 
Председателят на Общинския съвет – Варна г-н Борислав Гуцанов 

запозна присъстващите със следното предложение за решение от Кмета на 

Община Варна, внесено допълнително в дневния ред: 

 
Борислав ГУЦАНОВ 

 Колеги, предлагам на вниманието ви следното предложение за 

решение от Кмета на Община Варна, вх. № РД-9-9302(73)/19.05.2009 г.: 

„Във връзка с необходимостта от изграждане на обекти по функция 
“Образование” на територията на Община Варна за обезпечаване нуждите 
на гражданите на гр.Варна с такива социални заведения с обществена 



значимост, предлагам Общински съвет – Варна да вземе следното 
РЕШЕНИЕ: 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, във 
връзка с чл.28 от НРПУРОИ, Общински съвет – Варна дава съгласие за 
продажба чрез публично оповестен конкурс на недвижим имот – частна 
общинска собственост, представляващ поземлен имот №10135.3511.560 по 
кадастралната карта, одобренa със Заповед № РД-18-64/16.05.2008 г. на 
Изпълнителен директор на АГКК, целият с площ 6 646 кв.м., находящ се в 
гр.Варна, ж.к.”Възраждане”, подрайон ІV, предмет на АОС № 
5225/13.10.2008г., с пазарна оценка, определена от оценител на имоти, в 
размер на 3 502 000 лв. /три милиона петстотин и две хиляди лева/, без 
включен ДДС, срещу цена, представляваща: 

– пригаждане на съществуващ проект на ЦДГ № 46 “Слънчева дъга” 
на ул.”Гладстон” и одобряването му в съответствие с изготвено от дирекция 
“Образование” при Община Варна техническо задание, изграждане, 
обзавеждане, оборудване и въвеждане в експлоатация на корпус за 6 /шест/ 
групи в двора на ЦДГ №30 “Мечо Пух” – недвижим имот – публична 
общинска собственост, представляващ поземлен имот №51, целия с площ 
7 050кв.м., находящ се в гр.Варна, ж.к.„Чайка”, район 19, предмет на АОС 
№3107/23.08.2004г., на стойност в размер на 1 918 800лв. /един милион 
деветстотин и осемнадесет хиляди и осемстотин лева/, без включен ДДС, 

– пригаждане на съществуващ проект на ЦДГ №46 “Слънчева дъга” 
на ул.”Гладстон” и одобряването му в съответствие с изготвено от дирекция 
“Образование” при Община Варна техническо задание, изграждане (без 
сутеренен етаж, кухненски блок, физкултурен салон и котелно помещение), 
обзавеждане и въвеждане в експлоатация на корпус за 4 /четири/ групи в 
двора на ЦДГ №30 “Мечо Пух” – недвижим имот – публична общинска 
собственост, представляващ поземлен имот №51, целия с площ 7 050кв.м., 
находящ се в гр.Варна, ж.к.„Чайка”, район 19, предмет на АОС 
№3107/23.08.2004г., на стойност в размер на 982 280лв. /деветстотин 
осемдесет и две хиляди двеста и осемдесет лева/, без включен ДДС 

и 
– изпълнение на строително–монтажни работи за довършване 

разширението на ЦДГ №5 “Слънчо” в недвижим имот – публична общинска 
собственост, представляващ УПИ І, целия с площ 2 400кв.м., находящ се в 
гр.Варна, ул.”Юрий Венелин” №5, район 14, предмет на АОС 
№582/17.04.1998г., по изготвена от ОП “Инвестиционна политика” 
количествено – стойностна сметка на стойност в размер на 600 900,01лв. 
/шестстотин хиляди и деветстотин лева и една стотинка/, без включен ДДС,  
при следните 

КОНКУРСНИ УСЛОВИЯ 
1. Право на участие в публично оповестения конкурс имат 

еднолични търговци и юридически лица, които: 



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

1.2. нямат задължения към Община Варна; 
1.3. нямат просрочени парични задължения към работниците и 

служителите, на които кандидатът е работодател; 
1.4. са извършвали по договори строителство на територията на 

Община Варна; 
1.5. извършват по смисъла на Търговския закон в сферата на 

строителството не по-малко от 5 /пет/ години. 
1.6. представят удостоверение от Централния професионален 

регистър на строителя по Закона за Камарата на строителите (ДВ, 
бр.108/2006г.) – първа група или договор за изпълнение на строителството 
на обектите с едноличен търговец или юридическо лице, притежаващо 
удостоверение от Централния професионален регистър на строителя по 
Закона за Камарата на строителите (ДВ, бр.108/2006 г.) – първа група; 

1.7. имат годишен оборот за последните 3 /три/ години не по-малко 
от               15 000 000лв. /петнадесет милиона лева/; 

1.8. притежават дълготрайни материални активи в размер на не по-
малко от     10 000 000лв. /десет милиона лева/ по балансова стойност; 

1.9. представят банкова гаранция за сумата от 3 502 000лв. /три 
милиона петстотин и две хиляди лева/, без включен ДДС, която да 
гарантира изпълнението на поетите задължения. 

2. За участие в публично оповестения конкурс са необходими 
следните документи: 

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

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

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

2.4. служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при 
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 
кандидата и лицата, управляващи и представляващи едноличните търговци 
и юридическите лица – оригинал; 

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

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



2.7. удостоверение за липса на задължения за публични вземания 
към Община Варна от дирекция “Местни данъци” – оригинал; 

2.8.  служебна бележка за недължими общински вземания към 
Община Варна – оригинал; 

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

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

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

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

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

2.14. заверено за вярност от кандидата копие на удостоверението от 
Централния професионален регистър на строителя по Закона за камарата на 
строителите /ДВ, бр.108/2006 г./ – първа група или договор за изпълнение 
на строителството на детската градина с едноличен търговец/юридическо 
лице, притежаващо удостоверение от Централния професионален регистър 
на строителя по Закона за Камарата на строителите (ДВ, бр.108/2006г.) – 
първа група; 

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

2.16. заверена от кандидата /управител, счетоводител и съставител/ 
справка за балансовата стойност на притежаваните дълготрайни активи в 
размер на не по-малко от 10 000 000лв. /десет милиона лева/;    

2.17. заверени за вярност от кандидата или  едноличен 
търговец/юридическо лице, притежаващ удостоверение от Централния 
професионален регистър на строителя по Закона за Камарата на 
строителите (ДВ, бр.108/2006г.) – първа група, копия на договори за 
изпълнение на строителство на територията на Община Варна, 
включително и заверени от кандидата или едноличен търговец/юридическо 
лице, притежаващ удостоверение от Централния професионален регистър 
на строителя по Закона за Камарата на строителите (ДВ, бр.108/2006г.) – 
първа група, копия на издадени разрешения за ползване на името на 
кандидата или едноличен търговец/юридическо лице, притежаващ 
удостоверение от Централния професионален регистър на строителя по 
Закона за Камарата на строителите (ДВ, бр.108/2006г.) – първа група, в 
сферата на строителство за периода от първоначалната регистрация  до 
31.05.2009г.; 



2.18. банкова гаранция  за сумата от 3 502 000лв. /три милиона 
петстотин и две хиляди лева/, без включен ДДС, която да гарантира 
изпълнението на поетите задължения – оригинал; 

2.19. платежен документ за внесен депозит в размер на 350 200лв. 
/триста и петдесет хиляди и двеста лева/, платими по IBAN: 
BG36CECB9790 3362150000 и BIC: CECBBGSF при «Централна 
кооперативна банка» АД – клон Варна; 

2.20. платежен документ за закупена конкурсна документация, която 
се получава в стая №1207 на 12-я етаж в сградата на Община Варна, срещу 
сумата от      2 000лв. /две хиляди лева/, с включен ДДС, платима по IBAN: 
BG49CECB97908462 150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 
00, при «Централна кооперативна банка» АД – клон Варна, като при 
закупуване на конкурсната документация следва да бъдат представени 
следните документи: документ за самоличност, удостоверение за 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; 

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

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

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

К1 – годишен оборот за последните 3 /три/ години не по-малко от                    
15 000 000лв. /петнадесет милиона лева/ – 10%; 

К2 – дълготрайни материални активи в размер на не по-малко от 10 
000 000лв. /десет милиона лева/ по балансова стойност – 10%; 

К3 – извършват дейност по смисъла на Търговския закон в сферата 
на строителството не по-малко от 5 /пет/ години – 10%;   

К4 – срок за изпълнение /не по-кратък от 4 (четири) месеца и не по-
дълъг от 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на подписване на 
договора със спечелилия публично оповестения конкурс/ – 30%; 

К5 – инвестиционна програма за не по-малко от 3 502 000лв. /три 
милиона петстотин и две хиляди лева/, без включен ДДС – 40% 
/представляваща пазарната оценка на продавания имот /. 

4. Формула за оценка на предложенията: 
 

К = К1 + К2 + К3 + К4 + К5 
 

където:  
К1 = (ГОучастник / ГОмакс) х 10% 
ГОучастник – годишен оборот на кандидата за последните 3/три/ 

години;  



ГОмакс – максимален годишен оборот за последните 3/три/ години; 
К2 = (ДМАучастник / ДМАмакс) х 10% 
ДМАучастник – дълготрайни материални активи на кандидата; 
ДМАмакс – максимален размер на дълготрайни материални активи; 
К3 = (ДТЗучастник / ДТЗмакс) х 10% 
ДТЗучастник – години дейност по смисъла на Търговския закон в 

сферата на строителството на кандидата; 
ДТЗмакс – максимален срок години дейност по смисъла на 

Търговския закон в сферата на строителството; 
К4 = (СИмин. / СИучастник) х 30% 
СИучастника – срок за изпълнение, предложен от кандидата; 
СИмин. – минимален срок за изпълнение; 
К5 = (ИПучастник / ИПмакс) х 40% 
ИПучастник – размер на инвестиционната програма, предложен от 

кандидата; 
ИПучастник – максимален размер на инвестиционна програма. 
5. В случай, че действителният размер /стойност/ инвестиции след 

въвеждане в експлоатация на обектите е по-малък от предложения от 
спечелилия конкурса участник размер на инвестиционната програма, без 
включен ДДС, разликата до тази сума се заплаща от спечелилия конкурса 
участник в приход на бюджета на община Варна. 

6. В случай, че размера /стойността/ на инвестициите за въвеждане в 
експлоатация на обектите е по-голям от предложения от спечелилия 
конкурса участник размер на инвестиционната програма, без включен ДДС, 
разликата над тази сума не се заплаща от Община Варна на спечелилия 
публично оповестения конкурс. 

7. В договора, сключен със спечелилия публично оповестения 
конкурс, задължително да се включват горепосочените условия и да се 
предвиди неустойка при неспазване срока на изпълнение по компонент К4, 
в размер на 0.5% на ден, но не повече от 15 % от 3 502 000лв. /три милиона 
петстотин и две хиляди лева/, без включен ДДС. 

8. Възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на всички 
дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 
решението, като контрола от страна на Община Варна по извършваните 
строителни работи, оборудване, обзавеждане на детската градина от 
спечелилия публично оповестения конкурс, да се осъществява от 
оторизиран експерт от общинско предприятие “Инвестиционна политика” и 
от експерт от дирекция “Образование” при Община Варна. 
 

От 13.00 до 13.30 ч. общинските съветници ползваха 30 

мин.почивка, в което време се проведоха разговори във връзка с 

предложение от Кмета на Община Варна вх. № РД-9-9302(73)/19.05.2009 



г.  с общински съветници-представители на всички политически сили в 

ОбС, след което председателят на Общинския съвет запозна 

присъстващите в залата с окончателното решение по докладната, 

описана по-горе: 

 

 Борислав ГУЦАНОВ 

 След съвещанието, което се проведе в моя кабинет, с присъствието 

на представители от всички политически сили, правя следното 

предложение, колеги: оставаме конкурсните условия /разбира се, което е 

необходимо ще бъде променено спрямо тази промяна, която сега ще ви 

предложа/: да отпадне изграждането на 4-групната детска градина в „Мечо 

Пух”, да остане голямата детска градина също в двора на „Мечо Пух”, 

която е 6-групна, но тя вече да бъде по проекта не на „Гладстон”, а по 

проекта на „Кауфланд”, където е с басейн и с всички неща, които бяха 

построени в „Кауфланд” с повече екстри към детската градина и също 

„Слънчо” да бъдат завишени цените така както беше първоначалния 

проект за „Слънчо”, при което става за голямата детска градина, 6-

групната, в двора на СДГ „Мечо Пух” 2 милиона и половина цена и за 

„Слънчо” става 960 хиляди, или общата стойност става 3 460 х.лв.и ще 

има 52 хиляди приблизително средства, които трябва да влязат в бюджета 

на Община Варна от този, който спечели конкурса. Смятаме, че по този 

начин и цената става по-атрактивна и би следвало нещата да придобият 

други измерения след като бъде обявен конкурса. Това беше виждането на 

хората, които участваха в съвещанието. Ако приемате с тези промени и 

разбира се, това което вече ще последва като промяна в коефициентите /то 

в коефициентите няма да има промени/ или други минимални промени, 

моля да гласуваме: 

 



Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

1315-6. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от 
ЗОС, във връзка с чл.28 от НРПУРОИ, Общински съвет – Варна дава 
съгласие за продажба чрез публично оповестен конкурс на недвижим имот 
– частна общинска собственост, представляващ поземлен имот № 
10135.3511.560 по кадастралната карта, одобренa със Заповед № РД-18-
64/16.05.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, целият с площ 6 646 
кв.м., находящ се в гр.Варна, ж.к. „Възраждане”, подрайон ІV, предмет на 
АОС № 5225/13.10.2008г., с пазарна оценка, определена от оценител на 
имоти, в размер на 3 502 000 лв. /три милиона петстотин и две хиляди лева/, 
без включен ДДС, срещу цена, представляваща: 

– пригаждане на съществуващ проект на ЦДГ до магазин 
„Кауфланд” и одобряването му в съответствие с изготвено от дирекция 
“Образование” при Община Варна техническо задание, изграждане, 
обзавеждане, оборудване и въвеждане в експлоатация на корпус за 6 /шест/ 
групи в двора на ЦДГ № 30 “Мечо Пух”, с басейн – недвижим имот – 
публична общинска собственост, представляващ поземлен имот № 51, 
целия с площ 7 050 кв.м., находящ се в гр.Варна, ж.к.„Чайка”, район 19, 
предмет на АОС № 3107/23.08.2004 г., на стойност в размер на 2 500 000 лв. 
/два милиона и петстотин хиляди лева/, без включен ДДС 

и 
– изпълнение на строително–монтажни работи за довършване 

разширението на ЦДГ № 5 “Слънчо” в недвижим имот – публична 
общинска собственост, представляващ УПИ І, целия с площ 2 400 кв.м., 
находящ се в гр. Варна, ул. „Юрий Венелин” № 5, район 14, предмет на 
АОС № 582/17.04.1998 г., по изготвена от ОП “Инвестиционна политика” 
количествено – стойностна сметка на стойност в размер на 960 000.00 лв. 
/деветстотин и шестедесет хиляди лева /, без включен ДДС,  при следните 

КОНКУРСНИ УСЛОВИЯ 
1. Право на участие в публично оповестения конкурс имат 

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

Националната агенция за приходите; 
1.2. нямат задължения към Община Варна; 
1.3. нямат просрочени парични задължения към работниците и 

служителите, на които кандидатът е работодател; 
1.4. са извършвали по договори строителство на територията на 

Община Варна; 
1.5. извършват по смисъла на Търговския закон в сферата на 

строителството не по-малко от 5 /пет/ години. 



1.6. представят удостоверение от Централния професионален 
регистър на строителя по Закона за Камарата на строителите (ДВ, 
бр.108/2006г.) – първа група или договор за изпълнение на строителството 
на обектите с едноличен търговец или юридическо лице, притежаващо 
удостоверение от Централния професионален регистър на строителя по 
Закона за Камарата на строителите (ДВ, бр.108/2006 г.) – първа група; 

1.7. имат годишен оборот за последните 3 /три/ години не по-малко 
от               15 000 000лв. /петнадесет милиона лева/; 

1.8. притежават дълготрайни материални активи в размер на не по-
малко от     10 000 000лв. /десет милиона лева/ по балансова стойност; 

1.9. представят банкова гаранция за сумата от 3 502 000лв. /три 
милиона петстотин и две хиляди лева/, без включен ДДС, която да 
гарантира изпълнението на поетите задължения. 

2. За участие в публично оповестения конкурс са необходими 
следните документи: 

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

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

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

2.4. служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при 
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 
кандидата и лицата, управляващи и представляващи едноличните търговци 
и юридическите лица – оригинал; 

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

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

2.7. удостоверение за липса на задължения за публични вземания 
към Община Варна от дирекция “Местни данъци” – оригинал; 

2.8.  служебна бележка за недължими общински вземания към 
Община Варна – оригинал; 

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

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



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

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

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

2.14. заверено за вярност от кандидата копие на удостоверението от 
Централния професионален регистър на строителя по Закона за камарата на 
строителите /ДВ, бр.108/2006 г./ – първа група или договор за изпълнение 
на строителството на детската градина с едноличен търговец/юридическо 
лице, притежаващо удостоверение от Централния професионален регистър 
на строителя по Закона за Камарата на строителите (ДВ, бр.108/2006г.) – 
първа група; 

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

2.16. заверена от кандидата /управител, счетоводител и съставител/ 
справка за балансовата стойност на притежаваните дълготрайни активи в 
размер на не по-малко от 10 000 000лв. /десет милиона лева/;    

2.17. заверени за вярност от кандидата или  едноличен 
търговец/юридическо лице, притежаващ удостоверение от Централния 
професионален регистър на строителя по Закона за Камарата на 
строителите (ДВ, бр.108/2006г.) – първа група, копия на договори за 
изпълнение на строителство на територията на Община Варна, 
включително и заверени от кандидата или едноличен търговец/юридическо 
лице, притежаващ удостоверение от Централния професионален регистър 
на строителя по Закона за Камарата на строителите (ДВ, бр.108/2006г.) – 
първа група, копия на издадени разрешения за ползване на името на 
кандидата или едноличен търговец/юридическо лице, притежаващ 
удостоверение от Централния професионален регистър на строителя по 
Закона за Камарата на строителите (ДВ, бр.108/2006г.) – първа група, в 
сферата на строителство за периода от първоначалната регистрация  до 
31.05.2009г.; 

2.18. банкова гаранция  за сумата от 3 502 000лв. /три милиона 
петстотин и две хиляди лева/, без включен ДДС, която да гарантира 
изпълнението на поетите задължения – оригинал; 

2.19. платежен документ за внесен депозит в размер на 350 200лв. 
/триста и петдесет хиляди и двеста лева/, платими по IBAN: 
BG36CECB9790 3362150000 и BIC: CECBBGSF при «Централна 
кооперативна банка» АД – клон Варна; 

2.20. платежен документ за закупена конкурсна документация, която 
се получава в стая №1207 на 12-я етаж в сградата на Община Варна, срещу 



сумата от      2 000лв. /две хиляди лева/, с включен ДДС, платима по IBAN: 
BG49CECB97908462 150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 
00, при «Централна кооперативна банка» АД – клон Варна, като при 
закупуване на конкурсната документация следва да бъдат представени 
следните документи: документ за самоличност, удостоверение за 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; 

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

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

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

К1 – годишен оборот за последните 3 /три/ години не по-малко от                    
15 000 000лв. /петнадесет милиона лева/ – 10%; 

К2 – дълготрайни материални активи в размер на не по-малко от 10 
000 000лв. /десет милиона лева/ по балансова стойност – 10%; 

К3 – извършват дейност по смисъла на Търговския закон в сферата 
на строителството не по-малко от 5 /пет/ години – 10%;   

К4 – срок за изпълнение /не по-кратък от 4 (четири) месеца и не по-
дълъг от 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на подписване на 
договора със спечелилия публично оповестения конкурс/ – 30%; 

К5 – инвестиционна програма за не по-малко от 3 502 000лв. /три 
милиона петстотин и две хиляди лева/, без включен ДДС – 40% 
/представляваща пазарната оценка на продавания имот /. 

4. Формула за оценка на предложенията: 
 

К = К1 + К2 + К3 + К4 + К5 
 

където:  
К1 = (ГОучастник / ГОмакс) х 10% 
ГОучастник – годишен оборот на кандидата за последните 3/три/ 

години;  
ГОмакс – максимален годишен оборот за последните 3/три/ години; 
К2 = (ДМАучастник / ДМАмакс) х 10% 
ДМАучастник – дълготрайни материални активи на кандидата; 
ДМАмакс – максимален размер на дълготрайни материални активи; 
К3 = (ДТЗучастник / ДТЗмакс) х 10% 
ДТЗучастник – години дейност по смисъла на Търговския закон в 

сферата на строителството на кандидата; 
ДТЗмакс – максимален срок години дейност по смисъла на 

Търговския закон в сферата на строителството; 



К4 = (СИмин. / СИучастник) х 30% 
СИучастника – срок за изпълнение, предложен от кандидата; 
СИмин. – минимален срок за изпълнение; 
К5 = (ИПучастник / ИПмакс) х 40% 
ИПучастник – размер на инвестиционната програма, предложен от 

кандидата; 
ИПучастник – максимален размер на инвестиционна програма. 
5. В случай, че действителният размер /стойност/ инвестиции след 

въвеждане в експлоатация на обектите е по-малък от предложения от 
спечелилия конкурса участник размер на инвестиционната програма, без 
включен ДДС, разликата до тази сума се заплаща от спечелилия конкурса 
участник в приход на бюджета на община Варна. 

6. В случай, че размера /стойността/ на инвестициите за въвеждане в 
експлоатация на обектите е по-голям от предложения от спечелилия 
конкурса участник размер на инвестиционната програма, без включен ДДС, 
разликата над тази сума не се заплаща от Община Варна на спечелилия 
публично оповестения конкурс. 

7. В договора, сключен със спечелилия публично оповестения 
конкурс, задължително да се включват горепосочените условия и да се 
предвиди неустойка при неспазване срока на изпълнение по компонент К4, 
в размер на 0.5% на ден, но не повече от 15 % от 3 502 000лв. /три милиона 
петстотин и две хиляди лева/, без включен ДДС. 

8. Възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на всички 
дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 
решението, като контрола от страна на Община Варна по извършваните 
строителни работи, оборудване, обзавеждане на детската градина от 
спечелилия публично оповестения конкурс, да се осъществява от 
оторизиран експерт от общинско предприятие “Инвестиционна политика” и 
от експерт от дирекция “Образование” при Община Варна. 

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



VІІ. 
По точка  седма от дневния ред: 
Разглеждане на предложения за решения от Комисия по 

приватизация и следприватизационен контрол относно: 
- приемане на анализ на правното състояние, информационен 

меморандум и приватизационна оценка за обекти по приходната част 
на Годишния план по приватизация за 2009 г. 

- приемане на метод и условия за провеждане на 
приватизационни процедури за обекти с открита процедура за 
приватизация от Годишния план за приватизация за 2009 г. 

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

 
 Общ брой присъстващи общински съветници – 34 
 
 Общински съвет – Варна прие следните 
 

Р Е Ш Е Н И Я : 
 

1316-7. 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 2009 г., както следва: 

1. 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 Иван Василев Карабоев – правоспособен юрист. 

2. Информационен меморандум и приватизационна оценка на 
общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, ж.к.”Чайка” № 170 по 
АОС № 2469/ 23.12.2002 г., изготвени от Максим Николов Ставрев – 
лицензиран оценител. 

3. Анализ на правното състояние на общински нежилищен имот 
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. 

4. 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 “Булкарго” 
ООД – лицензиран оценител. 



5. 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 Иван Василев Карабоев – правоспособен 
юрист. 

6. 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 “Ренита експерт” 
ЕООД – лицензиран оценител. 

7. Анализ на правното състояние на общински нежилищен имот, 
находящ се в гр.Варна, бул.”Мария Луиза” №11 – масивна едноетажна 
сграда по АОС №479/ 13.01.1998г., изготвен от Томина Николова Томова 
– правоспособен юрист. 

8. Информационен меморандум и приватизационна оценка на 
общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, бул.”Мария Луиза” 
№11 – масивна едноетажна сграда по АОС №479/13.01.1998г., изготвени 
от Стефан Иванов Бянов – лицензиран оценител. 

9. Анализ на правното състояние на общински нежилищен имот, 
находящ се в гр.Варна, бул.”Мария Луиза” №11 – масивна двуетажна 
сграда по АОС №479/ 13.01.1998г., изготвен от Иван Василев Карабоев – 
правоспособен юрист. 

10. Информационен меморандум и приватизационна оценка на 
общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, бул.”Мария Луиза” 
№11 – масивна двуетажна сграда по АОС №479/13.01.1998г., изготвени от 
Петка Димитрова Христова – лицензиран оценител. 

11. Анализ на правното състояние на общински нежилищен имот, 
находящ се в гр.Варна, бул.”Осми приморски полк” №112 по АОС 
№27/03.12.1996г., изготвен от Томина Николова Томова – правоспособен 
юрист. 

12. Информационен меморандум и приватизационна оценка на 
общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, бул.”Осми приморски 
полк” №112 по АОС №27/03.12.1996г., изготвени от Пенка Йорданова 
Димитрова – лицензиран оценител. 

13. Анализ на правното състояние на общински нежилищен имот, 
находящ се в гр.Варна, бул.”Владислав Варненчик” блок 47 по АОС 
№1342/13.08.1999г., изготвен от Иван Василев Карабоев – правоспособен 
юрист. 

14. Информационен меморандум и приватизационна оценка на 
общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, бул.”Владислав 
Варненчик” блок 47 по АОС №1342/13.08.1999г., изготвени от ЕТ “Макен 
– Марин Михайлов” – лицензиран оценител.  

15. Анализ на правното състояние на общински нежилищен имот, 
находящ се в гр.Варна, ул.”Овчо поле” №25 по АОС №1787/10.05.2000г., 
изготвен от Томина Николова Томова – правоспособен юрист. 



16. Информационен меморандум и приватизационна оценка на 
общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, ул.”Овчо поле” №25 
по АОС №1787/ 10.05.2000г., изготвени от “Галакт” ООД – лицензиран 
оценител. 

/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 30, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 21/ 

 
 
 
 
 
 

П Р О Е К Т       З А      Р Е Ш Е Н И Е : 
 

1317-7. 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 №1176-3/14/01,02.04.2009г. 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 с идентификатор 10135.2562.32.3 и застроена площ 
97,00кв.м.; изба с площ 45,00кв.м. и масивна едноетажна сграда с 
идентификатор 10135.2562.32.4 и застроена площ 56,00кв.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 с 
идентификатор 10135.2562.32.3 и застроена площ 97,00кв.м.; изба с площ 
45,00кв.м. и масивна едноетажна сграда с идентификатор 10135.2562.32.4 и 
застроена площ 56,00кв.м. при начална тръжна цена 108 000лв. /сто 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 5 000лв. /пет хиляди лева/. 
9. Депозит в размер на 10 800лв. /десет 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 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 10 800лв. 
/десет 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, Димитър Атанасов, Цвета Георгиева, Анна Радева, Снежана 
Донева и Петко Бойновски; резервни членове: Пламен Начков и Красимир 
Минков Маринов и възнаграждение, съгласно чл.8, ал.3 от Наредбата за 



търговете и конкурсите, за дейността на всеки от членовете на комисията в 
размер на 200лв. /двеста лева/. 

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

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

VІ. Упълномощава Председателя на 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 – 16, против – 11, въздържали се – 7, отсъстват – 17/ 
Решението не се приема. 

 
 
 
 
 
 
 

1318-7. 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 №1178-3/14/01,02.04.2009г. 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 с идентификатор 10135.2559.106.3.98, 
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 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.”Осми приморски 
полк” №135, блок 36 по АОС №2663/21.07.2003г. и представляващ 
помещения с идентификатор 10135.2559.06.3.98, 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 и от правото на строеж при начална тръжна цена 147 
000лв. /сто четиридесет и седем 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 14 700лв. /четиринадесет хиляди и 

седемстотин 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 14 700лв. 
/четиринадесет хиляди и седемстотин 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, Цветелина Тънмазова, Ивайло Бояджиев, 
Медиха Мехмед–Хамза 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 на 200лв. /двеста лева/. 

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

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



декларираните данни, преди подписване на приложения към тръжната 
документация договор.  

VІ. Упълномощава Председателя на 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/ 
 

 
 
 
 

1319-7. 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 №1180-3/14/01,02.04.2009г. 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 с идентификатор 10135.1507.109.1.1 и 
застроена площ 45,00кв.м., заедно с 11,11% идеални части от общите 
части на сградата, 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) ХVІІ-28 в 
кв.22 с идентификатор 10135.1507.109, 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 с идентификатор 10135.1507.109.1.1 и застроена площ 45,00кв.м., 
заедно с 11,11% идеални части от общите части на сградата, 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) ХVІІ-28 в кв.22 с идентификатор 
10135.1507.109, цялото с площ 293,00кв.м. при начална тръжна цена 
143 000лв. /сто четиридесет и три 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 14 300лв. /четиринадесет хиляди и триста 

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 на14 300лв. 
/четиринадесет хиляди и триста 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, Веселин Марешки, Красимир Симов, Пламен Войков, 
Дилбер Вейсалова и Петко Бойновски; резервни членове: Пламен Начков 
и Пламен Пенев и възнаграждение, съгласно чл.8, ал.3 от Наредбата за 
търговете и конкурсите, за дейността на всеки от членовете на комисията в 
размер на 200лв. /двеста лева/. 

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

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

 VІ. Упълномощава Председателя на 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 – 31, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 20/ 

 
 
 
 



1320-7. 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 №1182-3/14/01,02.04.2009г. за откриване на процедура за 
приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, 
бул.”Мария Луиза” №11 по АОС №479/13.01.1998г. и представляващ 
масивна едноетажна сграда със застроена площ 17,00кв.м., заедно с 
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.”Мария Луиза” 
№11 по АОС №479/ 13.01.1998г. и представляващ масивна едноетажна 
сграда със застроена площ 17,00кв.м., заедно с правото на строеж при 
начална тръжна цена 17 000лв. /седемнадесет 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 1 700лв. /хиляда и седемстотин 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 1 700лв. 
/хиляда и седемстотин 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, Пламен Пенев, Красимир Минков Маринов, Пламен Войков, 
Анна Радева и Петко Бойновски; резервни членове: Теодора 
Трендафилова и Цвета Георгиева и възнаграждение, съгласно чл.8, ал.3 от 
Наредбата за търговете и конкурсите, за дейността на всеки от членовете 
на комисията в размер на 200лв. /двеста лева/. 

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

V. Възлага на адвокат-довереника на Общински съвет – Варна 
проверката на данните по декларацията за произход на средствата, в 
съответствие с изискванията на Наредбата за сведенията, които съдържа 



декларацията по чл.7, ал.3 от Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол, и за реда и органите за контрол на 
декларираните данни, преди подписване на приложения към тръжната 
документация договор.  

 VІ. Упълномощава Председателя на 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 – 31, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 20/ 

 
 
 
 
 

 
 

1321-7. 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 №1184-3/14/01,02.04.2009г. за откриване на процедура за 
приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, 
бул.”Мария Луиза” №11 по АОС №479/13.01.1998г. и представляващ 
масивна двуетажна сграда с разгърната застроена площ 47,70кв.м., заедно 
с 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.”Мария Луиза” 
№11 по АОС №479/ 3.01.1998г. и представляващ масивна двуетажна 
сграда с разгърната застроена площ 47,70кв.м., заедно с правото на строеж 
при начална тръжна цена 55 000лв. /петдесет и пет хиляди лева/. 

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

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

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



8. Стъпка за наддаване в размер на 3 000лв. /три хиляди лева/. 
9. Депозит в размер на 5 500лв. /пет 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 5 500лв. /пет 
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, Снежана Донева, Цветелина Тънмазова, Добромир 
Кондов, Ивайло Бояджиев и Петко Бойновски; резервни членове: Пламен 
Начков и  Красимир Минков Маринов и възнаграждение, съгласно чл.8, 
ал.3 от Наредбата за търговете и конкурсите, за дейността на всеки от 
членовете на комисията в размер на 200лв. /двеста лева/. 

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

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

 VІ. Упълномощава Председателя на 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/ 

 
 
 

 
 

1322-7. 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 №1186-3/14/01,02.04.2009г. за откриване на процедура за 
приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, 
бул.”Осми приморски полк” №112 по АОС №27/03.12.1996г. и 
представляващ една зала, складово помещение и санитарен възел с 
идентификатор 10135.2560.7.1.17 и застроена площ 97,80кв.м., намиращи 



се в подблоково пространство на четириетажна жилищна сграда вдясно от 
входа, заедно с 3,06% 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.”Осми приморски 
полк” №112 по АОС №27/ 03.12.1996г. и представляващ една зала, 
складово помещение и санитарен възел с идентификатор 10135.2560.7.1.17 
и застроена площ 97,80кв.м., намиращи се в подблоково пространство на 
четириетажна жилищна сграда вдясно от входа, заедно с 3,06% идеални 
части от общите части на сградата и от правото на строеж при начална 
тръжна цена 236 000лв. /двеста тридесет и шест хиляди лева/. 

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

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

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

8. Стъпка за наддаване в размер на 10 000лв. /десет хиляди лева/. 
9. Депозит в размер на 23 600лв. /двадесет и три хиляди и 

шестстотин 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 23 600лв. 
/двадесет и три хиляди и шестстотин 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, Димитър Атанасов, Красимир Минков Маринов, Дилбер 
Вейсалова, Цвета Георгиева 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 на 200лв. /двеста лева/. 

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

V. Възлага на адвокат-довереника на Общински съвет – Варна 
проверката на данните по декларацията за произход на средствата, в 
съответствие с изискванията на Наредбата за сведенията, които съдържа 



декларацията по чл.7, ал.3 от Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол, и за реда и органите за контрол на 
декларираните данни, преди подписване на приложения към тръжната 
документация договор.  

 VІ. Упълномощава Председателя на 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 – 29, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 22/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1323-7. 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 №1188-3/14/01,02.04.2009г. за откриване на процедура за 
приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, 
бул.”Владислав Варненчик” блок 47 по АОС №1342/13.08.1999г. и 
представляващ магазин с идентификатор 10135.3515.479.30.75 и застроена 
площ 111,80кв.м., разположен в източната част на предблоковото 
пространство на блок 47, със съответния процент 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.”Владислав 
Варненчик” блок 47 по АОС №1342/13.08.1999г. и представляващ магазин 
с идентификатор 10135.3515.479.30.75 и застроена площ 111,80кв.м., 
разположен в източната част на предблоковото пространство на блок 47, 
със съответния процент идеални части от общите части на сградата и от 
правото на строеж при начална тръжна цена 134 000лв. /сто тридесет и 
четири 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 хиляди лева/. 
9. Депозит в размер на 13 400лв. /тринадесет хиляди и 

четиристотин 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 13 400лв. 
/тринадесет хиляди и четиристотин 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, Пламен Пенев, Медиха Мехмед–Хамза, Веселин 
Марешки, Добромир Кондов и Петко Бойновски; резервни членове: 
Пламен Начков и Цветелина Тънмазова и възнаграждение, съгласно чл.8, 
ал.3 от Наредбата за търговете и конкурсите, за дейността на всеки от 
членовете на комисията в размер на 200лв. /двеста лева/. 

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

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

 VІ. Упълномощава Председателя на 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 – 26, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 25/ 

 
 
 
 

 



1324-7. 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 №1190-3/14/01,02.04.2009г. за откриване на процедура за 
приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, 
ул.”Овчо поле” №25 по АОС №1787/10.05.2000г. и представляващ сграда–
гараж със застроена площ 19,95кв.м., временен строеж – автосервиз 
(ЕЛКОН), със застроена площ 40,00кв.м. и дворно място, представляващо 
парцел (УПИ) ІV-11, цялото с площ 255,00кв.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.”Овчо поле” №25 
по АОС №1787/ 10.05.2000г. и представляващ сграда–гараж със застроена 
площ 19,95кв.м., временен строеж – автосервиз (ЕЛКОН), със застроена 
площ 40,00кв.м. и дворно място, представляващо парцел (УПИ) ІV-11, 
цялото с площ 255,00кв.м. при начална тръжна цена 193 000лв. сто 
деветдесет и три 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 19 300лв. /деветнадесет хиляди и триста 

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 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 19 300лв. 
/деветнадесет хиляди и триста 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, Димитър Атанасов, Ивайло Бояджиев, Пламен Войков, 
Снежана Донева и Петко Бойновски; резервни членове: Теодора 
Трендафилова и Медиха Мехмед–Хамза и възнаграждение, съгласно чл.8, 
ал.3 от Наредбата за търговете и конкурсите, за дейността на всеки от 
членовете на комисията в размер на 200лв. /двеста лева/. 

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



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

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

 VІ. Упълномощава Председателя на 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 – 30, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 21/ 

 

 
 
 
 



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

дейности и спорт” относно: 
- приемане на Програма “Социален туризъм 2009 г.”; 
- допълнения и изменения на „Правилник за дейността на ОП 

„Спорт за всички”. 
Докл.: Т. МУТАФОВ – 
Председател ПК 

 
Общ брой присъстващи общински съветници – 27 
 
Общински съвет – Варна прие следните 
 

Р Е Ш Е Н И Я : 
 

1325-8. На основание чл.21, ал.1, т. 6 и т. 12 от ЗМСМА, Общински 
съвет – Варна, приема Програма “Социален туризъм 2009 г.”, съгласно 
приложение 1. 

/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 27, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 24/ 
 
 

1326-8. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 52, ал. 
3 от ЗОС, Общински съвет – Варна допълва и изменя Правилника за 
дейността на ОП „Спорт за всички”, съгласно приложение 2.      

/за – 22, против – 5, въздържали се – 3/ 
  

 
 

 

 

 

 



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

бюджет” относно: 
- освобождаване от данъци на имоти, при отчуждаване за 

обществени нужди; 
- разпределение по обекти на осигурените средства по ПМС № 

72/30.03.2009 г. на Община Варна; 
- опрощаване на финансовите задължения на Венелин Пасков и 

Илиян Раданов; 
- съфинансиране на проект за ремонт на Дом за стари хора 

“Гергана”, съгласно изискванията на Социално инвестиционния фонд; 
- изменяне и допълнение към  „Методика за определяне на 

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

- компенсиране на непокрита загуба, натрупана от „Медицински 
център І – Варна” ЕООД в "Диагностично-консултативен център V - 
Варна “Света Екатерина" ЕООД;  

- опрощаване на държавни вземания; 
- освобождаване от такса битови отпадъци; 
- промени в Приложениие № 2 на „Наредба за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията 
на Община Варна”; 

- допълване на „Наредба за условията и реда за съставянето, 
приемането, изпълнението и отчитането на общинския бюджет и 
извънбюджетните сметки на Община Варна”; 

- отпускане на средства на МУ „Проф. д-р П. Стоянов”, за 
дофинансиране и финализиране на проекта по газификация на 
студентско общежитие – блок 3, находящ се в гр. Варна, ул. 
„Брегалница” – публична държавна собственост, съгласно АДС № 
1175/04.06.1998 г., предоставено за управление на МУ „Проф.д-р П. 
Стоянов” със заповед № 1293/02.12.2997 г.на Областен управител – 
Варна и газификация на студентско общежитие – блок 35, находящ се в 
гр. Варна, ул. „Петър Райчев” – публична държавна собственост, 
съгласно АДС № 1176/04.06.1998 г.; 

- даване на съгласие за съфинансиране на съвместен проект с 
„УНИЦЕФ България” за изграждане на Център за настаняване от 
семеен тип на деца с увреждания /за децата от Могилино/, които 
средства ще са вложени в допълнителни строително-монтажни работи, 
необходими за довършване на обекта; 

- осигуряване на допълнителни финансови средства в размер на 
150 000 лв. за „Областен диспансер по пневмо-фтизиатрични 



заболявания със стационар – Варна” ЕООД от бюджета на Община 
Варна за 2009 г.; 

  - разглеждане на оспорване от Кмета на Община Варна вх. № 
РД-9-9302(61)/24.04.2009 г. на решение на Общинския съвет – Варна  № 
1205-4(14)/01, 02.04.2009 г. относно изменение в Приложение № 4 от 
проекта за Бюджет на Община Варна за 2009 г. относно прехвърляне на  
предложените финансови средства в размер на 175 хлв.за изработване 
на проект на Център водолечение от МБАЛ „Св. Марина” към МБАЛ 
„Св. Анна” за закупуване на медицинска апаратура. 

Докл.: д-р Я. СТАНЕВ – 
Председател ПК 

 
 Общ брой присъстващи общински съветници – 37 
 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 
1327-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 21, ал. 4 от 

ЗОС, във връзка с решения на  Общински съвет - Варна  № 838-
5/10/23,29.10.2008 г.  и № 839-5/10/23,29.10.2008 г. и по предложение на 
Кмета на Община Варна с вх. №. РД-9-9300/1/22.01.2008 г., Общински 
съвет - Варна решава при извършване на замените при отчуждаване на 
имоти за обществени нужди, свързани с реализиране на пробива на бул. 
“Васил Левски”, находящи се на ул. “Струга” № 27 и ул. “Княз Черказки” 
№ 9, дължимия данък добавена стойност и данък по чл. 47, ал. 2 от ЗМДТ 
и чл. 34, ал. 2 от НОРМДТОВ, да бъдат за сметка на Община Варна, както 
и да не се начислява такса режийни разноски по чл. 26 и чл. 80 от 
НРПУРОИ. 

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

 
 
1328-9. На основание чл. 21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА, Постановление 

на Министерски съвет № 72/30.03.2009 г. и писмо № 08-00-1732/08 от 
23.04.2009 г. на Министерство на финансите и по предложение на Кмета на 
Община Варна с вх. № РД-9-0400/209/14.05.2009 г., Общински съвет - 
Варна приема следното разпределение по обекти на осигурените средства 
по ПМС №72/30.03.2009 г. на Община Варна:  

І. За благоустрояване                    500 000 лв. 
в т. ч. по обекти 

                                                 90 %                                           450 000 лв. 
   1. Благоустрояване Аладжа манастир                           65 000 лв. 

  2. Благоустрояване междублоково пространство 
  на бул. „Първи май” кв. „Аспарухово”                       150 000 лв.                               



   3. Благоустрояване спортен комплекс „Младост”     235 000 лв.  
             10 %                                        50 000 лв. 
   1. Благоустрояване Аладжа манастир                           50 000 лв. 

ІІ.  Обект „Улица „Девня”” - реконструкцията на бул. „Девня” в 
участъка на фабрика „Христо Ботев”            10 000 000 лв.   в т. ч. :                                          
      

 90 %                 9 000 000 лв. 
                       10 %             1 000 000 лв. 
 

 /резултати от поименно явно гласуване: 
за – 35, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 16/ 
 
 
 
   1329-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и по 

предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-9-9302/39/18.03.2009 
г., Общински съвет - Варна опрощава финансовите задължения на 
журналиста Венелин Емилов Пасков - сумата от 900 лв., и на оператора 
Илиян Николаев Раданов - сумата от 750 лв., считани като задължение към 
бюджета на Община Варна.   

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

 
1330-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и по 

предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-9-9302/37/22.04.2009 
г., Общински съвет-Варна изменя свое решение  № 5301-3/57/19.09.2007г., 
както следва: «Общински съвет - Варна дава съгласие за съфинансиране на 
проект за ремонт на Дом за стари хора “Гергана”, съгласно изискванията 
на Социално инвестиционния фонд в размер на 85 000 лв. преведени като 
трансфер от приходната част на бюджет 2009 на Община Варна, § 6102. 

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

 
 
 

1331-8. На основание чл. 79 АПК, чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 17, ал.1, 
т. 1 във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и по предложение на Кмета на 
Община Варна с вх. № ОС-9-9302/26/14.05.2009 г., Общински съвет - 
Варна изменя и допълва  „Методика за определяне на стартови 
базисни цени при обявяване на публичен търг или публично 



оповестен конкурс за отдаване под наем на нежилищни имоти и вещи, 
общинска собственост”, както следва:  

Изменя се текста на чл. 3,  като след изменението чл. 3 става със 
следния текст:  

„чл. 3, ал. 1: Месечните базисни наемни цени на застроени имоти и 
вещи (павилиони и модули), частна общинска собственост, се определят в 
лева  за 1 кв.м. полезна площ, в зависимост от функционалното 
предназначение както следва:  

 
Nо  Вид:  БНЦ{лв/кв.м.}  
1. Помещения за търговска дейност (магазин). 7,80  

2 Помещения за закусвални, сладкарници, снек-бар 
и др.подобни 9,20 

3 Помещения за ресторанти, барове, дискотеки 14,8 
4 Помещения за производство и услуги 3,00 

5 
Помещения за административни услуги (офиси, 
представителства, Адвокатски кантори; Кантори 
за недвижими имоти; Туристически бюра и др.) 

7,80 

6 Помещения използвани за складове  2,00 

7 Помещения за офиси за банки, застрахователни 
компании и др.подобни 19,60 

8 Помещения за частни лекарски и зъболекарски 
кабинети 4,10 

9 Помещения за хазартни игри /казино, бинго зала 
и др./ 29,50 

10 Помещения за гаражи 3,10 

11 Помощни помещения (коридори, санитарни възли, 
сервизни помещения и др.) 1,00” 

Изменя се текста на чл. 6,  като след изменението чл. 6 става със 
следния текст:  

„чл. 6: Базисни наемни цени на незастроени общински имоти и 
вещи, отдавани под наем чрез публичен търг или публично оповестен 
конкурс и за незастроени обслужващи площи: 1,80 лв/кв.м.” 

Изменя се текста на чл. 9 ал.2,,  като след изменението чл. 9 ал.2 
става със следния текст:  

„чл. 9 (2):  Стартова месечна базисна наемна цена (СМБНЦ) се 
изчислява при БНЦ за едно паркомясто 26,00 лева по следната формула:  

СМБНЦ = Бр. паркоместа х БНЦ 1 бр. паркомясто х Кз, където 
Бр. паркоместа - брой паркоместа 
БНЦ 1 бр. паркомясто - базисна наемна цена за едно паркомясто 
К3 – коефициент за зона (Приложение Nо 1)” 

http://www.varna.bg/adm/tar/metodica.htm#pril1


Изменя се текста на чл. 10 ал.2,,  като след изменението чл. 10 ал.2 
става със следния текст:  

„чл. 10 (2) Базисната наемна цена (БНЦ) за помещенията по ал. (1) се 
определя на 1,20 лв./кв.м.” 

Изменя се текста на чл. 11 ал.2,,  като след изменението чл. 11 ал.2 
става със следния текст:  

„чл. 11 (2) Базисната наемна цена (БНЦ) за помещенията по ал.(1) се 
определя на 1,00 лв./кв.м.” 

/за – 34, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

 
 

1332-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА  и по 
докладна записка от управителя на ДКЦ V - “Света Екатерина – 
Варна”ЕООД с вх. № ОС-8-9903/55/02.12.2008 г., Общински съвет - Варна 
решава за компенсиране на непокрита загуба в размер на 17 000 лв., 
натрупана от «Медицински център І – Варна» ЕООД (формирана преди 
вливането на МЦ І в ДКЦ V с решение на ВОС от 13.01.2006 г.) с 
натрупаната от предходен период неразпределена печалба в размер на 
33 000 лв. на новообразуваното дружество – “ДКЦ V - “Света Екатерина – 
Варна”ЕООД. 

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

 
1333-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с 

писмо вх. № ОС-9-9910/1/28.01.2009 г. от Администрацията на Президента 
на Република България, Общински съвет – Варна  предлага на Президента 
на Република България да не се опрости задължението на СТЕЛИЯНА 
ПЕТРОВА ЖЕЛЕВА от гр. Варна, ж.к. “Младост” бл. 155, вх. 1, ет. 9, ап. 
56.  

/за – 35, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 
 1334-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с 

писмо вх. № ОС-6-9910/26/20.01.2009 г. от Администрацията на Президента 
на Република България, Общински съвет – Варна  предлага на Президента 
на Република България да не се опрости задължението на МОМЧО 
СТОЙЧЕВ МОМЧЕВ от гр. Варна, ж.к. “Владислав Варненчик” бл. 272, вх. 
1, ет. 6, ап. 22. 

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



  1335-9.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 
от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и 
цени на услуги на територията на Община Варна и във връзка с молба с вх. 
№ ОС-8-94.Р/15/09.09.2008 г., Общински съвет – Варна не освобождава  
Роза Василева Димитрова от заплащане на дължимата такса за битови 
отпадъци за 2008 г. за имот, находящ се в гр. Варна,  ул. „Сава Радулов” № 
12. 

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

 
 
  1336-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от 

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Варна и във връзка с молба с вх. № 
ОС-8-94.С/31/17.11.2008 г., Общински съвет – Варна не освобождава  Люба 
Костова Стойкова от заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 
2008 г. за имот, находящ се в гр. Варна,  местност „Ачмалар” пл. № 60 по 
плана на “Ботаническа градина”. 

/за – 35, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 
1337-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от 

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Варна и във връзка с молба с вх. № 
ОС-8-94.С/31/17.11.2008 г., Общински съвет – Варна не освобождава  
Снежана Михова Илиева от заплащане на дължимата такса за битови 
отпадъци за 2008 г. за имот, находящ се в гр. Варна,  местност „Ачмалар” 
пл. № 60 по плана на “Ботаническа градина”. 

/за – 35, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 
1338-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от 

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Варна и във връзка с молба с вх. № 
ОС-8-94.С/30/17.11.2008 г., Общински съвет – Варна не освобождава  Люба 
Костова Стойкова от заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 
2008 г. за имот, находящ се в гр. Варна,  местност „Карманъ дере”, пл. № 59 
по плана на “Ботаническа градина”. 

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



1339-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Варна и във връзка с молба с вх. № 
ОС-8-94.А/14/27.11.2008 г., Общински съвет – Варна не освобождава  
Атанас Георгиев Гайдов от заплащане на дължимата такса за битови 
отпадъци за 2008 г. за имот, находящ се в гр. Варна,  ул. „Генерал Колев”  
№ 59, ап. 14. 

/за – 35, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 
1340-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от 

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Варна и във връзка с молба с вх. № 
РД-8-9100/845/28.11.2008 г., Общински съвет – Варна не освобождава  
Георги Симеонов Андриков от заплащане на дължимата такса за битови 
отпадъци за 2009 г. за имот, находящ се в гр. Варна,  ул. „Яребична” № 7, 
ет. 1, ап. 21. 

/за – 35, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 
1341-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от 

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Варна и във връзка с молба с вх. № 
РД-8-9100/845/28.11.2008 г., Общински съвет – Варна не освобождава  
Свобода Иванова Андрикова от заплащане на дължимата такса за битови 
отпадъци за 2009 г. за имот, находящ се в гр. Варна,  ул. „Яребична” № 7, 
ет. 1, ап. 21. 

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

1342-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 
от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и 
цени на услуги на територията на Община Варна и във връзка с молба с 
изх. №  16/24.11.2008г., Общински съвет – Варна не освобождава „Вела 
Тур” ООД адрес: Шумен 9700, ул. „Цветан Зангов” № 5 от заплащане на 
дължимата такса за битови отпадъци за 2009 г. за имоти, находящи се в 
гр. Варна,  местност „Бриз юг”, представляващи парцел 2262А и парцел 
2283. 

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



1343-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 
от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и 
цени на услуги на територията на Община Варна и във връзка с молба с 
вх. № РД-8-2600/999/28.11.2008 г., Общински съвет – Варна не 
освобождава „Вела” АД адрес: Шумен 9700, ул. „Цветан Зангов” № 5 от 
заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 2009 г. за имот, 
находящ се в гр. Варна,  местност „Сотира”, ПИ 2515-3417. 

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

 
 

1344-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 
от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и 
цени на услуги на територията на Община Варна и във връзка с молба с 
вх. № РД-8-2600/997/28.11.2008 г., Общински съвет – Варна не 
освобождава Йордан Георгиев Коцев – управител на „Даяна 67” ЕООД  
от заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 2009 г. за имот, 
находящ се в гр. Варна,  к.к. „Златни пясъци”, хотел “Диана”. 

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

1345-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 
от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и 
цени на услуги на територията на Община Варна и във връзка с молба с 
вх. № РД-8-2600/998/28.11.2008 г., Общински съвет – Варна не 
освобождава Ивайло Маринов Петров – изпълнителен директор на 
“Здравец 2007” ЕАД  от заплащане на дължимата такса за битови 
отпадъци за 2009 г. за имот, находящ се в гр. Варна,  к.к. „Златни 
пясъци”, хотел “Здравец”. 

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

1346-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 
от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и 
цени на услуги на територията на Община Варна и във връзка с молба с 
вх. № ОС-8-9100/90/03.12.2008 г., Общински съвет – Варна не 
освобождава Румяна Йорданова Павлова от заплащане на дължимата 
такса за битови отпадъци за 2009 г. за имот, находящ се в гр. Варна,  ЗПЗ, 
м-ст „Кара Кьой”, пл. № 5833. 

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



1347-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 
от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и 
цени на услуги на територията на Община Варна и във връзка с молба с 
вх. № ОС-8-9100/90/03.12.2008 г., Общински съвет – Варна не 
освобождава Пена Костадинова Кънева от заплащане на дължимата такса 
за битови отпадъци за 2009 г. за имот, находящ се в гр. Варна,  ЗПЗ, м-ст 
„Кара Кьой”, пл. № 5833. 

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

 
 

1348-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 
от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и 
цени на услуги на територията на Община Варна и във връзка с молба с 
вх. № МД-8-9300/4/08.12.2008 г., Общински съвет – Варна не 
освобождава Михаил Георгиев Пенчов – управител на “МИШО” ЕООД 
от заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 2009 г. за имоти, 
находящи се в гр. Варна,  ул. „Свети Никола” № 105. 

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

1349-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 
от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и 
цени на услуги на територията на Община Варна и във връзка с молба с 
вх. № РД-8-94.К/218/05.12.2008 г., Общински съвет – Варна не 
освобождава Костадин Янков Николов от заплащане на дължимата такса 
за битови отпадъци за 2009 г. за имот, находящ се в гр. Варна,  ж.к. 
„Чайка”, бл. 50, вх. А, ап. 67. 

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

 
 

1350-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 
от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и 
цени на услуги на територията на Община Варна и във връзка с молба с 
вх. № РД-8-94.К/218/05.12.2008 г., Общински съвет – Варна не 
освобождава Мила Тодорова Николова от заплащане на дължимата такса 
за битови отпадъци за 2009 г. за имот, находящ се в гр. Варна,  ж.к. 
„Чайка”, бл. 50, вх. А, ап. 67. 

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



1351-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 
от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и 
цени на услуги на територията на Община Варна и във връзка със 
заявление с вх. № ОС-8-94.В/20/10.12.2008 г., Общински съвет – Варна не 
освобождава Виолетка Стефанова Липчева от заплащане на дължимата 
такса за битови отпадъци за 2009 г. за имот, находящ се в гр. Варна,  ж.к. 
„Възраждане”, бл. 82, вх. А, ет. 5, ап. 15. 

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

 
 

1352-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 
от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и 
цени на услуги на територията на Община Варна и във връзка със 
заявление с вх. № ОС-8-94.Ж/3/10.12.2008 г., Общински съвет – Варна не 
освобождава Живко Липчев Липчев от заплащане на дължимата такса за 
битови отпадъци за 2009 г. за имот, находящ се в гр. Варна,  ж.к. 
„Възраждане”, бл. 82, вх. А, ет. 5, ап. 15. 

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

1353-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 
от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и 
цени на услуги на територията на Община Варна и във връзка със 
заявление с вх. № РД-8-94.К/213/01.12.2008 г., Общински съвет – Варна 
не освобождава Катя Георгиева Димитрова от заплащане на дължимата 
такса за битови отпадъци за 2009 г. за имоти, находящи се в гр. Варна, м-
ст „Евксиноград”, ул. 24, № 17 и ж.к. “Бриз” 100, № 1886. 

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

1354-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 
от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и 
цени на услуги на територията на Община Варна и във връзка със 
заявление с вх. № РД-8-94.К/213/01.12.2008 г., Общински съвет – Варна 
не освобождава Кольо Недялков Кечовски от заплащане на дължимата 
такса за битови отпадъци за 2009 г. за имот, находящ се в гр. Варна, ж.к. 
“Бриз” 100, № 1886. 

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



1355-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 
от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и 
цени на услуги на територията на Община Варна и във връзка със 
заявление с вх. № РД-8-94.К/213/01.12.2008 г., Общински съвет – Варна 
не освобождава Георги Недялков Кечовски от заплащане на дължимата 
такса за битови отпадъци за 2009 г. за имот, находящ се в гр. Варна, м-ст 
„Евксиноград”, ул. 24, № 17. 

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

 
 

1356-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 
от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и 
цени на услуги на територията на Община Варна и във връзка със 
заявление с вх. № ОС-8-9100/91/17.12.2008 г., Общински съвет – Варна 
не освобождава арх. Лидия Тодорова Константинова от заплащане на 
дължимата такса за битови отпадъци за 2009 г. за имот, находящ се в гр. 
Варна, ж.к. „Бриз”, м. “Рупи”, пл. № 2569. 

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

1357-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 
от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и 
цени на услуги на територията на Община Варна и във връзка със 
заявление с вх. № ОС-8-9100/91/17.12.2008 г., Общински съвет – Варна 
не освобождава Тeодор Константинов Даиев от заплащане на дължимата 
такса за битови отпадъци за 2009 г. за имот, находящ се в гр. Варна, ж.к. 
„Бриз”, м. “Рупи”, пл. № 2569. 

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

1358-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 
от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и 
цени на услуги на територията на Община Варна и във връзка със 
заявление с вх. № ОС-8-9100/91/17.12.2008 г., Общински съвет – Варна 
не освобождава Мария Константинова Даиева-Казакова от заплащане на 
дължимата такса за битови отпадъци за 2009 г. за имот, находящ се в гр. 
Варна, ж.к. „Бриз”, м. “Рупи”, пл. № 2569. 

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



1359-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 
от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и 
цени на услуги на територията на Община Варна и във връзка със 
заявление с вх. № ОС-8-94.Е/24/16.12.2008 г., Общински съвет – Варна не 
освобождава Евгений Кирилов Русев от заплащане на дължимата такса за 
битови отпадъци за 2009 г. за имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Цани 
Гинчев” № 8, ет. 3, ап. 7. 

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

 
 

1360-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 
от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и 
цени на услуги на територията на Община Варна и във връзка със 
заявление с вх. № РД-8-9100/866/12.12.2008 г., Общински съвет – Варна 
не освобождава Андрей Неделчев Генов от заплащане на дължимата 
такса за битови отпадъци за 2009 г. за имот, находящ се в гр. Варна, кв. 
„Аспарухово”, ул. “Места”/Цар Борис/ № 5, магазин № 4. 

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

1361-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 
от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и 
цени на услуги на територията на Община Варна и във връзка със 
заявление с вх. № РД-8-9100/866/12.12.2008 г., Общински съвет – Варна 
не освобождава Друмка Янчева Генова от заплащане на дължимата такса 
за битови отпадъци за 2009 г. за имот, находящ се в гр. Варна, кв. 
„Аспарухово”, ул. “Места”/Цар Борис/ № 5, магазин № 4. 

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

1362-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 
от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и 
цени на услуги на територията на Община Варна и във връзка със 
заявление с вх. № ОС-8-1700/1/22.12.2008 г., Общински съвет – Варна не 
освобождава “ОББ” АД от заплащане на дължимата такса за битови 
отпадъци за 2009 г. за имот, находящ се в гр. Варна,  ул. “Зограф” № 21. 

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

 



1363-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 
от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и 
цени на услуги на територията на Община Варна и във връзка със 
заявление с вх. № ОС-8-94.Г/16/20.12.2008 г., Общински съвет – Варна не 
освобождава Ганчо Василев Ганчев от заплащане на дължимата такса за 
битови отпадъци за 2009 г. за имот, находящ се в гр. Варна,  бул. “Осми 
Приморски полк” № 137, вх. “Г”, ет. 8, ап. 96. 

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

 
 

1364-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 
от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и 
цени на услуги на територията на Община Варна и във връзка със 
заявление с вх. № ОС-8-9100/96/22.12.2008 г., Общински съвет – Варна 
не освобождава Апостол Костов Ангелов от заплащане на дължимата 
такса за битови отпадъци за 2009 г. за имот, находящ се в гр. Варна,  м-ст 
“Евксиноград”, ул. “14-та” № 9а, кв. 31, м-ст “Манастира” парцел ХVІ-
1219. 

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

1365-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 
от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и 
цени на услуги на територията на Община Варна и във връзка със 
заявление с вх. № ОС-8-9100/96/22.12.2008 г., Общински съвет – Варна 
не освобождава Диана Петрова Ангелова от заплащане на дължимата 
такса за битови отпадъци за 2009 г. за имот, находящ се в гр. Варна,  м-ст 
“Евксиноград”, ул. “14-та” № 9а, кв. 31, м-ст “Манастира” парцел ХVІ-
1219. 

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

1366-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 
от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и 
цени на услуги на територията на Община Варна и във връзка със 
заявление с вх. № МД-8-94.Х/2/20.12.2008 г., Общински съвет – Варна не 
освобождава Христо Благоев Цеков от заплащане на дължимата такса за 
битови отпадъци за 2009 г. за имот, находящ се в гр. Варна,  ул. “Братя 
Георгиевич” № 15, вх. “В”, ет. 7. 

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



1367-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 
от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и 
цени на услуги на територията на Община Варна и във връзка със 
заявление с вх. № МД-8-9100/18/23.12.2008 г., Общински съвет – Варна 
не освобождава Геновева Георгиева Иванова от заплащане на дължимата 
такса за битови отпадъци за 2009 г. за имот, находящ се в гр. Варна,  ж.к. 
“Възраждане”, бл. 35,  вх. 2, ап. 35. 

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

 
 

1368-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 
от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и 
цени на услуги на територията на Община Варна и във връзка със 
заявление с вх. № МД-8-9100/18/23.12.2008 г., Общински съвет – Варна 
не освобождава Иван Георгиев  Иванов от заплащане на дължимата такса 
за битови отпадъци за 2009 г. за имот, находящ се в гр. Варна,  ж.к. 
“Възраждане”, бл. 35,  вх. 2, ап. 35. 

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

 
1369-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 

от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и 
цени на услуги на територията на Община Варна и във връзка със 
заявление с вх. № ОС-8-94.М/21/04.12.2008 г., Общински съвет – Варна 
не освобождава Мария Георгиева Димитрова от заплащане на дължимата 
такса за битови отпадъци за 2009 г. за имот, находящ се в гр. Варна,  м-ст 
“Фатрико дере”,  пл. № 77. 

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

1370-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 
от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и 
цени на услуги на територията на Община Варна и във връзка със 
заявление с вх. № РД-9-2600/33/15.01.2009 г., Общински съвет – Варна не 
освобождава Венцислав Николов Дамянов, представляващ “ПРОЕКТ БГ” 
от заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 2009 г. за имот, 
находящ се в гр. Варна,  район “Одесос”, ул. “Девня”, № 2. 

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



1371-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 
от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и 
цени на услуги на територията на Община Варна и във връзка със 
заявление с вх. № МД-9-2600/1/16.01.2009 г., Общински съвет – Варна не 
освобождава Емил Пенчев Николов от заплащане на дължимата такса за 
битови отпадъци за 2009 г. за имот, находящ се в гр. Варна,  м-ст “Ален 
мак” № 2841. 

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

 
 

1372-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 
от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и 
цени на услуги на територията на Община Варна и във връзка със 
заявление с вх. № ОС-9-9302/8/20.01.2009 г., Общински съвет – Варна не 
освобождава Станка Мойнова Димитрова от заплащане на дължимата 
такса за битови отпадъци за 2009 г. за имот, находящ се в гр. Варна,  ул. 
“Салтанат”, № 71. 

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

1373-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 
от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и 
цени на услуги на територията на Община Варна и във връзка със 
заявление с вх. № ОС-9-9302/8/20.01.2009 г., Общински съвет – Варна не 
освобождава Тодор Иванов Димитров от заплащане на дължимата такса 
за битови отпадъци за 2009 г. за имот, находящ се в гр. Варна,  ул. 
“Салтанат”, № 71. 

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

1374-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 
от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и 
цени на услуги на територията на Община Варна и във връзка със 
заявление с вх. № ОС-9-94.Р/2/21.01.2009 г., Общински съвет – Варна не 
освобождава Росица Енчева Павлова от заплащане на дължимата такса за 
битови отпадъци за 2009 г. за имот, находящ се в гр. Варна,  вилна зона 
“Траката”, м-ст. “Ваялар-9”. 

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



1375-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 
от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и 
цени на услуги на територията на Община Варна и във връзка със 
заявление с вх. № РД-9-2600/308/08.04.2009 г., Общински съвет – Варна 
не освобождава Ивелин Петров Апостолов – управител на “Норма” ООД, 
гр. Добрич, ул. “Ален мак” № 16а от заплащане на дължимата такса за 
битови отпадъци за 2009 г. за имот, находящ се в гр. Варна,  к.к. “Златни 
пясъци”, хотел “Ерма”. 

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

 
 

1376-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 
от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и 
цени на услуги на територията на Община Варна и във връзка със 
декларация с вх. № ОС-9-9302/52/30.03.2009 г., Общински съвет – Варна 
не освобождава Дияна Иванова Кючукова от заплащане на дължимата 
такса за битови отпадъци за 2009 г. за имот, находящ се в гр. Варна,  ул. 
“Дрин” № 1, вх. “Д”, ап. 18. 

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

1377-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 
от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и 
цени на услуги на територията на Община Варна и във връзка със молба с 
вх. № МД-9-94.В/2/23.03.2009 г., Общински съвет – Варна не 
освобождава Венцислав Николов Янев от заплащане на дължимата такса 
за битови отпадъци за 2009 г. за имот, находящ се в гр. Варна,  ул. 
“Радост”, бл. 6, вх. “Б”, ап. 42. 

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

1378-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 
от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и 
цени на услуги на територията на Община Варна и във връзка със молба с 
вх. № ОС-9-94.П/9/20.02.2009 г., Общински съвет – Варна не 
освобождава Полина Илиева Куцарова от заплащане на дължимата такса 
за битови отпадъци за 2009 г. за имот, находящ се в гр. Варна,  ж.к. 
“Младост”, бл. 140, вх. 6, ет. 4, ап. 126. 

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



1379-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 
от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и 
цени на услуги на територията на Община Варна и във връзка със молба с 
вх. № ОС-7-94.К/19/08.12.2008 г., Общински съвет – Варна не 
освобождава Кръстю Жечев Тодоров от заплащане на дължимата такса за 
битови отпадъци за 2009 г. за имот, находящ се в гр. Варна,  ул. “Рила” № 
7, вх. “А”, ап. 11. 

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

 
1380-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 

от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и 
цени на услуги на територията на Община Варна и във връзка със молба с 
вх. № ОС-8-94.Й/7/10.12.2008 г., Общински съвет – Варна не 
освобождава Йорданка Недева Дескова от заплащане на дължимата такса 
за битови отпадъци за 2009 г. за имот, находящ се в гр. Варна,  ж.к. 
“Младост”, бл. 147, вх.  7, ап. 99. 

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

1381-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 
от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и 
цени на услуги на територията на Община Варна и във връзка със 
декларация с вх. № ОС-9-94.А/6/19.03.2009 г., Общински съвет – Варна 
не освобождава Ана Маринова Христова от заплащане на дължимата 
такса за битови отпадъци за 2009 г. за имот, находящ се в гр. Варна,  ул. 
“Цар Петър”, № 2а, ет.2. 

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

1382-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 
от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и 
цени на услуги на територията на Община Варна и във връзка със 
декларация с вх. № ОС-9-94.А/6/19.03.2009 г., Общински съвет – Варна 
не освобождава Борис Димитров Христов от заплащане на дължимата 
такса за битови отпадъци за 2009 г. за имот, находящ се в гр. Варна,  ул. 
“Цар Петър”, № 2а, ет.2. 

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



1383-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 
от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и 
цени на услуги на територията на Община Варна и във връзка със 
декларация с вх. № ОС-9-94.А/6/19.03.2009 г., Общински съвет – Варна 
не освобождава Евелина Димитрова Хилд от заплащане на дължимата 
такса за битови отпадъци за 2009 г. за имот, находящ се в гр. Варна,  ул. 
“Цар Петър”, № 2а, ет.2. 

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

 
1384-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 

от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и 
цени на услуги на територията на Община Варна и във връзка със молба с 
вх. № ОС-8-94.Н/17/17.11.2008 г., Общински съвет – Варна не 
освобождава Никола Атанасов Стойков от заплащане на дължимата такса 
за битови отпадъци за 2009 г. за имот, находящ се в гр. Варна,  ж.к. 
“Младост”, бл. 141, вх. 5, ет. 6, ап. 84. 

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

1385-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 
от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и 
цени на услуги на територията на Община Варна и във връзка със 
декларация с вх. № РД-8-94.М/194/25.09.2008 г., Общински съвет – Варна 
не освобождава Мария Георгиева Павлова от заплащане на дължимата 
такса за битови отпадъци за 2009 г. за имот, находящ се в гр. Варна,  ул. 
“Братя Шкорпил”, № 17. 

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

 
1386-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 

от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и 
цени на услуги на територията на Община Варна и във връзка със молба с 
вх. № ОС-9-94.К/12/16.02.2009 г., Общински съвет – Варна не 
освобождава Катя Щерева Иванова от заплащане на дължимата такса за 
битови отпадъци за 2009 г. за имот, находящ се в гр. Варна,  ж.к. 
“Владислав Варненчик”, бл. 106, вх. “А”, ет. 13, ап. 42. 

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

 



1387-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 
от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и 
цени на услуги на територията на Община Варна и във връзка със молба с 
вх. № ОС-9-94.И/7/25.03.2009 г., Общински съвет – Варна не 
освобождава Ивелина Малчева Йовкова от заплащане на дължимата 
такса за битови отпадъци за 2009 г. за имот, находящ се в гр. Варна,  ул. 
“Иван Драсов” № 24, ет. 4, ап. 8.  

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

1388-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 
от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и 
цени на услуги на територията на Община Варна и във връзка със жалба с 
вх. № ОС-8-9100/51/24.11.2008 г., Общински съвет – Варна не 
освобождава Никола Стоянов Джеров от заплащане на дължимата такса 
за битови отпадъци за 2009 г. за имот, находящ се в гр. Варна,  ройон 
“Младост”, ПИ № 1791 по плана на Западна промишлена зона.  

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

1389-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 
от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и 
цени на услуги на територията на Община Варна и във връзка с 
възражение с вх. № МД-9-9302/1/24.03.2009 г., Общински съвет – Варна 
не освобождава “СТАТ-1” ООД, гр. Варна, ул. “Арх. Мирчев” № 8, ет. 1, 
представлявано от Атанас Иванов Атанасов – управител, от заплащане на 
дължимата такса за битови отпадъци за 2009 г. за имот, находящ се в гр. 
Варна,  ж.к. “Владислав Варненчик” и представляващ УПИ ІІІ – 871, кв. 
42, по плана на 1 м.р. на гр. Варна. 

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

1390-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 
от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и 
цени на услуги на територията на Община Варна и във връзка със 
заявление с вх. № РД-9-2600/181/09.03.2009 г., Общински съвет – Варна 
не освобождава “БСР ВАРНА” АД, представлявано от Гай Матарасо и 
Рон Йосеф, чрез пълномощника Стела Яко Елазар, гр. Варна, Бизнес 
Парк Варна, сграда В 1, ет. 2, от заплащане на дължимата такса за битови 
отпадъци за 2009 г. за имоти – УПИ № Х-1802, кв. 24 и № VІ-1797, 1978, 
кв. 22, находящи се в гр. Варна,  бул. “Вл. Варненчик”.  

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



1391-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 
от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и 
цени на услуги на територията на Община Варна и във връзка със молба с 
вх. № ОС-8-2600/94/02.12.2009 г., Общински съвет – Варна не 
освобождава “Булстоун” ООД от заплащане на дължимата такса за 
битови отпадъци за 2009 г. за имот, находящ се в гр. Варна,  местност 
“Боклук тарла”, с. Тополи - гробищния парк, УПИ 53.  

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

 
1392-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 

от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и 
цени на услуги на територията на Община Варна и във връзка със молба с 
вх. № РД-9-9100/79/12.02.2009 г., Общински съвет – Варна не 
освобождава Стефан Маринов Стефанов от заплащане на дължимата 
такса за битови отпадъци за 2009 г. за имот, находящ се в гр. Варна,  бул. 
“Владислав Варненчик” № 131, бл. 41, вх. “В”, ап. 11.  

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

1393-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 
от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и 
цени на услуги на територията на Община Варна и във връзка със молба с 
вх. № РД-9-9100/79/12.02.2009 г., Общински съвет – Варна не 
освобождава Божанка Ангелова Стефанова от заплащане на дължимата 
такса за битови отпадъци за 2009 г. за имот, находящ се в гр. Варна,  бул. 
“Владислав Варненчик” № 131, бл. 41, вх. “В”, ап. 11.  

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

 
1394-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 

от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и 
цени на услуги на територията на Община Варна и във връзка със молба с 
вх. № РД-9-94.Й/10/09.02.2009 г., Общински съвет – Варна не 
освобождава Йорданка Димитрова от заплащане на дължимата такса за 
битови отпадъци за 2009 г. за имот, находящ се в гр. Варна,  ул. “Горски 
пътник” № 14б.  

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

 



1395-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 
от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и 
цени на услуги на територията на Община Варна и във връзка със молба с 
вх. № РД-9-94.Й/10/09.02.2009 г., Общински съвет – Варна не 
освобождава Димитър Христов от заплащане на дължимата такса за 
битови отпадъци за 2009 г. за имот, находящ се в гр. Варна,  ул. “Горски 
пътник” № 14б.  

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

 
1396-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 

от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и 
цени на услуги на територията на Община Варна и във връзка със молба с 
вх. № ОС-9-94.Г/4/11.02.2009 г., Общински съвет – Варна не освобождава 
Георги Николов Патрунчев от заплащане на дължимата такса за битови 
отпадъци за 2009 г. за имот, находящ се в гр. Варна,  кв. “Галата”, СО 
“Ракитника”, представляващ ПИ № 669.  

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

1397-9. На основание чл. 21, ал.2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 
17, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 9 от ЗМДТ и във връзка с писмо вх. № OС-9-
3600/1/09.04.2009 г. от Директора на Регионалния исторически музей-
Варна, Общински съвет – Варна изменя Приложение № 2 от „Наредба за 
определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на 
територията на Община Варна”, както следва: 

1. В раздел ХІ Дирекция „Култура и духовно развитие”, 
Регионален исторически музей - Варна, т. 11.1. „Входни билети”, „Цени на 
билети за групови посещения на чуждестранни посетители над 10 души”, 
отдел „Археология” цената от 8.00 /осем/ лева става 5.00 /пет/ лева. 

2. В раздел ХІ Дирекция „Култура и духовно развитие”, 
Регионален исторически музей - Варна, т. 11.5. „ „Цена за възстановяване 
на консумативи/ел. енергия за прожектори и почистване/ за провеждане на 
мероприятия извън програмата на общината”, за концерти, представления и 
др. цената от 100 /сто/ лева на час става на 250 /двеста и петдесет/ лева 
на час. 

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

 



1398-9. На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 1 
от ЗМСМА, Общински съвет – Варна допълва „Наредба за условията и 
реда за съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на 
общинския бюджет и извънбюджетните сметки на общината”, както 
следва: 

 – допълва чл. 35, ал. 1 със следния текст: „Достъпен и разбираем 
за гражданите вариант на проектобюджета се подготвя и публикува 
минимум три дни преди публичното му обсъждане”. 

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

 

  1399-9. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 9 от ЗМДТ, 
Общински съвет – Варна изменя и допълва Приложение № 2 към 
„Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Варна”, както следва: 
  1. Изменя забележката в раздел ІХ след т. 9.19., като същата 
придобива следния вид: 
  „Забележка: При заявяване на услуги  по т. 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.6, 
9.7 и 9.13 се заплаща предварителна сума в размер на 100 лв., която се 
приспада от крайната цена при финализиране на процедурата. В случай 
на неодобрен и върнат проект, сумата не се възстановява.” 
  2. Допълва т. 11.26. „Такси за Международна лятна музикална 
академия” от раздел ХІ „Култура и духовно развитие” и същата 
придобива следния вид: 
 „Такси за Международна лятна музикална академия: 
 - Активни участници/българи     120 лв. 
 - Активни участници/чужденци     400 лв. 
 - Слушатели/българи за 1 учебен час        5 лв. 
 - Слушатели/българи за целия пероиод на академията   60 лв.  
 - Слушатели/чужденци за целия период на академията 200 лв. 
 - Слушатели/чужденци за 1 учебен час      15 лв.” 

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



д-р Янко Станев 

Следващото допълнително предложение за решение е:  „На 

основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и чл. 54, ал. 3 от ЗМСМА, чл. 106 от 

Закона за лечебните заведения и по предложение на Кмета на Община 

Варна, Общински съвет – Варна решава да бъдат осигурени допълнителни 

финансови средства в размер на 70 000 лв.за „Областен диспансер по 

пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар – Варна” ЕООД от 

бюджета на Община Варна за 2009 г.” 

 

Красимир МАРИНОВ 

До момента ТУБ Диспансера е натрупал около 124 хлв.разходи за 

тази година, от които 20 са външни някакви поръчки и другото е работни 

заплати. Така ли е, д-р Генов? Да – 72 на 52... С тази сума не решаваме 

нищо, г-н Станев. С лекота отпускахме години наред по 500 хлв., тогава 

беше д-р Митишев, сега имаме нов управител, който се запознахме на 

предна сесия и има добри намерения за Диспансера. 

Предлагам като за начало да се намери възможност, мисля че може, 

поне 150 хлв.да отпуснем. Като освен това, за да не излезе че съм нещо 

заинтересован, моля ако може да дадем думата на д-р Генов да обясни по-

добре от мен каква е фактическата ситуация в Диспансера. 

С консенсус общинските съветници се съгласиха да се предостави 

думата на управителя на ТУБ Диспансер – Варна д-р Генов. 

 

Д-р  Петър ГЕНОВ 

От вчера съм нов управител, временно изпълняващ длъжността на 

ТУБ диспансера – Варна. Към днешна дата Диспансера дължи за все още 

неизплатени трудови възнаграждения за минал период от началото на тази 

година до края на април т.г.в размер на 72 хлв., които са включени и 

осигуровките на персонала, както и неизплатени стари задължения – 



енерго, ток, вода, телефон, външни фирми-доставчици на услуги в размер 

на 124 хлв. Това трябва да се разплати. И оттук нататък трябва да се 

намери начин Диспансера да се закрепи поне докато стане самоиздържаща 

се структура. Това може да стане, но ще отнеме от порядъка на няколко 

месеца до една година. За това време трябва да се направи акредитация, 

защото без акредитация осъществена от МЗ нищо не може да осъществява 

като дейност Диспансера. Не можем да разчитаме на договор с РЗОК и 

оттам нататък финансиране от Здравната каса. Това е – стари задължения и 

респективно неясно бъдеще, докато не стане акредитацията. 

 

Проф. Анелия КЛИСАРОВА 

Искам изключително да подкрепя становището на колегите, защото 

Туберколозния диспансер е една изключително важна структура във 

Варна. По показатели сме много добре, или нивото на туберколозата във 

Варна и региона е по-ниско от тази за страната. Но не бива в никакъв 

случай това да ни успокоява и да направим така, че да станем първи в 

България по ниво на туберколозата. Затова тези средства са много 

наложителни и необходими, там работи много добър персонал, който е 

обучен и знае как да работи. И в никакъв случай не бива да го оставяме без 

заплати; кадърни, обучени хора напускат Диспансера. След това и да 

даваме пари, няма да имаме специалисти! По-добре да дадем парите 

навреме и да реализираме нашия проект. А идеите на д-р Генов – надяваме 

се, че догодина ние ще можем да участваме и със самостоятелно 

финансиране. 

 

Доц. К. ТРОШЕВ 

Не може Варна да остане без такова здравно заведение – това е 

абсурд, на всички ни е ясно.  



Второ, във времето когато туберколозата започва все повече да се 

развива, тя рано или късно /колкото и да се радваме, че тук нивото е по-

ниско/ тя ще дойде отново при нас. Няма как да избягаме. Мисля, че 

наистина трябва да дадем шанс не само за опазване и запазване на това 

здравно заведение, но и за неговото развитие. А това ще стане с повече 

пари. 

Каквито и да са проектите на колегата, сигурно ще са по-добри от 

досегашното кретане на тази институция. В здравната комисия сме 

обсъждали въпроса многократно, подкрепяме съществуването на 

Диспансера и сега апелирам пред всички общински съветници да 

подкрепим предложението за по-голямо финансиране, за да можем да му 

дадем шанс и да може да работи; иначе ще работи под угрозата, че още 

малко, ама не се знае до кога... 

 

Д-р Янко СТАНЕВ 

Познавам програмата на колегата и смятам, че тя е единствената 

възможна. Никой никога не може да постави необходимостта от 

Диспансер, както не може да постави и необходимостта от строителство на 

детски градини, както не може да постави под въпрос необходимостта от 

пътната мрежа и нейната актуализация....това е въпрос на приоритети. 

Когато защитавахме бюджета, лично аз от тази трибуна защитих тезата, че 

Тубдиспансера трябва да започне да работи по нови проекти с приемането 

на бюджета. Сега ни предлагат същото нещо и ОбС е поставен в 

положение /аз пък не съм съгласен с дейността на Тубдиспансера по този 

начин, по който се извършва/. 

Предлагам ви да гласуваме сега 150 хлв.с допълнението всички тези 

средства за бъдат проконтролирани от „Финансов анализ и контрол” и да е 

ясно и на колегата, че тези средства ще бъдат отпускани поетапно. 



Гласуването на цифри в залата и в бюджета е хартия. А парите - кешовите 

пари, са приходите.  

 

Красимир СИМОВ 

Защо Тубдиспансера потъна толкова рязко при управлението на 

предния управител? Мисля, че там трябва да се търси даже и наказателна 

отговорност! 

Абсолютно всички сме убедени, че няма здравно заведение, което не 

може да печели. Давам ви примера с Тубдиспансера в Шумен – 

самоиздържал се е години наред и е бил винаги на печалба. В момента 

строи сграда за 8 млн.лв. След като е бил общински, Тубдиспансера се 

завръща в държавата и те му отпускат 8 млн.лв.за нова сграда. 

Натоварвайки ни държавата преди години с неатрактивните здравни 

заведения – ако ние имахме например възможност Онкоболницата по 

някакъв начин да я дадем..... Ако толкова сме затънали с този 

Тубдиспансер, предлагам ви варианта да направим опит да го върнем на 

държавата и да искаме средства оттам. 

 

Борислав ГУЦАНОВ 

Ние искаме да го върнем на държавата, ама никой не го иска... 

 Явно, всички се обединихме около виждането за 150 хлв.плюс 

забележката, направена от д-р Станев за контрола върху тези средства. 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

1400-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и чл. 54, ал. 3 от 
ЗМСМА, чл. 106 от Закона за лечебните заведения и по предложение на 
Кмета на Община Варна, Общински съвет – Варна решава да бъдат 
осигурени допълнителни финансови средства в размер на 150 000 лв.за 
„Областен диспансер по пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар 
– Варна” ЕООД от бюджета на Община Варна за 2009 г. 



Сумите да бъдат отпускани поетапно, като разходването им да 
бъде контролирано от отдел „Финансов анализ и контрол” към Дирекция 
„Финанси и бюджет” при Община Варна. 
  /резултати от поименно явно гласуване: 
  за – 31, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 19 
 

 

        1401-9. 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 решение № 1026-5(11)/09, 11.12.2009 
г.на Общински съвет – Варна, Общински съвет – Варна решава да бъдат 
отпуснати средства на МУ „Проф. д-р П. Стоянов”, за дофинансиране и 
финализиране на проекта по газификация на студентско общежитие – 
блок 3, находящ се в гр. Варна, ул. „Брегалница” – публична държавна 
собственост, съгласно АДС № 1175/04.06.1998 г., предоставено за 
управление на МУ „Проф.д-р П. Стоянов” със заповед № 1293/02.12.2997 
г.на Областен управител – Варна и газификация на студентско общежитие 
– блок 35, находящ се в гр. Варна, ул. „Петър Райчев” – публична 
държавна собственост, съгласно АДС № 1176/04.06.1998 г., предоставено 
за управление на МУ „Проф.д-р П. Стоянов” със заповед № 
1293/02.12.1997 г.на Областен управител – Варна съгласно договор 
проведена процедура по ЗОП. 
  /резултати от поименно явно гласуване: 
  за – 36, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 15/ 

 
 

1402-9-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински 
съвет – Варна дава съгласие за съфинансиране на съвместен проект с 
„УНИЦЕФ България” за изграждане на Център за настаняване от семеен 
тип на деца с увреждания /за децата от Могилино/, които средства ще са 
вложени в допълнителни строително-монтажни работи, необходими за 
довършване на обекта. 
  /резултати от поименно явно гласуване: 
  за – 29, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 20/ 

1402-9-2. Средствата за съфинансиране в размер на 100 000 лв.да 
бъдат изплатени от бюджета на Община Варна за 2009 г. 
  /резултати от поименно явно гласуване: 
  за – 29, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 20/ 



1403-9. На основание чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – 
Варна потвърждава свое решение № 1205-4(14)/01, 02.04.2009 г. в частта, с 
която Общински съвет – Варна изменя Приложение № 4 от проекта за 
Бюджет на Община Варна за 2009 г., а именно: предложените финансови 
средства за проект на Център водолечение към МБАЛ „Св. Марина” в 
размер на 175 000 лв.да бъдат прехвърлени за МБАЛ „Св. Анна” за 
закупуване на медицинска апаратура. 

/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 ПК „Архитектура, 

строителство, устройство, организация и развитие на територията на 
общината и населените места” относно:   
 - упълномощаване на Главните архитекти на 
административните райони в гр. Варна, за изпълнение на дейности по 
Закона за устройство на територията и създаване на Работна група. 
      Докл.: Вл. ТОНЕВ – Председател ПК 
 

Владимир ТОНЕВ 

Проекта за решение от комисията по архитектура и строителство е: 
„І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 148, 

ал. 2 от ЗУТ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-9-
9302/46/31.03.2009г., Общински съвет-Варна оправомощава главните 
архитекти на административните райони на Община Варна  за териториите 
извън границите на к.к. “Златни пясъци”, в.к.“Ривиера”, к.к.“Св. Св. 
Константин и Елена”, “Морска градина”, плажовете, териториите, отдадени 
от Държавата и Общината на концесия и за строежи, изцяло общинска или 
държавна собственост, да издават Разрешения за строеж и актове за 
узаконяване за следните строежи: 

 1. Сгради на основното застрояване, независимо от категорията им, 
по Наредба №  1 за номенклатурата на видовете строежи в населените места 
в с. Тополи, с. Казашко, с. Каменар, с. Звездица, с. Константиново, където 
кота корниз е до 10 м. 

2. Сгради на допълващо застрояване и огради по глава трета, раздел 
VІІ от Закона за устройство на територията, независимо от категорията им 
по Наредба № 1 за номенклатурата на видовете строежи. 

3. Временни строежи по глава трета, раздел VІІІ от Закона за 
устройство на територията. Задължително условие при издаване на 
Разрешение за строеж, е наличие на становище от Община Варна за 
изпълнение изискванията на чл.49, ал.3. 

4. Промяна на предназначение на обекти по т. 1,2,3 или на част от 
обект, независимо от категорията му по Наредба № 1 за номенклатурата на 
видовете строежи, без промяна предназначението на съществуващи гаражи 
и паркинги за други функции. 

5. Строежи на техническата инфраструктура обслужваща строежите 
по т.1,2,3  (в това число трафопостове, локални пречиствателни станции и 
други подобни, независимо от категорията по Наредба 1 за номенклатурата 
на видовете строежи) и електропроводи до 10 кV съгласно чл.6, ал.2, т.6 от 
Наредба 1 за номенклатурата на видовете строежи. 



6. Строежи по смисъла на чл. 147, ал.1 от ЗУТ. 
Освен горното главните архитекти на районите се оправомощават   да 

издават удостоверения за търпимост по §16 от Закона за устройство на 
територията за всички строежи, независимо от категорията по Наредба № 1 
за номенклатурата на видовете строежи. 

Започнатите производства да се довършват по установения с 
настоящото решение ред.” 

     Гласуване в комисията: за - 10; против - 0; въздържали се – 0 
     Протокол № 11/15.05.2009 г. 
 
Стелиян СЕВАСТИЯНОВ 

Питах главния архитект какво се дава като правомощия на районните 

архитекти – излезе, освен ако решиш някоя ограда или барака да направиш 

някъде – това е; всичко останало е тук. Защо е тази районна 

администрация? Защо са районните архитекти? Защо избирахме районни 

кметове по мажоритарен начин, когато сега вървим срещу 

децентрализацията и вървим към пълна централизация в Община Варна? 

Мога да се съмнявам и смятам, че това е до голяма степен и извор на 

корупция, според мен – централизирането толкова много на едно място.  

Казах и на комисия – не искам да подкрепя това решение, но понеже 

е даване на правомощия, се чудя как може ОбС да излезе от тази схема и 

да даде на районните архитекти по-големи правомощия отколкото се дава 

чрез това решение. 

 

Борислав ГУЦАНОВ 

Така или иначе има решение от комисията – по-добре е да има 

решение отколкото въобще да няма решение, но... 

 

Владимир ТОНЕВ 

Ще си позволя да цитирам главния архитект, който на комисия каза, 

че той се надява това да е първа стъпка; след нея да има втора и трета – 



въпроса е нещата да станат постепенно, а не изведнъж да им се върнат 

правомощията, които си бяха гласувани от 2006 г. 

 

Стелиян СЕВАСТИЯНОВ 

Ами нека ние да си направим първата стъпка и да кажем, че не сме 

съгласни с този начин на действие и да не го приемем. 

 

Борислав ГУЦАНОВ 

Да не стане така, че да кажат, че се блокира работата на районните 

архитекти, защото ОбС не им е дал правомощия. 

 

Стелиян СЕВАСТИЯНОВ 

Правомощията бяха отнети със заповед на Кмета, не със заповед на 

ОбС. ОбС по този начин изразява протеста си срещу централизацията на 

тази дейност. 

Процедурното ми предложение е да не подкрепим предложението на 

Кмета. 

 

Борислав ГУЦАНОВ 

Не, ако няма да го подкрепяме, въобще да не се гласува тази точка – 

да се изтегли като точка.... 

 

Владимир ТОНЕВ 

Съгласно чл. 148, ал. 2 от ЗУТ, правомощията на районните 

архитекти се дават от ОбС – изрично.  

Има два ракурса тук: ако ние не го гласуваме, обвиненията за 

папките на петия етаж ще останат върху нашата глава; ако го гласуваме и 

искаме да си дадем пълни  правомощия, да могат до кота корниз да правят 

всичко, ако там стане нещо, пак ще е виновен ОбС. Затова сме поставени в 



ситуация – ако отхвърлим, да сме виновни за папките; ако го приемем – 

при най-малката неразбория ще си избърсват ръцете с нас. 

 

Данчо СИМЕОНОВ 

След като Кметът със заповед отменя правомощията, той 

пренебрегва ОбС. А сега ОбС трябва да направи нещо, което е по закон, 

така ли? 

 

Владимир ТОНЕВ 

По закон правомощията се дават от ОбС. 

 

Данчо СИМЕОНОВ 

Ние като сме ги дали, защо Кметът ги е отменил тогава? 

Нека да си отмени заповедта и да си дойде всичко на място!  

 

адв. Живко КАЛЕВ – юрист към ОбС – Варна 

Да внеса едно разяснение от правна гледна точка – правомощията, 

които се предоставят сега са във връзка с подписване само на разрешения 

за строеж; докато правомощията, които са били отменени, те се дават по 

решение на ОбС от Главния архитект на Община Варна – той може да ги 

дава и той може да ги отнема – просто органите са различни. 

Нещата са различни. 

Борислав ГУЦАНОВ 

Т.е. трябва да гласуваме това нещо – по-добре е, отколкото да не го 

гласуваме. 

Валерия АНГЕЛОВА 

Да гласуваме предложените решения, колегата Калев е абсолютно 

прав – правомощията които бяха отнети са правомощия на Гл.архитект, 

които предния мандат ОбС е дал възможност да се делегират функции на 



районните архитекти. Така че, ако искаме по някакъв начин да помогнем, 

просто на следваща комисия по АС да разгледаме техните правомощия и 

да внесем съответната точка. Но на този етап по-скоро ще създадем 

проблем за администрацията. Не виждам пречка това решение в момента 

да се гласува. 

Вече чисто по целесъобразност да способстваме там за 

инфраструктурата, прокопаванията и прочие, да търсим варианти през 

комисия. Иначе обструкцията от страна на Кмета ще бъде оспорване и 

обжалване и пълна липса на ефективност в летния сезон – много добре 

знаем как може да стане това. 

 

Стелиян СЕВАСТИЯНОВ 

По принцип по-добре да го гласуваме, че макар и в такъв недомаслен 

вид според мен не е по-добре, защото не показва никакво становище на 

ОбС. Предлага да не го гласуваме в момента, да го разгледаме на комисия 

законово отвсякъде и да излезем с едно нормално и добро решение, зад 

което има консенсус в ОбС. 

 

Адв. Живко КАЛЕВ 

Старите правомощия, за които говорим и които са били отменени 

/между другото аз не знам с какъв акт и как/, това са правомощия, които 

Гл.архитект дава на районните архитекти след решение на ОбС. Тези 

правомощия вече са отменени, били са в доста по-широк обхват от това, 

което се предлага сега, докато сега говорим само за подписване на 

решения за строеж и то в едни доста ограничени рамки. Има страшно 

много ограничения - с височина до 15 метра, за 5 села.... 

Владимир ТОНЕВ 

За да излезем от спора, предлагам ви следното: да гласуваме това, 

което ни е дадено; да си изберем една работна група с гл.арх.и районните 



архитекти, която в рамките до следващата сесия да даде предложение за 

решение. 

 

Борислав ГУЦАНОВ 

Мисля, че това е разумно предложение на председателя на 

комисията. Създаваме работна група със състав членовете на комисията по 

архитектура, гл. архитект, районните архитекти, юристи, които да 

заседават и на следващо заседание на ОбС да ни предложи проекти за 

решения по темата. 

 

 
Общ брой присъстващи общински съветници – 32 
 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 
 

1404-10-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с 
чл. 148, ал. 2 от ЗУТ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № 
РД-9-9302/46/31.03.2009 г., Общински съвет - Варна оправомощава 
главните архитекти на административните райони на Община Варна  за 
териториите извън границите на к.к. “Златни пясъци”, в.к. “Ривиера”, к.к. 
“Св. Св. Константин и Елена”, “Морска градина”, плажовете, териториите, 
отдадени от Държавата и Общината на концесия и за строежи, изцяло 
общинска или държавна собственост, да издават Разрешения за строеж и 
актове за узаконяване за следните строежи: 

 1. Сгради на основното застрояване, независимо от категорията им, 
по Наредба №  1 за номенклатурата на видовете строежи в населените места 
в с. Тополи, с. Казашко, с. Каменар, с. Звездица, с. Константиново, където 
кота корниз е до 10 м. 

2. Сгради на допълващо застрояване и огради по глава трета, раздел 
VІІ от Закона за устройство на територията, независимо от категорията им 
по Наредба № 1 за номенклатурата на видовете строежи. 

3. Временни строежи по глава трета, раздел VІІІ от Закона за 
устройство на територията. Задължително условие при издаване на 
Разрешение за строеж, е наличие на становище от Община Варна за 
изпълнение изискванията на чл.49, ал.3. 

4. Промяна на предназначение на обекти по т. 1,2,3 или на част от 
обект, независимо от категорията му по Наредба № 1 за номенклатурата на 



видовете строежи, без промяна предназначението на съществуващи гаражи 
и паркинги за други функции. 

5. Строежи на техническата инфраструктура обслужваща строежите 
по т.1,2,3  (в това число трафопостове, локални пречиствателни станции и 
други подобни, независимо от категорията по Наредба 1 за номенклатурата 
на видовете строежи) и електропроводи до 10 кV съгласно чл.6, ал.2, т.6 от 
Наредба 1 за номенклатурата на видовете строежи. 

6. Строежи по смисъла на чл. 147, ал.1 от ЗУТ. 
Освен горното главните архитекти на районите се оправомощават   да 

издават удостоверения за търпимост по §16 от Закона за устройство на 
територията за всички строежи, независимо от категорията по Наредба № 1 
за номенклатурата на видовете строежи. 

Започнатите производства да се довършват по установения с 
настоящото решение ред. 

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

1404-10-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във 
връзка с чл. 30, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на 
Общински съвет - Варна, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация, Общински съвет – Варна създава Работна 
група в състав: членовете на ПК „Архитектура, строителство, устройство, 
организация и развитие на територията на общината и населените места”, 
Главния архитект на Община Варна, районните архитекти, юристи, със 
задача да обсъди на съвместно заседание въпроса относно предоставяне на 
правомощия на главните архитекти на административните райони на 
Община Варна за изпълнение на дейности по Закона за устройство на 
територията и да даде предложение за решение до следващото заседание 
на Общинския съвет – Варна. 

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

 



ХІ. 

По точка  единадесета от дневния ред: 
Разглеждане на предложения за решения от ПК „Социални 

дейности и жилищна политика” относно: 
- отпускане на еднократна финансова помощ за задоволяване на 

основни жизнени и комунално-битови потребности;   
- отпускане на персонални пенсии; 
- актуализиране състава  на Работна група, приета с решение на 

Общинския съвет – Варна № 1039-8(11)/09, 11.12.2008 г.,  за 
систематизиране предложенията за промени в „Наредба за условията и 
реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване и 
продажба на общински жилища”;  

 - разкриване на „Дом за стари хора” като делегирана държавна 
дейност с капацитет 48 места. 

Докл.: А. РАДЕВА – Председател ПК 
 

Общ брой присъстващи общински съветници – 33 
 
Общински съвет – Варна прие следните 
 

Р Е Ш Е Н И Я : 
 

 1405-11. На основание чл. 21, ал. 1, т.6 и т. 23 във връзка с чл.17, 
ал.1, т.7 и чл.52, ал.1 от ЗМСМА, във връзка с решение на Общински съвет 
– Варна № 1205-4/14/01,02.04.2009 г. – Разходи по функции /Приложение № 
3/ - Общи държавни служби 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 – 33, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 18/ 
 
 
 1406-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 92 от КСО 

и чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж и във 
връзка с предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-9-
94.С(83)21.04.2009 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за отпускане 
на персонална пенсия на детето Александър Стефанов Михалев от гр. 
Варна, кв. “Вл. Варненчик” бл. 307, вх. 13, ап. 18. 

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



 1407-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 92 от КСО 
и чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж и във 
връзка с предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-9-
94.Ш(3)08.05.2009 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за отпускане 
на персонална пенсия на детето Реджеб Сабинов Искренов от гр. Варна, кв. 
“Виница, м - ст „Малко Ю” 436. 

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

 1408-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 
7 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1 от Закона за социално подпомагане и чл. 36а, ал. 
2, т. 1 и във връзка с чл. 36, ал. 3, т. 3 от Правилника за прилагане на 
Закона за социално подпомагане, и по предложение на Кмета на Община 
Варна с вх. № РД-9-2600(247)16.04.2009 г., Общински съвет – Варна дава 
съгласие за разкриване на Дом за стари хора, като делегирана държавна 
дейност с капацитет 48 места. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да 
изготви предложение за преместване на част от потребителите на Дом за 
стари хора „Гергана” с цел повишаване качеството на услугите, 
предоставени в Дома. 

 /за – 32, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 
 
 1409-11. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, и във връзка с 

чл.30, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Общински 
съвет - Варна, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, с оглед постъпилите предложения за промени в „Наредба 
за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, 
настаняване и продажба на общински жилища” и високата социална и 
обществена значимост на нормативния акт, Общински съвет - Варна реши:  

 1.    Изменя състава на работната група от общински съветници, която 
да систематизира, анализира и даде становище по законосъобразност и 
целесъобразност на постъпилите предложения за промени в  „Наредба за 
условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, 
настаняване и продажба на общински жилища”, избрана с решение № 1039–
8/11/09, 11.12.2008 г. на Общински съвет - Варна .   



  2.    Определя състава на работната група да бъде от шест общински 
съветници.  

  3.    Избира за членове на работната група от състава на Общински 
съвет - Варна следните общински съветници: Валерия Ангелова, Анна 
Радева, Пламен Начков, Цвета Георгиева, Драгомир Дончев, Пламен Пенев.  

  4.    Задължава председателите на ПК "Социални дейности и жилищна 
политика" и ПК "Правна комисия", след приключване работата на групата 
да проведат съвместно заседание на двете комисии, като на заседанието да 
бъдат поканени вносителите на предложенията за промени в „Наредба за 
условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, 
настаняване и продажба на общински жилища”. 

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

 

 

 



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

„Здравеопазване”  относно: 
 - отпускане и неотпускане на еднократни финансови помощи на 
граждани; 
 - даване на съгласие за подписване на Споразумение за 
сътрудничество между Министерство на здравеопазването и Община 
Варна за изпълнение на дейности по програма „Превенция и контрол 
на ХИВ спин през 2009 г.”; 
 - вемане на решения във връзка с критериите за включване на 
безплодни двойки в програма  IVF  със средства, отпуснати от 
Община Варна. 

Докл.: проф. А. КЛИСАРОВА – 
Председател ПК 

 
Общ брой присъстващи общински съветници – 33 
 
Общински съвет – Варна прие следните 
 

Р Е Ш Е Н И Я : 
 

1410-12.  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  № 1205-4/14/01,02.04.2009 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 – 31, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 20/ 
    
 
 
 
1411-12.   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 – 32, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 
 



1412-12.  На основание чл.21, ал. 1, т. 23 и чл. 61 от ЗМСМА, във 
връзка с писмо вх. № РД-9-0400/191/22.04.2009 г. на Министерство на 
здравеопазването и по предложение на доц. Христо Бозов – зам. кмет на 
Община Варна с вх. № РД-9-0400/191/13.05.2009 г., Общински съвет – 
Варна дава съгласие Кмета на Община Варна да подпише Споразумение за 
сътрудничество между Министерството на здравеопазването на Република 
България и Община Варна за изпълнение на дейности по Програма 
«Превенция и контрол на ХИВ/СПИН» през 2009 г, съгласно приложение.  

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

 

 

1413-12.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински 
съвет – Варна отменя т. 5 от свое решение № 533-10(7)/21.05.2008 г.   

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

   

 

 

 



ХІІІ. 

По точка  тринадесета от дневния ред: 

Попълване съставите на ПКи ВрК  към Общинския съвет – 

Варна. 

 

 

 

 

 

 

 

Общински съвет – Варна няма решения. 

 

 

 



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

сигурност”  относно: 
 - утвърждаване на  „Режим на преференциално паркиране на 
МПС, превозващи хора с увреждания”.  
      Докл.: Кр. МАРИНОВ – Председател ПК 
 
 

Общ брой присъстващи общински съветници – 34 

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

1414-14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА , във 
връзка с чл. 19, ал. 1 т. 2 и чл. 23  от Закона за пътищата и по предложение на 
Кмета на Община Варна с вх. № РД-9-9302/59/24.04.2009г., Общински съвет - 
Варна утвърждава  Режим на преференциално паркиране на МПС, 
превозващи хора с увреждания, съгласно приложения, а именно: 

1. Издаването, преиздаването и анулирането на карти със знак 
“Инвалид”,  за ползване на привилегии при паркиране на моторни превозни 
средства от хора с увреждания, притежаващи експертно решение на ТЕЛК, да 
се осъществява от Дирекция “Здравно развитие” към Община Варна. 

2. Картите със знак “Инвалид се издават със срок края на 
календарната година, в която са издадени. 

3. МПС превозващи хора с увреждания, които притежават карти със 
знак “Инвалид”,могат да паркират  безплатно в паркингите общинска 
собственост, здравните и лечебни заведения на  територията на Община 
Варна. 

4. Критериите за определяне на правоимащи лица при издаване на 
карти със знак “Инвалид”, за преференциално паркиране на МПС, 
превозващи хора с увреждания на територията на Община Варна са указани в 
„Приложение № 1” – неразделна част от настоящото решение. 

5. Видът на картите със знак “Инвалид”, за преференциално 
паркиране, задължителната информация съдържаща се в тях и начина за 
обозначаване на МПС, превозващи хора с увреждания, при паркиране на 
територията на Община Варна са указани в „Приложение № 2” – неразделна 
част от настоящото решение. 

6. От 01.01.2010 г. да не се издават стикери за залепване на МПС. 
 

/за – 34, против – 0, въздържали се – 0/ 

 



ХV. 
По точка  петнадесета от дневния ред: 
Разглеждане на предложение от Кмета на Община Варна, вх. № 

РД-9-9302(70)/16.05.2009 г.относно приемане на Подробен устройствен 
план /ПУП/ - План за улична регулация /ПУР/ за ул. „Девня” в 
участъка от о.т. 3295 до о.т. 3337.  
       Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател 
ОбС 
 
 

Общ брой присъстващи общински съветници – 34 

 

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

1415-15. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 6 от ЗОС, Общински съвет – 
Варна приема Подробен устройствен план /ПУП/ - План за улична 
регулация /ПУР/ за ул. „Девня” в участъка от о.т. 3295 до о.т. 3337, гр. 
Варна. 
 
  /за – 34, против – 0, въздържали се – 0/ 

   



ХVІ. 
По точка  шестнадесета от дневния ред: 
Разглеждане на предложение от Председателя на Общинския 

съвет – Варна относно продължаване участието на Община Варна 
като акционер във „ВАРНАГАЗ” АД. 

Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС 
 

 
 адв. Живко КАЛЕВ – юрист на ОбС - Варна 

Към настоящия момент участието на Общината е 0,425 % - по-малко 

от половин процент. На 08 май 2009 г. е било проведено общо събрание, на 

което е присъствал другият акционер /има двама акционера дружеството – 

„Овергаз Инк”АД/ на което събрание е било взето решение за увеличаване 

капитала на дружеството с издаване на нови акции, като е било взето 

решение да бъде дадена възможност на съдружниците да запишат нови 

акции пропорционално на дела си. Това означава, че ако община Варна 

запише нови акции, бъде взето такова решение, тя има право да запише 19 

акции на стойност 1000 лв., за да запази този дял. Ако не запише нови 

акции Община Варна, нейният дял става 0,2%. Доколкото разбирам, с оглед 

на това е внесено предложението – дали да продължи участието на община 

Варна; ако участието на Община Варна в дружеството продължи, следва да 

се определи неин представител и бъде упълномощен кметът да запише 

новите акции. 

 

Стелиян СЕВАСТИЯНОВ 

Доста от колегите си спомнят как скандално изчезнаха дяловете на 

община Варна в това дружество. Кметът твърдеше, че не бил уведомен, не 

ходел и т.н.... За мен присъствието в дружеството е абсолютно безмислено, 

след като сме паднали под 1 %, а ние отдавна сме под 1 % - 1000 лв. са 1000 

лв., никой не ни ги подарява, защо трябва да ги дадем?! По-добре да си 



продадем дела, а пък можем да изкараме повече от 1000 лв.... Предлагам да 

предложим да ни се изкупи дела. 

 

Борислав ГУЦАНОВ 

Само че трябва да си запазим участието и тогава да предложим; ако 

сега приемем решение да го ликвидираме, няма какво да предлагаме след 

това... 

 

Емил РАДЕВ 

Не знам дали по този случай продължават да се водят някакви 

съдебни дела, искам да ви кажа, че ако си продадем дела, губим 

процесуално правния си интерес да водим дела. Така че нека да съобразим 

и това, че ако си продадем акционерното участие, това няма да буди 

бъдещи процесуални дела. 

 

Стелиян СЕВАСТИЯНОВ 

Водим ли дела в момента, опитваме ли се нещо да върнем, има ли 

смисъл от тези неща?  

 

Борислав ГУЦАНОВ 

Проекта за решение е: 

„На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и т. 23 и чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА 
и чл. 7/1/ от „Наредба за реда за упражняване на правата на собственост 
върху частта на Община Варна от капитала на търговските дружества”, 
Общински съвет – Варна: 
  1. Възлага на Кмета на Община Варна да предприеме 
необходимите действия за записване на нови акции от капитала на 
„Варнагаз” АД, като запише акции, съответни на дела на Община Варна в 
капитала преди увеличението, и заплати дължимите суми в посочения срок 
в поканата за записване на нови акции, обявена в Търговския регистър към 
Агенция по вписванията на 12.05.2009 г. 



  2. Определя за представител на Община Варна в Общото 
събрание на акционерите на „Варнагаз” АД общинския съветник  
________________________________________.” 

Предлагаме общинския съветник Емил Радев. 

 

Емил РАДЕВ 

Заради неизяснената ситуация ние не сме задължени, това е наш 

избор дали да запишем акции от увеличението на капитала и според мен, 

дали сме с 0,5 или 0,02 % това не води до никакви ползи за нас. В случая 

може и да не вземаме решение да записваме допълнителния капитал, просто 

си запазваме акциите които имаме към настоящия момент и да си излъчим 

представител в общото събрание. Според мен е безсмислено да се харчат 

пари за записване на капитала, защото това процентно участие няма да води 

до никакви ползи за общината. 

 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 32 

 

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

1416-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 7/1/ от 
„Наредба за реда за упражняване на правата на собственост върху частта 
на Община Варна от капитала на търговските дружества”, Общински съвет 
– Варна определя за представител на Община Варна в Общото събрание на 
акционерите на „Варнагаз” АД общинския съветник Емил Йорданов Радев. 
 
  /резултати от поименно явно гласуване: 
  за – 32, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 19/ 

 

 



ХVІІ 
По точка  седемнадесета от дневния ред: 
Разглеждане на предложения за решения от ПК „Опазване и 

възпроизвоство на околната среда” относно:   
- приемане на “Стратегическа карта за шум в околната среда на 

територията на агломерация Варна”; 
- актуализиране на  общинската “Програма за намаляване на 

емисиите и достигане на установените норми за вредни вещества в 
атмосферния въздух на Община Варна” с период на действие 2009-2014 
г.  
 

Докл.: Др. ДОНЧЕВ – Председател ПК 
 

Общ брой присъстващи общински съветници – 32 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

1417-17. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, 
т.8 от ЗМСМА, чл. 6,т. 1 от Закона за защита от шума в околната среда и чл. 
4, ал. 6, т.1 от Наредбата за изискванията към разработването и съдържанието 
на стратегическите карти за шум и към плановете за действие и по  
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-9-9300/10/13.05.2009 г., 
Общински съвет – Варна  приема “Стратегическа карта за шум в 
околната среда на територията на агломерация Варна”, съгласно 
приложение. 

/за – 32, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 
1418-17. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23, във връзка чл. 17, 

ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 27, ал. 1 и ал. 4 от  Закона за чистотата на 
атмосферния въздух, чл. 31 и чл. 32 от Наредба № 7/30.05.1999 г. на МОСВ за 
оценка и управление качеството на атмосферния въздух, писмо вх. № РД-7-
3200/204/28.12.2007г. на РИОСВ-Варна и по  предложение на Кмета на 
Община Варна с вх. № РД-7-3200/204/13.05.2009 г., Общински съвет Варна 
актуализира  приетата “Програма за намаляване на емисиите и достигане на 
установените норми за вредни вещества  в атмосферния въздух на Община 
Варна” с период на действие 2009-2014 г. – (Програма за управление на 
КАВ), съгласно приложение. 

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



 
 



 
ХVІІІ 

По точка  осемнадесета от дневния ред: 
Разглеждане на отчет за извършените разходи от Председателя 

на Общинския съвет - Варна за командировки в страната за периода 
от 01.01.2009 г. до 31.03.2009 г.   

Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС 
 

Общ брой присъстващи общински съветници – 32 

 

Общински съвет – Варна прие следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 
1419-18. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, т. 4 от 

„Наредба за командировките в страната”, Общински съвет – Варна 
одобрява отчета за изразходваните средства за командировки в страната на 
Председателя на Общинския съвет – Варна за периода от 01.01.2009 г. до 
31.03.2009 г., съгласно приложение. 

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

 

 



ХІХ. 
По точка  деветнадесета от дневния ред: 
Отпускане на средства за провеждане на фестивал Ballerman Hits  

2009 г. в к.к. „Златни пясъци”, Община Варна. 
Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС 
 

Общ брой присъстващи общински съветници – 32 

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 
1420-19. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 във връзка с чл. 17, 

ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и във връзка с искане вх. № ОС-9-
2600(28)/19.05.2009 г., Общински съвет – Варна отпуска сумата от 40 000 
/четиридесет хиляди/ лева, представляваща съфинансиране от Община 
Варна за организацията и провеждането на фестивал Ballerman Hits  2009 г. 
в к.к. „Златни пясъци”. При популяризирането на фестивала, Община 
Варна да бъде посочена като съорганизатор на същия. 

Сумата да се преведе по банкова сметка в „Първа инвестиционна 
банка” АД, SWIFT код:  FINVBGSF, IBAN BG  92 FINV 9150 1033 3388 88. 
 Горепосочената сума да бъде осигурена от бюджета на Община 
Варна, от приходите от туристическа такса. 
 За изразходваните суми да бъде предоставен финансов отчет в 
едномесечен срок след провеждане на мероприятието. 
 
 /резултати от поименно явно гласуване: 
 за – 32, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 19/ 
 



ХХ. 
По точка  двадесета от дневния ред: 
Вземане на решение за поемане на разходите на практиканти от 

Висшето военно-морско училище „Н. Й. Вапцаров” и от МЕИ - Варна, 
във връзка с участието им в регатата „Tall Ship Races Baltic 2009”. 

Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС 
 

Общ брой присъстващи общински съветници – 33 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

1421-20-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и във 
връзка с молба вх. № ОС-9-9901(12)/11.05.2009 г., Общински съвет – Варна 
решава да бъдат поети дневните разходи на четирима практиканти, 
определени от ръководството на Висшето военно-морско училище „Н. Й. 
Вапцаров”, за времето, през което УВК „Калиакра” ще бъде на 
задгранично плаване за участие в регатата „Tall Ship Races Baltic 2009”. 

Разходите се определят в размер на 70 /седемдесет/ лв. на ден за един 
практикант и са за времето, през което УВК „Калиакра” ще бъде на 
задгранично плаване за участие в регатата „Tall Ship Races Baltic 2009” 
/приблизително около 105 дни/. 

Сумата да бъде изплатена по банкова сметка  SG Expressbank -  клон 
Транспортна, IBAN BG32TTBB94001506049843, BIC TTBBBG22 на 
„Български  морски квалификационен център” ЕАД, адрес: гр. Варна, ул. 
„Васил Друмев” № 73. 

Разходите са за сметка на бюджета на Община Варна. 
 
/резултати от поименно явно гласуване: 

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

1421-20-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и във 
връзка с молба вх. № ОС-9-9901(12)/11.05.2009 г., Общински съвет – Варна 
решава да бъдат поети дневните разходи на двама практиканти, 
определени от ръководството на  МЕИ – Варна, за времето, през което 
УВК „Калиакра” ще бъде на задгранично плаване за участие в регатата 
„Tall Ship Races Baltic 2009”. 

Разходите се определят в размер на 70 /седемдесет/ лв. на ден за един 
практикант и са за времето, през което УВК „Калиакра” ще бъде на 
задгранично плаване за участие в регатата „Tall Ship Races Baltic 2009” 
/приблизително около 105 дни/. 



Сумата да бъде изплатена по банкова сметка  SG Expressbank -  клон 
Транспортна, IBAN BG32TTBB94001506049843, BIC TTBBBG22 на 
„Български  морски квалификационен център” ЕАД, адрес: гр. Варна, ул. 
„Васил Друмев” № 73. 

Разходите са за сметка на бюджета на Община Варна. 
 

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



ХХІ. 
По точка  двадесет и първа от дневния ред: 
Възлагане на Председателя на Общинския съвет – Варна и 

Кмета на Община Варна да проведат преговори с ДА „Пътна 
инфраструктура” относно рехабилитация и възстановяване на 
пътната отсечка, свързваща кварталите „Аспарухово” и „Галата” в 
гр. Варна. 

Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС 
 

 
 

Общ брой присъстващи общински съветници – 34 

 

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

1422-21. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 
2, чл. 25, т. 6 и чл. 44, ал. 1, т. 7 и т. 15 от ЗМСМА, Общински съвет – 
Варна възлага на Председателя на Общинския съвет – Варна и на Кмета на 
Община Варна да проведат преговори и да подпишат договор с 
Национална агенция „Пътна инфраструктура” относно финансирането на 
рехабилитацията и възстановяването на пътната отсечка, свързваща 
кварталите „Аспарухово” и „Галата”, включително и местностите 
„Зеленика” и „Ракитника” в гр. Варна. 
 
  /за – 34, против – 0, въздържали се – 0/ 
 



ХХІІ. 
По точка  двадесет и втора от дневния ред: 
Удължаване срока за изпълнение на решение на Общинския 

съвет – Варна № 203-3(4)/06.02.2008 г. относно неполучаването на 
възнаграждения от страна на членовете на Съвета на директорите на 
„Паркинги и гаражи” ЕАД.  

Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС 
 

Общ брой присъстващи общински съветници – 34 

 

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

1423-22. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 5/1/ и чл. 6 
от НРУПСЧОВКТД, Общински съвет – Варна удължава срока на свое 
решение № 203-3(4)/06.02.2008 г.за още 3 /три/ месеца, считано от 
01.06.2009 г. 

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

 

 

 

 

 



ХХІІІ 
По точка  двадесет и трета от дневния ред: 
Даване на съгласие за поемане на общински дълг и 

упълномощаване на кмета на Община Варна да подпише Запис на 
заповед в полза на Министерство на околната среда и водите, във 
връзка с авансово плащане по договор № 58231-20-324 за безвъзмездно 
финансиране на проект „Техническа помощ  за изработването на 
морфологичен анализ за количеството и вида на генерираните 
отпадъци на територията на агломерационен ареал Варна. 

Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС 
 

Общ брой присъстващи общински съветници – 34 

 

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

1424-23. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, Общински 
съвет – Варна взема решение за поемане на общински дълг и 
упълномощава Кмета на Община Варна да подпише Запис на заповед в 
полза на Министерство на околната среда и водите, Договарящ орган по 
Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”, за стойността на 
авансовото плащане по чл. 2, т. 1 – 44000 лв. /четиридесет и четири хиляди 
лева/ от Специалните условия на договор за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ № 58231-20-324 за проект „Техническа помощ за 
изработването на морфологичен анализ за количеството и вида на 
генерираните отпадъци на територията на агломерационен ареал Варна”, 
процедура BG161PO005/08/2.30/01/03 „Техническа помощ за подготовка 
на инвестиционни проекти по приоритетна ос 2 на Оперативна програма 
„Околна среда 2007-2013 год. 

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



ХХІV 
По точка  двадесет и четвърта от дневния ред: 
Разглеждане на предложение за решение от общинския съветник 

Красимир Узунов относно допълнение на „Статут за удостояване с 
почетни звания и отличия на Община Варна” за учредяване на 
„Награда „Варна” в сферата на бизнеса и инвестициите със значим 
принос за развитието на града”. 

Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС 
 
 

Борислав ГУЦАНОВ 

Колеги, преминаваме към следващата точка от дневния ред: 

Предложение от общинския съветник Красимир Узунов относно 

допълнение на „Статут за удостояване с почетни звания и отличия на 

Община Варна” за учредяване на „Награда „Варна” в сферата на бизнеса и 

инвестициите със значим принос за развитието на града” и което гласи: 

„Със свое решение № 640-11(13)/03, 09.06.2004 г.Общинският съвет 

приема „Статут за удостояване с почетни звания и отличия на Община 

Варна”, който през годините е изменян и допълван, последно с решение № 

1040-9(11)/09, 11.12.2008 г. 

В чл. 1 на „Статута” е записано, че се връчва и „Награда „Варна” за 

изкуство, култура и наука”, като по-нататък е уреден и механизма за 

предложения, обсъждане и връчване на наградата. 

Като оценявам изключително високия престиж и социален резонанс 

на тази награда, а така също в съответствие със съвременните обществено-

икономически реалности и тенденции в цялостния живот в Община Варна, 

съгласно чл. 5 и във връзка с чл. 8 на Статута предлагам общинският съвет 

да вземе решение за неговото допълнение, както следва: 

- учредява „Награда Варна” в сферата на бизнеса и инвестициите със 

значим принос за развитието на града”; 

- наградата да се присъжда в навечерието на 15 август – Денят на 

Варна, заедно с другите звания и отличия на Общината; 



- за целта да се създаде съответния фонд в общинския бюджет. 

Призовавам общинските съветници единодушно да подкрепят това 

предложение.” 

Колеги, смисъла е ясен – ако се приема по принцип, нека той да бъде 

изчистен от юристите, защото не съм много сигурен, че това е най-

доброто... Нека да го приемем като идея от 2010 г.това нещо да стане 

реалност и да възложим на г-н Калев да изчисти текстовете законово и 

след това да се гледа на заседание на ОбС – възлагаме на г-н Калев да бъде 

отработен целия Статут и вкаран на ОбС за окончателно произнасяне и 

гласуване. Идеята на колегата Узунов е добра, мисля че трябва да бъде 

подкрепена. 

 
 

 
Общ брой присъстващи общински съветници – 32 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

1425-24-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински 
съвет – Варна приема по принцип предложението за учредяване на 
„Награда „Варна” в сферата на бизнеса и инвестициите със значим принос 
за развитието на града”, считано от 2010 г. 

/за – 29, против – 0, въздържали се – 3/ 
 
1425-24-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински 

съвет – Варна възлага на адв. Живко Калев – юрист към Общинския съвет 
да изготви проект за допълнение на „Статут за удостояване с почетни 
звания и отличия на Община Варна” за учредяване на „Награда „Варна” в 
сферата на бизнеса и инвестициите със значим принос за развитието на 
града”, който да бъде внесен за разглеждане на заседание на Общинския 
съвет. 
 /за – 29, против – 0, въздържали се – 3/ 
 
 



ХХV. 
По точка  двадесет и пета от дневния ред: 
Освобождаване и избор на представител на Община Варна в 

Общото събрание на акционерите на „Спортен комплекс „Спартак” 
АД и упълномощаването му да представлява Община Варна на ОСА 
на дружеството, насрочено за 29.05.2009 г., съгласно покана вх. № ОС-
9-2600/29/19.05.2009 год. 

Докл.: д-р Я. СТАНЕВ – Зам. 
Председател ОбС 

Общ брой присъстващи общински съветници – 32 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

1426-25. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и т. 23 ЗМСМА и чл. 7/1/ от 
Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху частта 
на Община Варна от капитала на търговските дружества, Общински съвет – 
Варна реши: 

Освобождава като представител на Община Варна в Общото 
събрание на акционерите на „Спортен комплекс „Спартак” АД г-н Веселин 
Найденов Марешки. 

Определя за представител на Община Варна в Общото събрание на 
акционерите на „Спортен комплекс „Спартак” АД общинския съветник 
Янко Петров Станев. 

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

1427-25. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА и чл. 7/1/ от 
Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху частта 
на Община Варна от капитала на търговските дружества и във връзка с 
покана вх. № ОС-9-2600/29/19.05.2009 год., Общински съвет – Варна 
упълномощава представителя на Община Варна в Общото събрание на 
акционерите на „Спортен комплекс Спартак” АД г-н Янко Петров Станев, 
да участва в общото събрание на акционерите на дружеството, насрочено за 
29.05.2009 год. /а по реда на чл. 227 ТЗ, насрочено за 05.06.2009 год./, със 
следните права: 

По точка 1 от дневния ред: „Отчет на СД за дейността на 
дружеството през изтеклата 2008 год.” – да участва в разискванията по тази 
точка и да гласува както намери за добре с оглед най-добрата защита 



интересите на Община при последващ доклад  пред Общински съвет – 
Варна. 

По точка 2 от дневния ред: „Изслушване и приемане на доклад на 
дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на годишния 
финансов отчет и приложенията му на дружеството за 2008 год.” – да 
участва в разискванията по тази точка и да гласува както намери за добре с 
оглед най-добрата защита интересите на Община при последващ доклад  
пред Общински съвет – Варна. 

По точка 3 от дневния ред: „Освобождаване от отговорност на 
членовете на СД за дейността им през 2008 год.” – да гласува за 
освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 
2008 год. – да участва в разискванията по тази точка и да гласува както 
намери за добре с оглед най-добрата защита интересите на Община при 
последващ доклад  пред Общински съвет – Варна. 

   По точка 4 от дневния ред: „Освобождаване от заеманата 
длъжност на 3-ма от членовете на СД, както следва: Хасан Сабри Расим, 
Иван Велинов Динов и Любомир Димов Георгиев и да гласува за 
избирането на нови членове на СД Добрин Добрев Добрев, Николай 
Йорданов Колев и Иван Димитров Павлов в съответствие с разпоредбата на 
чл. 73, ал. 2 от Устава на дружеството – да участва в разискванията по тази 
точка и да гласува както намери за добре с оглед най-добрата защита 
интересите на Община при последващ доклад  пред Общински съвет – 
Варна. 
      По точка 5 от дневния ред: „Избор на дипломиран експерт-
счетоводител на дружеството за 2009 г.” – да участва в разискванията по 
тази точка и да гласува както намери за добре, с оглед най-добрата защита 
интересите на Община Варна. 

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

 



ХХVІ. 
По точка  двадесет и шеста от дневния ред: 
Разглеждане на предложение от общински съветники от ПП 

„ГЕРБ” за приемане на „Правилник за организацията и дейността на 
обществения посредник на територията на Община Варна”. 

Докл.:  Е. РАДЕВ – общински съветник 
Емил РАДЕВ 

От името на групата на общинските съветници от ПП ГЕРБ в 

Общински съвет – Варна предложихме да се включи тази точка в дневния 

ред относно одобрения от ПК „Правна комиия” проект за Правилник за 

организацията и дейността на обществения посредник на територията на 

община Варна и да се приеме следния проект за решение: 

На основание чл. 21а, ал. 3 от ЗМСМА и чл. 81, ал. 3 от „Правилник 

за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински 

съвет – Варна приема „Правилник за организацията и дейността на 

обществения посредник на територията на Община Варна, съгласно 

приложение № 1. 

 

Радослав КОЕВ 

Човека, който ще функционира на база собствения си авторитет, 

уважаван от всички варненци на територията на община Варна ще бъде 

излъчен от политическите партии, представени в ОбС – Варна, на 

основание на собствения му авторитет, който към този момент по 

социологически проучвания кръжи около 10-те % и този човек ще трябва 

да има личната воля и ангажимента да защитава гражданското общество, 

като кое гражданско общество излъчен с гласовете на общинските 

съветници. Нека да отложим въпроса за друг път, да има дебат, да не го 

приемаме на прима-виста. Разбирам желанието на всички – омбудсмани, 

по райони, кметства, общини, по села и паланки – първи, втори, трети 

заместник, четири секретарки и всички тези ще обслужват с кого? С 



администрацията на община Варна. А ние какво правим тук? Ние не 

можем да се справим с администрацията на община Варна, ако смятаме, че 

трябва да се справяме, а пък омбудсманът от позициите на собствения си 

авторитет ще посредничи между гражданите и администрацията. Защото 

ние не ставаме за това. 

В закона не е написано никъде, че е задължително всяка една община 

да има омбудсман, нека да помислим разумно доколко това ще ни свърши 

някаква работа. Нека да попитаме гражданското общетво дали иска да има 

излъчен омбудсман с гласовете на политическите партии представени в 

ОбС; да потърсим някаква технология как да го издирим този 

авторитетния човек, а не да го караме да си подава молба. Представете си 

само факта, че някой си подава молбата за омбудсман – човек, който 

работи със собствения си авторитет си подава молбата за омбудсман!!! 

Папата си подава молбата за папа, в Общинския съвет – не става! 

Замислете за всичкото това... 

 

Борислав ГУЦАНОВ 

Аз, като председател на Сдружението на председателите, подписах 

общините да имат обмундсманти, но не мога да не се съглася и с Вашите 

доводи. Всеки ще гласува по съвест. 

 

Емил РАДЕВ 

Към настоящия момент ние не избираме омбудсмана, приемаме 

Правилник, по процедура ще се направи на следваща сесия комисия 

представена от всички политически сили. Оттам нататък в тримесечен срок 

тази комисия ще разгледа предложенията за омбудсман и после ОбС – 

Варна с предвиденото в ЗМСМА ще се приеме с квалифицирано 

мнозинство 2/3, което значи доста голям политически консенсус, така че 



това е гаранция че човекът наистина е стойностен и наистина ще обедини 

усилията ни. 

Учуден съм защо ние бягаме от този орган, защото това ще спести 

доста голяма част от усилията на общинския съвет с правомощията на 

омбудсмана, защото може би той половината от сигналите и проблемите 

на гражданите към ОбС и към администрацията, ще спомогне именно с 

компетентността и с екипа на омбудсмана да се разрешат тези проблеми. 

Този човек контролира по някакъв начин общинската администрация, но и 

посредничи. Такива са му правомощията по закон. И ако ние в един 

момент не искаме да помогнем на гражданите те по-пряко или с един 

орган, който може да разреши много пряко проблемите им; да не говорим 

че омбудсмана има правомощия за разкриване на информация, тя му се 

дължи на него; има право да сезира пряко комисиите към ОбС – това е 

един орган, който доста ще помогне в нашата работа, защото той ще отсее  

безмислените сигнали от това, което наистина е проблем. 

Радослав КОЕВ 

Вече е 17.00 ч. Предлагам да не гласуваме сега, в края на сесията да 

дебатираме това какво представлява омбудсмана.  

 

Павел ДИМИТРОВ 

Изненадан съм от реакцията на г-н Коев, защото мисля, че това е 

една институцията която е необходима за гр. Варна, при всички положения 

ще се осъщетви връзката между гражданското общество и дейността на 

Общината. Той има такива правомощия за да може да осъществява 

контрол. Но предлагам днес, в 17.00 ч. да не обсъждаме такъв важен 

въпрос. 

Емил РАДЕВ 

Като вносител на проекта за решение, оттеглям темата от 

разглеждане на днешното заседание. 



ХХVІІ. 
По точка  двадесет и седма от дневния ред: 

Разглеждане на предложение за решение относно корекция в 

размера на туристическата такса. 

Докл.:  Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС 
 

 

Борислав ГУЦАНОВ 

В продължение на много години туристическата такса не беше 

пипана  в Община Варна. Директорът на „Финанси и бюджет” г-н Димо 

Стоев може би е най-добре запознат за какво става въпрос, най-много 

спорове имахме с него. След като вдигнахме таксата миналата година – 

100 %, но това беше след дълги години седене на едно и също място,т.е. 

нека бъдем обективни когато правим тези оценки. Действително, в 

момента има криза, има ситуация, която ни дава право да бъде намалена 

таксата и то най-вече с цел повишаване събираемостта и второ път – 

отношение към бранша. Мисля, че ако днес намалим таксата, ще имат един 

добър ден за българския туризъм. 

Предлагам ви да се уважи тяхното виждане в писма и до мен, и до г-

н Кмета. Радвам се, че г-н Андреев подкрепя идеята, г-жа Донева на 

няколко пъти ме е занимавала с този въпрос като пряк техен представител 

в ОбС, но да не я намаляме на нивото, което беше, а да бъде намалена с 50 

% от това, което вдигнахме. Да не вадим таблиците за хотелите със 

съответни звезди, мисля че е пределно ясно за аудиторията с тази 

формулировка за какво става въпрос. 

 

 

 

 



Общ брой присъстващи общински съветници – 31 

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

1428-27. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 7 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна приема размера на туристическата такса за 2010 
г.да бъде намален с 50 % от увеличението от 01.01.2009 г., като 
забележката към чл. 51.(4). от Приложение № 1 към „Наредба за 
определянето и администрирането на такси и цени на услуги на 
територията на Община Варна”, считано от 01.01.2010 г. става със следния 
текст: 

 „Забележка: Размерът на туристическата такса, която влиза в сила от 
01.01.2010 г., е както следва: 

 
Категория Размер в лева 

1 – 2 звезди 0,53 лв./1 лице/ден 
3 звезди 0,60 лв./1 лице/ден 
4 звезди 0,83 лв./1 лице/ден 
5 звезди 1,50 лв./1 лице/ден” 

 
/резултати от поименно явно гласуване: 

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

Поради изчерпване на дневния ред, на 20.05.2009 г. в 17.00 ч. 

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

закрито Петнадесетото заседание на Общинския съвет. 

 Копие от настоящия протокол да се изпрати до Кмета на община 

Варна и до Областния управител на област Варна. 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
  В А Р Н А 

         _________________ /Б. ГУЦАНОВ/ 
      

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ 
     “КАНЦЕЛАРИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ” 
ЛИ/ЛИ          _______________ /Л. ИЛИЕВА/ 
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