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№ 17 

 
На 13.10. от 09.00 до 18.00 ч. и на 14.10.2009 г. от 09.00 до 18.00 ч. се 

проведе  Седемнадесетото заседание на Общински съвет – Варна, под 

ръководството на Председателя на Общински съвет – Варна г-н Борислав 

Гуцанов. 

ПЪРВИ   ДЕН 

13.10.2009 г./09.00 - 18.00 ч. 

Отсъстват двама общински съветници: 

Виолета Иванова ГЬОНДРЕВА 

Иван Стоянов СЛАВКОВ 

 

Председателят на ОбС предостави думата на представителя  на 

Общинската избирателна комисия г-н Иван ЛЕЧЕВ: 

Съгласно решение 576 от 12.10.2009 г., на основание чл. 30, ал. 4, т. 4 

от ЗМСМА, ОИК прекратява на пълномощията на общинския съветник 

Данчо Симеонов и на основание чл. 107, ал. 1 от Закона за местните избори 

обявява за общински съветник Николай Николов Апостолов от ПП „ГЕРБ”. 

Новоизбраният общински съветник Николай Николов Апостолов 

положи клетва и подписа клетвения лист, представляващ неразделна част 

от настоящия протокол. 

 

Борислав ГУЦАНОВ 

Уважаеми колеги, преди да започне обсъждането на дневния ред, 

стана традиция през последните години на първото заседание на 

Общинския съвет Варна през м.октомври да бъде и като начало на 

политическия сезон. Смятам, че това е една добра традиция, която отличава 



варненци и гр. Варна от останалите градове и тя трябва да бъде спазвана. За 

пети път заставам пред вас, за да очертая, според мен най-важните въпроси, 

които трябва да влязат в дневния  ред на предстоящите 12 месеца. В 

условията на променена икономическа и финансова обстановка и ново 

управление на страната ние заедно с кмета и неговият екип трябва да 

продължим да работим така, че Варна да държи първенството на най-добре 

и най-бързо развиващият се град в държавата Като сме с ясното съзнание, 

че много неща сме свършили, но има и много повече от тук нататък да се 

прави.  

Един от любимите похвати на българския политически елит е да 

представя своите задължения като постижения, а провалите си като 

отговорност на други или на всички. Аз предпочитам тук, в тази зала да 

говорим за своите си задължения, за това как ги изпълняваме и как е добре 

да ги изпълняваме. 

Поглеждайки назад, смятам, че този Общински съвет не само няма от 

какво да се срамува и притеснява, но сме в позиция на хора, които не са 

принудени да обещават чудеса в мирно време, защото имаме зад гърба си 

свършена работа и стартирали проекти, които променят измерението на 

Варна в икономически, социален и културно-исторически план. 

Не случайно в анкетата за събитие на годината 2008 година 

класацията на върха оглавиха две наши решния – решения на този 

Общински съвет. А именно за проекта за преместване на пристанището и 

програмата ин витро, която на практика изпревари и държавната политика в 

това направление. 

Сигурно не се харесваме на всички. И не е нужно. Сигурно много от 

вас в тази зала не харесват и много от своите колеги, както не харесват и 

мен. Но на тях ще кажа, че няма важни постове и вечни хора на тези 

постове. Друго е по-важно – да има вечни интереси за развитието на Варна, 



за които заедно, независимо от това дали се харесваме или обичаме, да 

вървим и да работим напред. 

Предлагам на вашето внимание, според мен, осем приоритета, върху 

които да се концентрираме през предстоящия политически сезон. 

Първо, през 2010 г.трябва да бъде решен проблема с недостига на 

места в детските градини, като продължим със строителството на нови, 

реконструкцията и разширяването на съществуващи, по линия на публично 

частното партньорство и чрез собствено финансиране. Тази година трябва 

да бъде краят на този проблем за община Варна. 

Второ, вече имаме законовите основания и нямаме пречки да 

започнем изграждането на нови подземни и надземни паркинги, един от 

най-големите проблеми на територията на Община Варна. 

Трето, едно от нещата, които пряко контрастират с общия поглед на 

Варна като безспорно най-красивият град са междублоковите пространства, 

чието благоустрояване трябва да стане част от една мащабна програма на 

Общинския съвет Варна, включена в предстоящия бюджет на Общината.  

Четвърто, през 2010 г.трябва да започнем и изградим и новата сграда, 

удобна и съвременна, на ОУ „Васил Левски” в кв. „Аспарухово”. 

Пето, след първата част на пробива „Левски” да продължим с втората 

част към Автогарата с изграждане на южното платно.  

Шесто, ускорено приемане на Общия устройствен план, като се 

съобразим с всички основни виждания и претенции на жителите на Варна. 

В крайна сметка той обслужва техните интереси. В никакъв случай обаче не 

трябва да се поддаваме на натиск и да отстъпваме по отношение на важните 

инфраструктурни обекти. Категорично  да запазим целостта на така 

нужните за града ни зелени площи. Да парираме всякакви опити за 

застрояване на територията на Морската градина и на Ботаническата 

градина. 



Седмо, да продължим необходимите действия за проектиране на 

новата атракционна зона на Морска гара Варна, която трябва се оформи 

след изграждането на новия контейнерен терминал в езерото. Проект, който 

не веднъж съм споделял с вас, не веднъж ОбС – този и предходния – сме 

гласували, проект, който не променя града, а изгражда нова Варна. Във 

връзка с това да отстояваме пред новото правителство изграждането на 

втори мост над езерото, който да бъде част от магистрала Черно море и 

новия околовръстен път на Варна. 

Осмо, новата жилищна политика, която не трябва да включва само 

продажбата на общински жилища и промяна на наредбата. Трябва да 

започнем строителство на собствени жилища – чрез публично частно 

партньорство или чрез собствено строителство такова. 

Колеги, трябва да сме наясно, че сега общината освен своите 

традиционни функции и задължения има и нещо друго, много по-отговорна 

задача и мисия. В момента ние, общината, сме най-големият работодател и 

възложител, имаме възможно най-амбициозната и голяма инфраструктурна 

програма, независимо от тежкия финансов момент. Изграждаме в момента 

ул. „Девня”, реконструира се центъра, канализациите на кварталите 

„Виница” и „Галата”, новата Онкоболница, нови четери детски градини 

през тази година – проекти, за които се говореше отдавна, но стартираха 

едва сега, повтарям - въпреки тежката финансова обстановка. С подобни 

проекти ние, общината, даваме работа на много варненски фирми, а те от 

своя страна дават заплати на много варненци. За техните семейства това е 

начинът да успеят да преодоляват ежедневните последици от тежкия 

финансов проблем, сполетял Европа и България. Затова нека вникнем в тази 

си нова роля и да работим така, че все повече варненци да могат да 

издържат достойно семействата си. Което означава, че през 2010 г.отново 

трябва да направим такава амбициозна програма, независимо от методите и 

начините на финансиране, които ще използваме. 



В условията на настоящата финансова обстановка няма да е лесно, 

затова сме длъжни да използваме и други лостове, а именно – европейските 

способи за кредитиране и други финансови институции. 

И тук е мястото да кажа, че през последната година община Варна се 

нареди на едно от челните места по средства спечелени по европроекти със 

спечелените 36 милиона. И ако до преди две години това беше най-слабото 

звено и неведнъж сме критикували администрацията, днес най-големият 

проблем е друг; според мен това е контрола. Контролът по разходване на 

средствата; контролът по качеството на изграждане на обектите, чийто 

възложител е Общината, независимо от това дали се влагат наши бюджетни 

средства или са от външни източници. Смятам, че както администрацията, 

така и ние като Съвет имаме слабости в това отношение и трябва това да 

бъде основната ни задача – по-ефективен контрол. 

За финал искам да кажа, че през последните години Общинският 

съвет наложи модел на взаимна работа и разбирателство с всички 

институции в града. Според мен  това е много важен и основен момент в 

работата на съвета – да вдъхваме сигурност и стабилност у гражданите на 

Варна. И считам, че трябва да продължим да работим в тази насока, защото 

това е пътят за добро местно самоуправление. 

Накрая искам да завърша с това, че всеки един дълъг път започва с 

една единствена първа стъпка. Аз смятам, че този Общински съвет направи 

не една, а много стъпки, за да може Варна да бъде такава! 

На добър час през следващия политически сезон! 

 

Стелиян СЕВАСТИЯНОВ 

Понеже беше заявено, че се прави изкаване по повод на новия 

политически сезон, очаквах и „ГЕРБ” да се представят, но съм изненадан от 

тяхното мълчание в момента и затова ще си позволя скромно и 

неподготвено да запълня тази празнина. 



Ние чухме едно добро, премерено изказване, в което много от нещата 

наистина не можем да си изкривим душата за тях, но има и много 

неспоменати неща. Говори се и четем по табели, че Варна е най-добрият 

град за живеене, аз самият не знам това нещо как се присъжда, по какви 

показатели, ще се радвам да чуя. Но качеството на живот аз не съм усетил 

да се проени откакто имаме тези табели. 

Например аз искам да знам какво става с една голяма част от Варна – 

например със стадион „Варна” – някой знае ли, колеги? Накъде се движат 

нещата? Навремето ОбС си позволи да загубят контролен пакет акции в 

този обект и сега накъде вървят нещата, не ми е известно; загубихме акции 

в „Търговски дом – Варна”, никой не може да ми каже. Какво става с 

транспортните проблеми на Варна? В края на краищата едно от най-ценните 

встъпления на Председателя Гуцанов беше, че ние имаме в момента 

прокметско мнозинство формирано край него и край председателя на ОбС. 

Защо това мнозинство, което е толкова години на власт, не успя да извоюва 

някакви дивиденти за града, който да реши транспортните тапи в този град? 

Защо в момента в условия на криза ние харчим пари и се отнасяме към 

общината като към брашнян чувал?! Т.е. колкото и да тупаме, ще пуска. В 

момента всичките ни действия са такива и опита да се прокара продажбата 

на 140 апартамента на мен ми говори само за това – има някаква 

собственост, дайте да я разпродадем, ще вържем някак бюджета... Аз мисля, 

че това не е подход за града. 

И в заключение, макар че има още много други неща да се кажат, 

искам да ви кажа, че дали една общинска група съветници е в ляво или в 

дясно не зависи от това те как се определят пред медиите, а по това какво 

гласуват и каква политика подкрепят. 

 

Д-р Янко СТАНЕВ 



Мисля, че на всички в тази зала проблемите на Варна са ясни, а на 

повечето от хората са ясни формулите, по които тези проблеми могат да 

бъдат решавани. Нашата група има позиция, която е кристално ясна – ние 

смятаме за основен приоритет за тази политическа година осигуряване на 

финансова стабилност на общината. Ясно е, че за нас начина по който се 

разходват средствата в Общината е същият проблем, какъвто е и на другите 

– проблема на нямането, а не проблема на имането. Затова ние смятаме, че 

разходите трябва да бъдат много правилно планирани, да можем до края на 

годината да балансираме бюджета, да можем да осъществим чрез един 

балансиран бюджет и чрез реалността, която ще получим при неговото 

съставяне и изпълнение, да можем да направим съответните пробиви по-

нататък. След като гарантираме бюджета, ще гарантираме социалната 

програма, която е най-важния според мен приоритет за община Варна, по 

време на кризата – след финансите, вторият приоритет е социалната 

програма. Тя, която е уникална за България и която има своите измерения, 

според мен като иновационна техника в много по-далечно бъдеще, се 

нуждае от различни корекции. Но е факт! Тази социална програма 

гарантира на хората в неравностойно положение, на тези които най-много 

се засягат от кризата малко, понякога даже не материално, а в духовно и 

морално отношение. И това е важна част от политиката в нашия град и от 

политиката на нашия ОбС и всички тук могат да се гордеят с това, защото 

всички участват в тази социална програма. Затова искам да кажа, без 

изобщо да влизам в полемика – продажбата на апартаментите, за които се 

говори, като част от управлението на собствеността не е свързана само с 

балансирането на бюджета, тя е част от изпълнението на Програмата на 

община Варна за реализация правата на гражданите. Защото гражданите 

имат право, Законът е дал право да получат тези апартаменти, в които са 

живели толкова години, ние сме определили цените, на които те да ги 

получат. Ако те имат готовност и ако те имат способността да ги придобият 



/а и ние ще имаме тежки проблеми в бъдеще във връзка с новия закон за 

етажната собственост и неговото устройване/, ние задължително трябва да 

извършим тези продажби. Просто за да завършим този социален проект, 

започнал преди 40-50 години и този проект за тези хора няма нищо общо 

със сегашните ни постановки за жилищното строителство, като част от 

социалната програма, които пък задължително трябва да бъдат извършени и 

да бъдат концентрирани общинските жилища на едно място – да могат да се 

управляват, да могат да се поддържат и издържат.  

Не на последно място за нас е проблемът с общия устройствен план. 

За нас ОУП, неговото приемане означава че ние всички ще изкажем своето 

отношение към бъдещето на града, ще изкажем своето отношение към 

неговото устойчиво развитие. Разликата между липсата на ОУП и 

наличието на ОУП е думата „устойчивост”; за нас това означава, че ще 

запазим зелените площи, че ще запазим модел на застрояване на града доста 

различен от този, който имахме през тези 15-17 години и този модел ще ни 

позволи след време да се гордеем с този град. Ние няма да направим Варна 

двуетажна или триетажна и да я боядисаме в бяло, но при всички 

положения с едни умни, интелигентни действащи правила заложени в ОУП, 

можем да направим това, което ще остане на Варна за бъдещия проект 

„Варна - най-добър град за живеене”. Смятам, че този проект със 

засиленото гражданско участие в управлението на Общината и на ОбС ще 

помогне в две посоки: първо в реализацията на предприсъединителните 

фондове на Балканския полуостров, които са приоритет вече на Община 

Варна и се работи много усилено; второ, по отношение на всички други 

еврофондове, от които очакваме реализация; с осигуряване на обществена 

подкрепа за решаването на въпроси от ОУП, които касаят лично определен 

кръг от хора, които нямат вина за това. 

Успех през новия политически сезон! 

 



Доц. Константин ТРОШЕВ 

Уважаеми колеги, новият политически сезон започва не днес; той 

започна с изборите в нашата държава! С това мисля, че трябва всички да се 

съобразяваме. Аз нарочно изчаках тези, които са по-опитни в ОбС да 

изкажат своите съображения; наистина нямам такъв опит като тях, искам да 

чуя как те формулират своите виждания и за съжаление, освен някои факти, 

които г-н Председателят наистина изтъкна като постижения на нашия ОбС, 

имаше много, много „ще”; много някакви неясни неща в бъдеще, което 

мисля че по никакъв начин не може да се променят вижданията и 

представите на гражданите на Варна. Непрекъснато спекулираме с 

гражданите на Варна, с този град, с такива гръмки думи и  понятия, които 

се си избрали, може би за да се скрием зад тях. Много бих искал първо да 

наложим някаква мярка в думите си, в действията си, в отношенията си. Без 

мярка на този свят успехите не са достатъчно добри! Те са успехи, но 

успехи, които ние оценяваме. Трябва да ги оставим да ги оценят другите. А 

другите не ни оценяват добре; другите не смятат, че този ОбС работи 

достатъчно пълноценно и добре. А другите са гражданите на Варна. Те 

очакват и искат от ОбС много по-добри решения и то решения, които да не 

са съпътствани от някакви уговорки, от някакви стриктни 

взаимоотношения. Много бих искал, след като обявяваме някакъв нов 

политически сезон, това да стане в този период от време до края на мандата 

на нашия ОбС; той не е много далеч, ние сме почти в средата на мандата. И 

за да стане това реалност, на мен ми се струва, че въпреки всички големи 

успехи, трябва да направим нещо за което цялата държава говори – това 

преструктуриране, което да доведе именно до промяна в работата на ОбС. И 

аз се надявам, че това ще стане. 

Пожелавам на всички да са здрави, да имат много здрави нерви, 

защото тук вече работата в нашия ОбС започва да става много напрегната, 

въпреки привидното ни спокойствие и усмивки.  



Извинявайте, но комисиите не работят както трябва и всички знаем 

това! Комисиите работят с половин капацитет, защото няма кворум; защото 

кворумите се попълват по телефона в последния момент; матералите за 

всички заседания се получават в последния момент, правят се непрекъснато 

промени в тях. Това не е работа... 

Пожелавам всички да се впрегнем, защото това се отнася наистина до 

тези 51 общински съветници – да се впрегнем да изчистим тези неща, които 

пречат на работата на ОбС и които въпреки постигнатите успехи, с много 

пари, с много представителност, малко да я забравим тази 

представителност, да достигнем наистина реални и добри резултати. 

Бъдете здрави! 

 

Веселин МАРЕШКИ 

Искрено се забавлявам и много често изказванията на д-р Станев, а 

сега и на доц. Трошев ме провокират. Д-р Станев казва, че във Варна не 

може с магическа пръчка да се решат нещата. Ами естествено, че може, 

Варна е един не толкова голям град според критериите в световен мащаб, 

просто според мен не всичко се прави както трябва и едно от нещата, 

където /пак вземам пример от неговите думи/ позицията на нашата група е 

кристално ясна, това е управлението на общинските фирми. Можем да се 

опитваме да пълним бюджета с продажба на жилища, а от другата страна 

нищо да не се променя с десетилетия с общинските фирми и там да стават 

източвания на тези милиони, които ние ги търсим от продажбата на жилища 

ежегодно да се източват от общинските фирми. Нашата позиция е, че там 

трябва да се въведе контрол и оттам, само оттам може доста добре да се 

подреди бюджета на Варна. 

За доц. Трошев – много хубаво ми прозвучаха думите, че не трябва 

само показност, но аз виждам доста безпринципни гласувания в самата 

група на ГЕРБ. Моля го, когато отправя такива критики, да бъде достатъчно 



принципен, да погледне вътре в група си и когато те дадат пример че 

самите те не заради изборите сегашните, защото Варна имаше избори преди 

две години и ние сме тук от предишните избори, да си вземат хубаво 

бележка и да покажат примери за това, че става промяна, защото има доста 

неща които понамирисват и в Областна управа, но аз не виждам вашият 

представител там да е взел мерки, въпрки че в скоро време станаха 

сериозни кражби на държавно имущество! Нека да имаме един аршин и 

когато това нещо се случи, аз ви гарантирам, че ще имате пълна подкрепа 

от нашата група за всички решения – продажби на жилища, кортове, 

паркинги......не когато кортовете са за еди-коя си фирма е „за”, а за друга 

фирма – „не”. Тук е и упрека ми към Кмета – не може да даде предложение 

за едно решение когато е една фирма, а когато фирмата се смени, да пусне 

предложение за оттегляне на собственото си предложение. Затова моля 

администрацията, новите мнозинства в държавата, а и старите в Общината 

– да бъдем на една принципна позиция, за да може Варна да не е най-

добрия град за живеене във Варненска област, а да стане най-добрият град 

за живеене наистина в България. 

 

Борислав ГУЦАНОВ 

Колеги, преминаваме към обсъждане на проекта за дневен ред, който 

ви е раздаден и с допълнителните текстове изписани с черен курсив. Моля 

за вашите допълнения. 

 

Валерия АНГЕЛОВА предложи: 

- в дневния ред на заседанието да влезе предложение от Кмета на 

Община Варна вх. № РД-9-9302(107)/30.09.2009 г.относно продажбата на 

жилища находящи се в р-н „Владиславово” и р-н „Младост”; 



- от дневния ред да отпадне точката за провеждане на публичен търг 

за имот ПИ с идентификатор № 10135.5501.254 по плана на ЮПЗ, тъй като 

тя не беше приета на заседание на комисията. 

 

Панко АНЧЕВ предложи: 

- да отпадне т. 21 от проекта за дневен ред относно предложение от 

Фондация „Морски съдби” за изграждане на паметник на загиналите на 

море, тъй като такива предложения може да прави само Кмета и 

задължително да бъде разгледано на заседания на комисиите. 

 

Красимир МАРИНОВ предложи: 

- в дневния ред да бъде включена точка за Общото събрание на „В и К 

– Варна” ООД, насрочено за 13.11.2009 г. 

 

Драгоир ДОНЧЕВ предложи: 

- от т. 8 от проекта за дневен ред да отпадне третата подточка относно 

предприеане на действия за опазване на зелените площи в гр. Варна, за 

повторно разглеждане в  комисията 

След кратък дебат вносителят на проекторешението, общинският 

съветник Огнян Къчев, заяви, че оттегля предложението си за разглеждане 

на докладната му. 

 

Доц. Константин ТРОШЕВ предложи: 

- да бъде включена точка за попълване Борда на директорите на 

„Пазари” 

Борислав ГУЦАНОВ 

Освен попълване Борда на директорите на „Пазари”, трябва да 

включим попълване на Борда на директорите и в „Ученическо и столово 

хранене”. 



Предлагам и още една точка в дневния ред, свързана с ОУП на Варна, 

по препоръки от Прокурата и по необходимост за по-бързо приемане на 

ОУП на Варна. 

Оттеглям предложението си да има точка в дневния ред на днешното 

заседание относно предложението ми и от Фондация „Морски съдби” за 

изграждане на паметник на загиналите на море. 

 

Д-р Янко СТАНЕВ предложи: 

- в дневния ред на заседанието да бъде включена точка относно отчет 

на представителя в Общото събрание на  „Спартак” АД. 

 

С резултати от гласуването: за – 39, против – 0, въздържали се – 3, 

общинските съветници приеха процедурното предложение на г-н Брислав 

Гуцанов за гласуване анблок на допълненията и промените на проекта за 

дневен ред. 

 

Общински съвет – Варна прие следния 

Д Н Е В Е Н         Р Е Д : 

 

1. Питания и отговори на питания. 

2. Разглеждане на предложение от Кмета на Община Варна вх. № РД-
9-9302(40)/18.03.2009 г. и на Председателя на Общинския съвет Варна вх. 
№ ОС-9-1300(1)/07.10.2009 г.относно удостояване на Анатолий Викторович 
Щелкунов със званието „Почетен гражданин на Варна”. 

   
3. Избор на заместник-председатели на Общинския съвет – Варна. 
   
4. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Финанси и 

бюджет” относно: 
- информация за изпълнението на Бюджет 2009 на Община Варна 

към 30.09.2009 г.; 
- актуализация на Бюджет 2009 на Община Варна; 



- определяне на дивидента за 2009 г. на едноличните търговски 
дружества с общинско имущество; 

- допълнение в Приложение № 2 в Наредбата за определяне и 
администриране на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Варна; 

- участие на Община Варна с проектно предложение за 
предоставяне на финансова помощ по оперативна програма “Регионално 
развитие 2007-2013 г.”, Приоритетна ос 1: “Устойчиво и интегрирано 
градско развитие”, операция 1.4: “Подобряване на физическата среда и 
превенция на риска”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ: BG161РО001/1.4-04/2009 “Подкрепа за дребномащабна 
инфраструктура за предотвратяване на свлачища в градските 
агломерации”; 

- даване на съгласие за допълнително финансиране на дейност 311 
ЦДГ- местна дейност със сумата 339 050 лв.; 

- финансиране на паралелки за учебната 2009/2010 година в 
общинските училища в гр. Варна; 

- упълномощаване на представителя в Общото събрание на 
акционерите да се проведат разговори за поемането на ангажимент от 
страна на мажоритарния собственик Спортен комплекс Варна;  

- участие на Община Варна с проектно предложение по проект 
“Красива България” за реализация през 2010 г.; 

- разрешаване на формиране на Оздравително училище “д-р Никола 
Димитров” на две слети паралелки и две маломерни паралелки за учебната 
2009/2010; 

- утвърждаване на цени на билети за посещение на аудивизуалния 
спектакъл «Легенди от  Аладжа манастир»; 

- даване на съгласие РИМ - Варна  да предостави 50% отприходите 
на продадените музейни билети за временните изложби на «Тракийско 
хептерологично дружество» и собственика на колекцията от кактуси г-н 
Валентин Марчев; 

- даване на  съгласие да бъдат заложени средства в Бюджета на 
Община Варна аварийни ремонти на РИМ-Варна,  Музейната база  и 
фондове в местност “Салтанат”; 

- неотложна нужда от подновяване на рентгеновата апаратура в 
сектор „Образна диагностика” на “ДКЦ ІІ “Св. Иван Рилски” – Аспарухово 
– Варна” ЕООД; 

- опрощаване на държавни вземания; 
- освобождаване от такса битови отпадъци; 
- даване на съгласие Община Варна да дофинансира изграждането 

на системата за обществено видеонаблюдение в гр. Варна; 



- участие на Община Варна с проектни предложения за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Съвместна Оперативна 
програма «Черно море 2007-2013 г.»; 

- приемане на  процедура за осигуряване на средства за покриване 
на задълженията след представяне на поетапен доклад пред ПК “Финанси 
и бюджет”; 

- отпускане на финансови средства в размер на 5 000 лв. за 
“Междукултурен диалог – ВАРНА - СОФИЯ – ДЪБЛИН”. 

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

стопанство” относно: 
- изменение на текста на чл. 51, ал. 2, т. 3 от “Наредба за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество”, 
приета с решение № 1054-15/11/09,11.12.2008 г. на Общински съвет – 
Варна; 

- учредявате на безвъзмездно право на ползване върху част от имот – 
частна общинска собственост, представляващ: втори надпартерен етаж, 
находящ се в гр. Варна, бул. “Мария Луиза” № 11, в полза на Сдружение 
“Алианс Франсез” – Варна; 

- одобряване на пазарна оценка на имот – частна общинска 
собственост, представляващ 316 м2 идеални части от Поземлен имот № 
1386, находящ се в гр. Варна, кв. „Владислав Варненчик”, с.о „Ментеше” 
и вземане на решение да се прекрати съсобствеността върху ПИ № 1386 
чрез продажба на частта на Община Варна на останалите съсобственици; 

- одобряване на пазарна оценка на имот – частна общинска 
собственост, представляващ 125,00 кв.м. идеални части от поземлен имот 
10135.3515.1769, находящ се в гр. Варна, улица “Фантазия”, до бл.77 и 
вземане на решение да се прекрати съсобствеността върху ПИ 
10135.3515.1769 чрез продажба на частта на Община Варна на другия  
съсобственик; 

- одобряване на пазарна оценка на имот – частна общинска 
собственост, представляващ 80,00 кв.м. идеални части от урегулиран 
поземлен имот ІІІ-157, находящ се в с. Каменар, община Варна и вземане 
на решение да се прекрати съсобствеността върху УПИ ІІІ-157 чрез 
продажба на частта на Община Варна на другия съсобственик; 

- одобряване на пазарна оценка на имот – частна общинска 
собственост, представляващ 19.00 м2 идеални части от поземлен имот 
10135.3515.1022, находяш се в гр. Варна, ул. „Академик Курчатов”, № 41 
и вземане на решение да се прекрати съсобствеността върху ПИ 
10135.3515.1022 чрез продажба на частта на Община Варна на останалите 
съсобственици; 

- одобряване на пазарна оценка на имот – частна общинска 
собственост, представляващ 36 м2 идеални части  от поземлен имот 



10135.3515.82, находящ се в гр. Варна, ж.к „Трошево”, ул. „Лира”, № 15, 
и вземане на решение да се прекрати съсобствеността върху ПИ 
10135.3515.82 чрез продажба на частта на Община Варна на другия 
съсобственик; 

- одобряване на пазарна оценка, изготвена във връзка с провеждане на 
публичен търг с явно наддаване за продажба на имот - частна общинска 
собственост, представляващ ПИ № 10135.5501.50, с площ 3182,00 кв.м., 
находящ се в „Южна промишлена зона”, гр.Варна, и вземане на 
решение за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба 
на горепосочения имот; 

- одобряване на пазарна оценка, изготвена във връзка с провеждане на 
публичен търг с явно наддаване за продажба на имот - частна общинска 
собственост, представляващ УПИ № X-582 „общ. обслужващи и социални 
дейности” с площ 2 667,00 кв. м., находящ се в гр. Варна, с.о. „Пчелина”, 
кв. 26, и вземане на решение за провеждане на публичен търг с явно 
наддаване за продажба на горепосочения имот; 

- одобряване на пазарна оценка, изготвена във връзка с провеждане на 
публичен търг с явно наддаване за продажба на имот - частна общинска 
собственост, представляващ УПИ ІХ-516, с площ 929,00 кв.м., находящ се в 
гр. Варна, с.о.”Пчелина”, кв. 26, и вземане на решение за провеждане на 
публичен търг с явно наддаване за продажба на горепосочения имот; 

- одобряване на пазарна оценка, изготвена във връзка с провеждане на 
публичен търг с явно наддаване за продажба на имот - частна общинска 
собственост, представляващ УПИ VІІ-515, с площ 660,00 кв.м., находящ се 
в гр. Варна, с.о. „Пчелина”, кв.27, и вземане на решение за провеждане 
на публичен търг с явно наддаване за продажба на горепосочения имот; 

- одобряване на пазарна оценка, изготвена във връзка с провеждане на 
публичен търг с явно наддаване за продажба на имот - частна общинска 
собственост, представляващ ПИ № 1338, с площ 389,00 кв. м., находящ се в 
гр. Варна, р-н „Вл. Варненчик”, с.о.”Ментеше”, и вземане на решение за 
провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на 
горепосочения имот; 

- одобряване на пазарна оценка, изготвена във връзка с провеждане на 
публичен търг с явно наддаване за продажба на имот - частна общинска 
собственост, представляващ ПИ № 1430, с площ 1350,00 кв.м., находящ се 
в гр. Варна, р-н „Вл. Варненчик”, с.о.”Ментеше”, и вземане на решение за 
провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на 
горепосочения имот; 

- одобряване на пазарна оценка, изготвена във връзка с провеждане на 
публичен търг с явно наддаване за продажба на имот - частна общинска 
собственост, представляващ ПИ № 1054, с площ 445,00 кв.м., находящ се в 
гр. Варна, р-н „Вл. Варненчик”, с.о.”Ментеше”, и вземане на решение за 



провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на 
горепосочения имот; 

- одобряване на пазарна оценка, изготвена във връзка с провеждане на 
публичен търг с явно наддаване за продажба на имот - частна общинска 
собственост, представляващ ПИ № 1134, с площ 2719,00 кв.м., находящ се 
в гр. Варна, р-н „Вл. Варненчик”, с.о.”Ментеше”, и вземане на решение за 
провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на 
горепосочения имот; 

- одобряване на пазарна оценка, изготвена във връзка с провеждане на 
публичен търг с явно наддаване за продажба на имот - частна общинска 
собственост, представляващ ПИ № 1395, с площ 1171,00 кв.м., находящ се 
в гр. Варна, р-н „Вл. Варненчик”, с.о.”Ментеше”, и вземане на решение за 
провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на 
горепосочения имот; 

- одобряване на пазарна оценка, изготвена във връзка с провеждане на 
публичен търг с явно наддаване за продажба на имот - частна общинска 
собственост, представляващ ПИ № 1163, с площ 420,00 кв.м., находящ се в 
гр. Варна, р-н „Вл. Варненчик”, с.о.”Ментеше”, и вземане на решение за 
провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на 
горепосочения имот; 

- одобряване на пазарна оценка, изготвена във връзка с провеждане на 
публичен търг с явно наддаване за продажба на имот - частна общинска 
собственост, представляващ ПИ № 455, с площ 447,00 кв.м., находящ се в 
гр. Варна, р-н „Вл. Варненчик”, с.о.”Балъм дере”, и вземане на решение 
за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на 
горепосочения имот; 

- одобряване на пазарна оценка, изготвена във връзка с провеждане на 
публичен търг с явно наддаване за продажба на имот - частна общинска 
собственост, представляващ ПИ № 1312, с площ 936,00 кв.м., находящ се в 
гр.Варна, р-н „Вл. Варненчик”, с.о.”Ментеше”, и вземане на решение за 
провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на 
горепосочения имот; 

- учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот – частна 
общинска собственост, находящ с в гр. Варна, ул. “Цар Асен” № 41, 43, 
представляващ помещения в партера на 7-етажен жилищен блок, със 
застроена площ 147,86 кв. метра в полза на Агенция за социално 
подпомагане, за нуждите на дирекция “Социално подпомагане” – Варна; 

- приемане на годишният финансов отчет и отчет за дейността за 
2008 г., освобождаване от отговорност на управителя и контрольора и 
избиране на одитор за извършване на одиторски контрол за 2009 г., на 
“Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със 
стационар” ЕООД; 



- провеждане на търг за продажба по реда на Наредбата по чл. 8, ал. 
2 от ЗОС на автомобил – марка “ВАЗ”, модел 2121 “Нива – 221”, 
регистрационен № В 4530 СС; 

- одобряване на пазарна оценка, изготвена от оценител на имоти във 
връзка с продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, 
представляващ ПИ10135.4504.365, с площ 270, 00 кв.м., с административен 
адрес в гр. Варна, ул. “Антон Франгя” № 3, по реда на чл. 35, ал. 3 ЗОС, на 
Валентин Красимиров Димов и Камен Красимиров Димов. 

- одобряване на пазарна оценка на ограниченото вещно право на 
строеж за изграждане на пристройка към съществуваща жилищна сграда с 
площ 48.98 м2 върху Поземлен имот № 10135.4504.369, находящ се в гр. 
Варна, гр. Варна, ж.к. „Владислав Варненчик”, ул. „Стоян Михайловски” 
№ 7; 

- одобряване на пазарна оценка на ограниченото вещно право на 
строеж за изграждане на пристройка – тераса на апартамент № 13-а, 
находящ с в гр. Варна, кв. “Аспарухово”, ул. “Мара Тасева”, бл. 17, вх. Б, 
ет. 2, със застроена площ 8 кв.м; 

- одобряване на пазарна оценка, изготвена от оценител на имоти, на 
ограниченото вещно право на строеж за изграждане на пристройка – лятна 
кухня с площ 28(двадесет и осем) кв.м., към съществуваща жилищна 
сграда, с административен адрес гр. Варна, кв. Виница, ул.”Кастрица”, № 
43; 

- одобряване на пазарна оценка, изготвена от оценител на имоти, на 
ограниченото вещно право на строеж върху поземлен имот–частна 
общинска собственост за пристрояване на конзолна тераса със застроена 
площ 11,40 кв.м. към самостоятелен обект в съществуваща сграда с 
идентификатор №10135.3511.208.4.3, с адрес: ж.к. „Възраждане”, бл.40, 
вх.2, ет.1, ап.35; 

- одобряване на пазарна оценка на имот- частна общинска 
собственост, представляващ 143.00 кв.м ид. части от поземлен имот с 
идентификатор № 10135.5549.1164, целият с площ от 593.00 кв.м, находящ 
се в местност “Прибой” по плана на кв.”Галата” в гр. Варна, и вземане на 
решение да се прекрати съсобствеността върху ПИ № 10135.5549.1164 чрез 
продажба на частта на Община Варна на останалите съсобственици; 

- одобряване на пазарна оценка на имот – частна общинска 
собственост, представляващ 7 м2 идеални части от Поземлен имот 
10135.5063.30, целият с площ 2 000 м2, изготвена от оценител на имоти, и 
вземане на решение да се прекрати съсобствеността върху ПИ 
10135.5063.30 чрез продажба на частта на Община Варна на другия 
съсобственик; 

- одобряване на пазарна оценка на имот – частна общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, к. к. „Св. Св. Константин и Елена”, 
кв. 32, представляващ земя с площ 34,00 кв. м. идеални части от поземлен 



имот № 10135.2568.129, целият с площ 1 274,00 кв. м, изготвена от 
оценител на имоти, и вземане на решение да се прекрати съсобствеността 
върху ПИ № 10135.2568.129 чрез продажба на частта на Община Варна на 
другия съсобственик; 

- одобряване на пазарна оценка на имот – частна общинска 
собственост, представляващ 104 кв.м ид. части от Поземлен имот с 
идентификатор № 10135.2563.435, целият с площ от 703.00 кв.м, находящ 
се в местност “Свети Никола”, и вземане на решение да се прекрати 
съсобствеността върху ПИ 10135.2563.435 чрез продажба на частта на 
Община Варна на останалите съсобственици; 

- одобряване на пазарна оценка на имот – частна общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. „Лерин”, № 2, 
представляващ 154.17 м2 идеални части от Поземлен имот 10135.5505.301, 
целият с площ 314.00 м2, изготвена от оценител на имоти, и вземане на 
решение да се прекрати съсобствеността върху ПИ 10135.5505.301 чрез 
продажба на частта на Община Варна на останалите съсобственици; 

- одобряване на пазарната оценка на имот – частна общинска 
собственост, находящ се в с. Константиново, кв. 7, представляващ 47.00 м2 
идеални части от УПИ ХІ-101, целият с площ 745.60 м2, изготвена от 
оценител на имоти, и вземане на решение да се прекрати съсобствеността 
върху УПИ ХІ-101 чрез продажба на частта на Община Варна на другия 
съсобственик; 

- одобряване на пазарна оценка на имот – частна общинска 
собственост, находящ се в с. Константиново, ул.”Васил Левски”, № 62, 
представляващ 26.30 кв.м  ид. части от УПИ Х-434, целият с площ от 606.30 
кв.м, изготвена от оценител на имоти, и вземане на решение да се прекрати 
съсобствеността върху УПИ Х-434 чрез продажба на частта на Община 
Варна на другия съсобственик; 

- одобряване на пазарна оценка на имот – частна общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Петко Напетов”, № 56, 
представляващ 166.35 м2 идеални части от Поземлен имот с идентификатор 
№ 10135.52.178, целият с площ 313 м2, изготвена от оценител на имоти, и 
вземане на решение да се прекрати съсобствеността върху ПИ 10135.52.178 
чрез продажба на частта на Община Варна на другия съсобственик; 

- одобряване на пазарна оценка на имот – частна общинска 
собственост, находящ се в гр.Варна, ул.”Драгоман”, № 11, представляващ 
97,50 кв.м. ид.ч. от ПИ №10135.1507.183, целият с площ 195,00 кв.м., 
изготвена от оценител на имоти, и вземане на решение да се прекрати 
съсобствеността върху УПИ Х-434 чрез продажба на частта на Община 
Варна на другия съсобственик 

- одобряване на пазарна оценка, изготвена във връзка с провеждане 
на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот - частна общинска 
собственост, представляващ ПИ № 10135.2556.10, с площ 293,00 кв. м., 



находящ се в гр. Варна, ул. „Прилеп”, кв. 489, 5 микрорайон, и вземане на 
решение за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба 
на горепосочения имот; 

- одобряване на пазарна оценка, изготвена във връзка с провеждане 
на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот - частна общинска 
собственост, представляващ ПИ № 1259 с площ 1 892,00 кв. м., находящ се 
в гр. Варна, с.о. „Планова”, и вземане на решение за провеждане на 
публичен търг с явно наддаване за продажба на горепосочения имот; 

- одобряване на пазарна оценка, изготвена във връзка с провеждане 
на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот - частна общинска 
собственост, представляващ ПИ с идентификатор № 10135.2553.780, с площ 
от 544.00 кв.м., находящ се в гр. Варна, ул.”Карамфил”, и вземане на 
решение за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба 
на горепосочения имот; 

- одобряване на пазарна оценка, изготвена във връзка с провеждане 
на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот - частна общинска 
собственост, представляващ УПИ VІ-общ., с площ 441,00 кв.м., находящ се 
в с. Каменар, Община Варна, и вземане на решение за провеждане на 
публичен търг с явно наддаване за продажба на горепосочения имот; 

- одобряване на пазарна оценка, изготвена във връзка с провеждане 
на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот - частна общинска 
собственост, представляващ ПИ № 1159, с площ 455,00 кв.м., находящ се в 
гр. Варна, р-н „Вл. Варненчик”, с.о.”Ментеше”, и вземане на решение за 
провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на 
горепосочения имот; 

- откриване на процедура за предоставяне на общинска концесия за 
строителство - „Изграждане и експлоатация на открити и закрити тенис 
кортове и подземни гаражи” и извършване на дейност за задоволяване на 
обществени потребности в обекта на концесията, разположен в имот - 
публична общинска собственост, представляващ ПИ №10135.2562.82 
идентичен с УПИ III, кв. 54 на ПП на ПРЗ на жк. „Чайка”, гр. Варна; 

- одобряване на пазарна оценка на ограничено вещно право на 
строеж за едноетажна сграда № 38 – ветеринарна лечебница със застроена 
площ 18,00 кв.м., върху имот-частна общинска собственост, представляващ 
поземлен имот № 1013.4504.287 по плана на ж.к. “Владислав Варненчик”, 
определена от оценител на имоти, и вземане на решение за учредяване на 
възмездно право на строеж върху горепосочения имот за съществуващата 
едноетажна сграда № 38, със застроена площ 18,00 кв.м.; 

- одобряване на пазарна оценка, изготвена във връзка с провеждане 
на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот-частна общинска 
собственост, представляващ поземлен имот пл. №4, кв. 567 по плана на 14-
ти микрорайон на гр.Варна, находящ се в гр. Варна, ул.”Гоце Делчев”, 



№57, с площ  от 216.00 кв.м, и вземане на решение за провеждане на 
публичен търг с явно наддаване за продажба на горепосочения имот; 

- одобряване на пазарна оценка, изготвена във връзка с провеждане 
на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот-частна общинска 
собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор № 
10135.3515.481, с площ от 420.00 кв.м, находящ се в гр. Варна, ул. ”Йордан 
Йовков”, по плана на 16-ти м.р., ведно с построената в него сграда с площ  
28.00 кв.м, и вземане на решение за провеждане на публичен търг с явно 
наддаване за продажба на горепосочения имот; 

- одобряване на пазарна оценка на имот- частна общинска 
собственост, представляващ ½ ид. част ог УПИ VІІІ-7, кв. 271 по плана на 
13-ти м.р. на гр. Варна, находящ се на ул.”Оборище”, № 31, с площ от 100 
кв. метра ведно със сграда, състояща се от сутерен с площ 42,99 кв.м  и 
етаж с площ от 40,09 кв.м, както и стопанска постройка с площ от 16.00 
кв.м и вземане на решение да се прекрати съсобствеността върху описания 
имот чрез продажба на частта на Община Варна на останалите 
съсобственици; 

- одобряване на пазарна оценка имот– частна общинска собственост, 
представляващ 653 (шестстотин петдесет и три) м2 ид. части от ПИ с 
идентификатор 10135.3511.282, целия с площ 1 573 м2, и вземане на 
решение да се прекрати съсобствеността върху ПИ 10135.3511.282 чрез 
продажба на частта на Община Варна на другия съсобственик; 

- обявяване за частна общинска собственост на имот, представляващ 
дворно място с площ 1996 кв.м., съставляващо УПИ XVІІІ – “за обществено 
обслужване”, кв. 682, по плана на 2 м.р. на гр. Варна, с АПОС № 
4881/12.02.2008 г., с административен адрес, ул. Селиолу” № 1 “а”. 

- промяна предназначението на 2 бр. жилища от фонд “Ведомствен” 
във фонд “Жилища за продажба”, както следва: 
 гр. Варна, ул. “Български орел”, № 14, ет. 6, ап. 10 – АОС № 
2596/30.06.2003 г. 
 гр. Варна, ул. “Поп Харитон”, № 129, ет. 8, ап. 55 – АОС № 
1343/13.08.1999 г. 

- промяна предназначението на 1 бр. жилище от фонд “Ведомствен” 
във фонд “ Жилища за продажба”, както следва: 
 гр. Варна, ул. “Генерал Колев”, № 85, ет. 5, ап. 19 – АОС № 
2969/15.03.2004 г.; 
 - вземане на решение за едновременно намаляване и увеличаване 
капитала на „Дентален център І – Варна”ЕООД; 
 - разглеждане на предложение от Кмета на Община Варна вх. № РД-
9-9302(107)/30.092009 г. относно промяна предназначението на жилища от 
фонд „Жилища за настаняване под наем на граждани с установени 
жилищни нужди” във фонд „Жилища за продажба”. 
      



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

- приемане на доклада за самооценка на “ДКЦ V – Света Екатерина” 
Варна ЕООД; 

- актуализиране на списъка с одобрените участници в “Програма ин 
витро ІVF” на Община Варна; 

- провеждане на конкурси за възлагане на управлението на еднолични 
дружества с ограничена отговорност с общинско имущество – лечебни 
заведения на територията на Община Варна, както следва: 

 * „Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания 
със стационар – Варна” ЕООД 

 * „Специализирана болница по акушерство и гинекология за 
активно лечение „Проф. д-р Д. Стаматов” -  Варна” ЕООД 

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

 * „Диагностично-консултативен център „Чайка” ЕООД 
- отпускане на еднократна парична помощ на Николинка Кирова 

Русева за лечение на внучката й Моника Ивайлова Йотова; 
- отпускане на еднократна парична помощ за лечение на Рая Диянова 

Иванова; 
- разглеждане на писмо от доц.д-р Лидия Петкова – Изпълнителен 

директор на МБАЛ „Света Анна Варна”АД, вх. № РД-9903(19)/06.07.2009 г. 
относно пренасочване на сумата от 175 000 лв. за извършване на качествен 
ремонт на Вътрешно отделение към болничното заведение. 

 
7. Разглеждане на предложение от Кмета на Община Варна вх. № 

РД-9-9302(103)/15.09.2009 г.относно утвърждаване на резултатите от 
проведен конкурс за възлагане управлението на „Обреди” ЕООД. 

 
8. Разглеждане на предложения за решения от Комисия по 

приватизация и следприватизационен контрол относно: 
- финализиране на приватизационни процедури по приходната 

част на Годишния план за 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.; 

- актуализация на приходната и разходната част на Годишния план 
за приватизация за 2009 г.в изпълнение на решение на Общинския съвет – 
Варна № 1519-6(16)/20.07.2009 г. 

 



9. Разглеждане на предложения за решения от ВрК „Опазване и 
възпроизводство на околната среда”  относно:  

- издаване на разрешения за строеж или разрешения за поставяне с 
цел монтиране на излъчватели на енергия на електромагнитни полета 
(ЕМП) от Община Варна; 

- възлагане на Кмета на Община Варна да сключи договор с 
организация по оползотворяване на негодни за употреба батерии и 
акумулатори. 

 
10. Упълномощаване на представителя на Община Варна в Общото 

събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация – Варна” 
ООД да представлява Община Варна на Общото събрание на дружеството, 
насрочено за 13.11.2009 год. 

 
11. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Социални 

дейности и жилищна политика” относно: 
- отпускане на персонална пенсия на детето Веселин Николаев 

Преспаров;   
- отпускане на персонална пенсия на детето Мирослав Светославов;   
- отпускане на персонална пенсия на детето Роза Христова Сашева;     
- отпускане на персонална пенсия на детето Гергана – Бояна 

Филипова;   
- отпускане на персонална пенсия на детето Ангел Светославов 

Чинчинов;   
- отпускане на персонална пенсия на децата Мария Христова Янкова 

и Стефан Христов Янков;   
- даване на съгласие за увеличаване на капацитета на „Център за 

социална рехабилитация и интеграция” на деца със специални 
образователни потребности; 

- даване на съгласие за разкриване на „Център за обществена 
подкрепа”; 
 - отпускане на еднократна финансова помощ за задоволяване на 
основни жизнени и комунално-битови потребности.   

 
12. Предоставяне на допълнителни помещения в сградата на 

"Диагностично-консултативен център ІІІ - Варна" ЕООД за 
административния персонал на „Домашен социален патронаж”. 

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

- одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за улична 
регулация /ПУР/ на СО “Ален мак”; 



- съгласуване на план за застрояване на урегулиран поземлен имот 
/УПИ/ ІІ-149, “за търговски обект”, кв. 23 по ПРЗ на к.к. “Златни пясъци”; 

- съгласуване на план за застрояване на урегулиран поземлен имот 
/УПИ/ ХІV-177, “за нискоетажно курортно строителство”, кв. 32 план 
извадка от ПП на ПРЗ на к.к. “Св. Св. Константин и Елена”. 

 
14. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Младежки 

дейности и спорт” относно: 
- коригиране размера на сумите в решения на Общинския съвет – 

Варна  №№ 1522-8, 1533-8, 1537-8, 1538-8(16)/20.07.2009 г.; 
- отпускане на сумата от 5 000 лв. на Яхт клуб „Кап. Г. Георгиев”  
 
15. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Туризъм, 

търговия и рекламна дейност”  относно: 
   - изменение и допълнение на „Наредба за рекламната дейност на 
територията на Община Варна”. 

 
16. Попълване съставите и ръководствата на ПК и ВрК към 

Общинския съвет – Варна. 
 

17. Попълване състава на Комисия по приватизация и 
следприватизационен контрол, община Варна. 

 
18. Попълване на състава и избор на Председател на Наблюдателната 

комисия,  на основание чл. 170 от Закона за изпълнение на наказанията и 
задържането под стража. 

 
19. Освобождаване на представителя на Община Варна в Общото 

събрание на акционерите на „Варнагаз” АД и избор на нов представител. 
 
 
20. Упълномощаване на представителя на Община Варна в общото 

събрание на “МБАЛ Света Анна - Варна” АД да представлява Община 
Варна на ОСА на дружеството, насрочено за 23.10.2009 г. 

 
21. Приемане на Отчет от Кмета на Община Варна вх. № РД-

9302(109)/05.10.2009 г. относно изпълнение на решенията на Общинския 
съвет – Варна от заседания № 10/23, 29.10.2008 г., № 11/09, 11.12.2008 г., № 
12/07.01.2009 г. и № 13/18.02.2009 г. 

 



22. Вземане на решение за промяна в адреса на управление на 
„Амбулатория – групова практика за специализирана медицинска помощ – 
Център за психично здраве-Варна” ЕООД. 

 
23. Вземане на решение относно окончателното изплащане на 

учебна плавателна практика на студенти на УВК „Калиакра”. 
 
24. Разглеждане на предложение от Кмета на Община Варна вх. № 

РД-9-2500(40)/31.08.2009 г.относно промяна статута на СДГ № 22 „Горска 
приказка”. 

 
25. Възлагане на Кмета на Община Варна да предприеме ефективни 

мерки за ускоряване на процедурата по приемане на Общ устройствен план 
/ОУП/ на Община Варна. 

 
26. Промяна в броя на членовете и в състава на Съвета на директорите 

на „УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ” ЕАД – ГР. ВАРНА и 
„ПАЗАРИ” ЕАД – ГР. ВАРНА 

 
27. Изслушване на информация от представителя на Община Варна в 

Общото събрание на акционерите на „Спортен комплекс Спартак” АД и 
вземане на решение за свикване на ОСА на дружеството. 

 
 
 
/за – 41, против 0, въздържали се – 3/ 



І. 

По точка първа от дневния ред: 

Питания и отговори на питания. 

 

доц. Константин ТРОШЕВ  

 Г-н Кмете, най-добрият подход на всяка организационна дейност, 

особено когато тя засяга чувствителни за обществото проблеми, е точност 

на планирането и главно профилактика /наблягам на тази дума/ на 

евентуалните усложнения. Това Вие, като опитен организатор, го знаете от 

своя опит. В този аспект, аз се обръщам към Вас и моите въпроси са 

няколко, но са обединени в общ проблем – грижите за децата. Независимо 

от това, аз настоявам да ми отговорите на всеки поотделно, въпреки че 

следейки медиите съм се запознал с отговорите на много от тях, все пак 

мисля, че Общинският съвет е мястото, на което би трябвало отговори на 

тези въпроси да се дадат по-конкретно. 

Ето и моите три въпроса към Вас, г-н Кмете: 

 1. Довършването на ремонта на ЦДГ “Слънчо” във Варна. Ремонтът е 

планиран за времето на месеците септември - декември 2008 г. Сега, през 

месец октомври 2009 г. той все още продължава, или не продължава. Това 

налага да ви задам въпроса: Защо се е случило така? Кои са виновните лица 

и какви ще бъдат санкциите към тях? Настоявам много за отговор точно на 

този въпрос. Кой е подписал договорите с фирмите-изпълнителки? Кога ще 

бъде годна за експлоатация сградата и какви ще бъдат компенсациите за 

неудобствата на родителите, чиито 105 подписа стоят под писмената им 

жалба, която ми бе връчена в приемните часове. 

 2. Не бе ли известно на Община Варна развитието на проблема с 

детската градина на ул. “Шейново” за провеждането на навременни 

действия, които да предотвратят възникналия проблем /да не го нарека 

скандал/? Да, зная за решението вече за съществуващ договор за наем със 



собствениците, но това решение е твърде скъпо за сегашното финансово 

състояние на общината, както ще научим и след малко. И особено е неясно 

за съдбата на децата след изтичане на срока, когато този проблем вероятно 

отново ще избухне. Как точно ще бъде решен този казус във всичките му 

аспекти? Като имам предвид опита с ремонта на ЦДГ “Слънчо”, сроковете 

за неговото изпълнение и по-малките възможности за прием на деца в 

евентуалната бъдеща детска градина „д-р Головина”, този въпрос възниква 

с цялата си сила. 

 Аз ви поздравявам, г-н Кмете, за изпълнението на решенията на ОбС 

за изграждане на новите детски градини във Варна! Но, колкото и гръмко и 

помпозно да е тяхното откриване лично от Вас и особено в присъствието на 

председателя г-н Гуцанов, не е възможно да се подтиснат и намалят 

отрицателните последствия от описаните два казуса. В този смисъл, 

профилактиката в съществуващото състояние като подход би била много 

по-уместна.  

  3. Общинският съвет нееднократно и разгорещено се е занимавал вече 

през настоящата година с дейността и поведението на директора на 

“Спортни имоти”. Доколкото си спомням дори беше препоръчано неговото 

освобождаване. Той се превърна в легендарна личност. И дори положението 

му бе стабилизирано с проведен конкурс без да се вземе в предвид 

препоръката на Общинския съвет. При мен е жалбата на 60 родители от 

поведението на г-н Пасев на басейн “Приморски”. Там е създадена 

нетърпима атмосфера в отношенията с клубовете, с треньорите и това, за 

съжаление, ескалира до личностни конфликти в присъствието на деца, 

родители и треньори, завършва с псувни, грубости, заплахи, дори стремеж 

към физически разправи.  

Уважаеми г-н Кмете, аз специално отидох и участвах в заседанието на 

комисията за младежки дейности и спорт по повод на жалбата, като поисках 

тяхното становище. Не познавах лично г-н Пасев. Мен ме възлнува 



въпросът за обстановката и за действието на такива конфликти върху 

децата, присъствали на разни недостойни сцени. Комисията не изказа 

становище, нито пък членовете й, и бях посъветван да се обърна към Вас. 

Аз мисля, че ние и Вие не бива да се съгласяваме така, по такъв недопустим 

начин, решаван какъвто и да е проблем за възпитаването на децата и 

младежите, в обект предназначен за възпитание. Моля да споделите с 

общинските съветници Вашето становище и евентуално решение. Аз мисля, 

че засега до решаване на личностните спорове, които доколкото разбрах от 

срещите си малко преди началото на заседанието от г-н Пасев, с когото 

имах честта да се запозная, споровете са отнесени до съдебните 

институции. Да, нека те бъдат решени там. Тук не става въпрос за 

личностните спорове, но докато те се решат, аз мисля, че би трябвало да се 

възложи ръководството на басейн “Приморски”, /а може би след това то ще 

остане трайно решение/ на зрял, възпитан и образован мениджър.  

Благодаря Ви! 

  

Веселин МАРЕШКИ 

Уважаеми колеги, първо искам още веднъж да направя забележка, че 

ние тук не можем да решаваме някакъв конфликт в една детска градина или 

в един басейн, а трябва да решим комлексно проблемите във всички 

общински фирми и във всички детски градини. А не просто някоя 

политическа партия да се хваща за един конфликт, да яхва някаква вълна и 

да си говорим тук празни приказки. Защото аз тук мога да ви кажа за други 

конфликти по здравни заведения, където в интерес на това Вие да имате 

един представител....., но никой не говори за тях. Но за момента, това е само 

една лека забележка към доц. Трошев. И понеже сега въпросите са към 

Кмета..... 

Аз се уморих да говоря за Козирката, да говоря за това как Варна не 

знам дали е най-хубавия град за живеене, но със сигурност е един от 



градовете с най-скъп транспорт и то необосновано скъп, което вдига 

неимоверно много цената на всичко. Защото това се отразява в градски я 

транспорт, оттам маршрутките, оттам и такситата. Със сигурност не е 

решен въпросът и с кучетата - буквално на центъра, по завоя на Севастопол 

ни посреща глутница от кучета, която много често е и превъзбудена, а това 

със сигурност, не го срещам по много европейски, а и световни градове, 

когато обикаляме.. Но това са така, по-дребни, житейски проблеми. 

 Разбрах, че ще се гледа точката за стадион “Спартак”. В тази връзка, 

аз мисля, че не трябва да се разделят нещата. Десетки милиони левове бяха 

налети в няколко фирми, според мен по един начин, който е безпринципен, 

може би законосъобразен, но неправилен от морална гледна точка спрямо 

останалите спортисти на Варна. Видя се, че това не работи; видя се, че 

единият клуб потъва, а се вижда и от питането на Стелиян Севастиянов, се 

вижда, че другият не извършва дейностите, които трябва - Стадионът си 

стои на дупка, а останалите неща не се строят. Аз бях представител за 

кратко в събранието на единия клуб, видях го проекта, той наистина е 

много хубав, много мащабен, но явно, че кризата се отразява дори и на най-

мощните варненски икономически субекти.  

В този смисъл питането ми е, смята ли администрацията да 

преразгледа своето решение и да направи всичко възможно да си 

възстанови имотите, котио са вкарани в тези клубове. И ако трябва, те да се 

разпределят на по-дребни части на повече варненски инвеститори, от 

гледна точка, ако трябва да се подпомагат повече спортове, а и като цяло за 

запазването на собствеността на Варна. Благодаря. 

  

   Цанко ЦВЕТАНОВ  

 Уважаеми колеги, г-н Кмете, във връзка с това, че т.4 от дневния ред 

е актуализацията на Бюджет 2009 на Община Варна, моите въпроси са 

следните:  



Има ли неразплатени задължения на Община Варна към 30.09.2009 г.? 

Има ли скрити задължения, т.е., разходи, услуги, строително-

монтажни работи и др., които да са извършени, но да не са фактурирани.  

Благодаря.  

   

Кирил ЙОРДАНОВ - Кмет на Община Варна 

Уважаеми г-н Председател на Общинския съвет, 

Уважаеми дами и господа общински съветници, 

Гости на сесията, 

Наложилото се вече като традиция, дали в края на септември или в 

началото на октомври, да се поднася под формата на слово анализи на 

случилото се, прогноза за времето до края на годината – традиция, ще 

направя изключение от нея, но сега казвам, че неизбежно ще се стигне до 

времето когато и аз ще направя отчет за случилото се през годината. Само 

шест месеца са минали откакто сме приели бюджета, има три нелеки и в 

градивен план дълги месеци до края на годината, поради което не правя 

отчет на администрацията към този момент, ще го сторя през м.декември и 

тази година той ще обхване един 10-годишен период – една кръгла 

годишнина... В няколко пресконференции ще отчета пред варненци 

случилото се през тази година и през тези десет години. 

 Дълбокото уважение, което изпитвам към доц. Трошев, ме 

затруднява в начина, по който да поднеса отговора си по поставените от 

него въпроси. Във всеки случай, аз чух, когато той говори от тази трибуна 

преди да зададе въпросите си. Коментирайки така, в духа на създалата се 

политическа традиция да се анализира случващото се в града, състоянието 

на града, работата на общинския съвет и на общинската администрация, той 

каза “Другите, това са варненци”. С други думи, вие не сте го направили 

умишлено. Тук стоя една група от хора, които се назовавт общински 

съветници, вие коментирате помежду си качествата на вашата работа, 



начинът, по който тя трябва да се подобри. Но затова трябва да имаме, 

както казахте, мнението и на другите. А другите, това са варненци. 

 Защо го припомням този детайл от вашето изказване. 

 Ако възприемем тази терминология “другите”, то аз имах 

възможност да информирам всички тези хора за случващото се и в ЦДГ 

“Теменужка” и в ЦДГ “Слънчо”. За ЦДГ “Слънчо” специално отидох на 

протеста на хората, за да им обясня причините за забавянето. Изнесох 

информацията и прогнозата и на пресконференция. Дублирана беше 

информацията, лично до заинтересуваните родители и чрез медиите, за да 

може тя да стигне до по-широк кръг от хора.  

В този порядък на мисли, в случая, вашият въпрос следва 

информацията, която е била изнесена по двата случая. Не знам дали е 

уместно да ви губя времето, за да повторя това, което съм казал и пред 

родителите и пред медиите. Във всеки случай, това което се случва в ЦДГ 

“Теменужка” търпи динамино развитие с оглед и бъдещите решения на 

съда. Припомням какво беше в основата на този конфликт. Каква е 

причината, за да се стигне до него. Решение на съда, обжалваемо, 

постъпило в Община Варна, даващо ни възможност в срок да оспорим 

съдебното решение. Въпросният служител прибира при себе си 

съобщението на съда, че решението е изготвено, излиза в коледни 

празници, след което излиза в отпуска, връща се на работа, когато 

сроковете са изтекли. Оттук за нас тръгна и друга посока на конфликта. 

Сезирахме прокуратурата, защото твърдим, че има поведение укоримо и 

наказуемо от закона на наш служител. Това е в основата на новото 

развитие. Сега оспорваме предаването на обекта заради подобренията, 

които ние сме направили. Вещото лице и съда ще кажат тяхния размер. 

Междувременно извоювахме правото да задържим детската градина в свое 

владение. Оттук нататък друг възможен сценарий е, ако прокуратурата 

приеме, че има виновно поведение на наше длъжностно лице, ние ще 



претендираме възстановяване на сроковете и това ще ни върне в съвсем 

начална фаза на спора – възстановяване на сроковете по отношение 

решението на съда за реституиране на сградата. Това ще ни върне в една 

съвсем друга фаза. Обобщавам за тези, за които не е станало ясно. Има 

такова укоримо поведение на наше длъжностно лице. Ние сме го 

идентифицирали и сме го предоставили на компетентните органи за търсене 

на наказателна отговорност. Що се отнася до другите правни възможности, 

ние ще ги използваме до край, но те са следствие от това поведение на този 

наш служител. Варианти за положително разрешаване на този конфликт 

има, да се надяваме, че те ще се случат, но подчертавам, те не са изцяло в 

наши ръце, не зависят само от нас. И дома на д-р Головина също решение 

на този казус, който независимо от изхода на този казус и без друго ще бъде 

изграден. Има такива служители, непрекъснато се натъквам на такива 

случаи. Стремя се да реагирам максимално бързо. Не е леко, съдят ме след 

това с години. Това не ме притеснява. Имам такива случаи и в районите, 

които, за съжаление не са на мое подчинение. Но така ще бъде. Това е като 

предупреждение за всеки друг, който по някакъв начин привлече 

вниманието и ме убеди, че е имал недобросъвестно към интересите на града 

поведение като наш служител. 

 За ЦДГ “Слънчо” най-важното, което хората искат да чуят е “кога”. 

По думите на г-н Базитов, това ще се случи април месец следващата година. 

Има ново пренасочване на нови 53 деца от тези, за коите не са останали 

места в детските градини. Предложен е график, по силата на който ще се 

търсят други форми да се ангажира времето на тези деца. А причината за 

ситуацията е, че в последствие ние се натъкнахме на недостатъци на 

сградата, която трябваше да ремонтираме, които са подробно описани 

технически в заключението, то може да ви бъде предоставено, за да се 

запознаете.  



Недостатъците, на които се натъкнахме изискваше да се изготви нов 

проект и съответно нова процедура за избор на проект и за избор на 

изпълнител. Със средствата, които ще се дадат през тази година, надявам 

се, са включени в днешното заседание, през април месец ЦДГ “Слънчо” 

трябва да отвори врати за децата. 

 Относно басейна. Спортните имоти на Варна са много апетитна 

хапка и около тях се развихрят страсти. Липсва ми едно празно място. 

Може би то не е празно, може да е запълнено от друг общински съветник, 

активната позиция на един сегашен народен представител за басейн 

“Приморски”. Няма компетентна институция, която да не се е занимавала 

по нечий сигнал с басейн “Приморски”. Върнете се и прегледайте архива на 

икономическа полиция и на прокуратурата. По десетки, най-различни 

нюанси тук има следовност на народния представител, които ше продължат 

да развиват активна дейност. На добър час. Върнете се и преценете и 

поводите, по които варненската общественост е била хвърлена в потрес 

само за басейн “Приморски”. Споменете си колко са. Само документално, 

ще се сетите кой ги е повдигнал, на каква тема ги е повдигнал и какви са 

били решенията на компетентните органи. И ако този архив, толкова дебел 

не ви убеди за какво става дума на басейн “Приморски”, няма друг начин 

това да бъде сторено дори от тази трибуна. Върнете се и проверете колко 

пъти прокуратурата се е налагало да се произнася. По един и същи начин се 

е произнесла в крайна сметка. Това за миналото. В момента имаме най-

добрия басейн в страната. Пак ще кажете, че се преценяваме субективно, 

може би е най-добър в район “Приморски”, да не говорим, че може би на 3-

то или 4-то място във Варненска област. Може такава теза да се появи. Аз 

давам мнението на президента на българската федерация по плуване Таня 

Богомилова, която за следващата година е насрочила целия, без остатък, 

спортен календар на българската федерация. Национални и международни 

състезания – само във Варна. И това да е ясно. 



 Ври и кипи. Тук някой правилно каза, няма да им решаваме 

взаимоотношенията какво се случва на басейна, тук в тази зала. Но ще ви 

кажа защо ври и кипи. Защото тук става дума вече за брой коридори. Става 

дума за безплатно ползване от децата, които обаче плащат на треньорите и 

треньорите преследват тази печалба, която остава встрани от общината, има 

личен характер и е следствие на изградения и финансиран от Община Варна 

басейн.  

Тъкмо заради това, и в присъствието на Таня Богомилова, съм 

насрочил през тази седмица среща на басейна с представители на всички 

клубове, твърде много са клубовете, колкото лични конфликти възникнат, 

толкова и клубове се регистрират в последствие, а причината за това роене 

е възможността някой да ползва повече коридори, да ангажира повече деца, 

за да може да взима повече средства от родителите, средства, които не се 

взимат от общината. Средства, които се вземат зад гърба на общината и на 

гърба на общината, защото ние сме го изградили този басейн, ние плащаме 

неговата издръжка, и това трябва да се коригира. Смятам, че на тази среща 

ще се чуят много мнения. Това е истински проблем, с който се занимаваме 

отдавна. Имали сме го и на други спортни обекти,но там сме се справили. 

Трябва да се справим и на басейн “Приморски”. За мен това е същината на 

конфликта.  

   Г-н Марешки, като че ли вашата умора да повдигате въпроса за 

Козирката започва да обхваща и мен. А вкупом заедно с вас неизбежно ще 

предизвикаме същото усещане сред аудиторията, голяма част от която 

професионално е запозната и знаят за какво става дума, няма да го 

повтарям. Но и не желая заедно с вас да омръзваме на другите варненци, 

които тепърва слушат този въпрос. Присъединявам се към това което 

казахте като констатация. Да, има политически назначения, това е 

неизбежно, в сферата на онези фирми, които са под юрисдикцията на ОбС и 

в това няма нищо смущаващо, като се има в предвид, че вие самите сте ги 



избрали на политическа основа и сте представители на политически сили. 

Ползвате средствата, дори и да не се чувствате представител на някоя 

политическа сила, политическите средства на системата, за да решавате 

проблемите на града, да поставята въпроси, да влияете на развитието на 

града със своите решения, но те по естеството си, по смисъла си, по 

законовото си основание са точно политически. От качеството на работа 

зависи качеството на подбора. Във ваши ръце са всички механизми за тази 

корекция. Няма никакъв спор по този въпрос, тук се присъединявам към 

вас, но имаше един нюанс дали администрацията ще преразгледа 

собствените си решения. Ние нямаме такива решения, не можем да ги 

вземем, ако ги вземем са нищожни. Мисля, че по естеството и 

характеристиката на това решение сме единодушни. Не може, няма такова 

решение на администрацията и не може и да има. Решението се взема в тази 

зала. Друг е въпросът до каква степен те се споделят, подкрепят или 

оспорват от администрацията. Всеки случай има различна характеристика, 

но в случая, ако имате предвид конкретен обект, в който имаме участие и то 

трябва да бъде преразгледано, въпросът и съответното решение на този 

въпрос се намират в тази зала. 

 Това не означава, че нямам мнение, че не бих го изразил и не бих го 

оспорил, ако е в противоречие с интересите на града и не бих се ангажирал 

да го изпълня максимално бързо и качествено, това са нюанси. Затова, на 

базата на всеки случай трябва да се дискутира. 

 За стадион “Варна” стана дума. Първа стъпка в изграждането на 

стадион “Варна” е лекоатлетическата база. Скъпоструващо съоръжение, 

което започва сега, тази есен и през април следващата година, това съм го 

заявил на президента на Федерацията по лека атлетика, ние ще имаме 

възможност на този спортен обект, като първа стъпка към изграждането на 

стадион “Варна”, да ориентираме националния календар на състезанията по 

лека атлетика. Да бъдат във Варна. смятайте за какви срокове става дума, за 



какви мащаби. За милиони левове инвестиция и за кратки срокове. Но ние 

през април месец ще можем да посрещнем, на най-високо – на европейско 

ниво, състезание по лека атлетика след като възстановихме закритата зала. 

Басейн “Приморски” е добър повод да си споменим какви бяха препирните 

със залата по лека атлетика. В Страсбург отидохме. Всички съдебни 

инстанции минахме, за да изтласкаме дружества, което проформа имаха 

отношение към спорта. От дистанцията на времето можем да преценим, че 

политиката ни е била правилна и това се доказва от самите резултати.  

Това за стадиона за лека атлетика, който е, както казах първа стъпка към 

изграждането на стадион “Варна”. А това се наложи, защото стадион 

“Варна” беше стадион със смесена физиономия, т.е. функционална 

характеристика лека атлетика и футбол. Вече ще бъде само футболен 

стадион. 

 

   Веселин МАРЕШКИ 

Аз благодаря на г-н Йорданов. Той е много опитен и много умело 

избегна другите два въпроса, че Варна е един от градовете с най-скъп 

транспорт в България и че в центъра на Варна има глутница кучета. И аз 

дори от време на време хващам страх. Ние с колегите, с които се засичаме 

по центъра коменитарахме даже преди малко в залата, че майки с деца 

трескаво прибират децата си, когато попаднат в ситуация, в която кучетата 

са превъзбудени от колите. Но това е по-малкият проблем.  

Аз проблема с басейна няма да го коментирам, много съм щастлив от 

бързата и сериозна реакция по въпроса с детската градина. Обаче съм 

наполовина щастлив. Защо. Ако това, че сте осведомили прокуратурата за 

това, че има някакво виновно лице, аз мисля, че тук трябва да стигнем до 

край. Или има бездействие, безхаберие от висшестоящия над този юрист 

човек или има някаква умислъл. Не може някой директор на дирекция или 

зам.-кмет да пусне свой служител в отпуска и да не се уведоми той има ли 



да прави нещо в този период, в който е в отпуска, да не изтърве някакви 

срокове. И според мен, ако това се е случило или е от безхаберие на този 

висшестоящ чиновник, или е имало умисъл. В този смисъл ви препоръчвам 

да поискате от прокуратурата да направи разследване. И в тази посока, 

каквото и да се докаже, дори да е само от безхаберие, от това, че не си гледа 

работата, също да му се потърси отговорност, вече от вас. Да бъде 

освободен и да се намери по-качествен човек, както говорихте и за 

фирмите. А пък, ако вече, на дай си Боже, се докаже, че е в съучастие на 

посочения чиновник, тогава вече пък държавата да му търси отговорност.”  

   

 Кирил ЙОРДАНОВ – Кмет на община Варна 

Темата с басейна прогнозирам като следваща тема, която с времето 

ще започне да предизвиква умора. 

 За повече свежест във възприятията повтарям – в басейн 

“Приморски” се пренася целият календар на Федерацията по плувни 

спортове. Това е най-добрата оценка за случващото се там, за това, което 

сме изградили. Че има личен конфликт между треньора и управителя, вие се 

занимавайте колкото искате с тази тема, експлоатирайте я, но в крайна 

сметка вкупом ще бъдем принудени, прави ако сме в залата, да изслушаме 

съдебното решение. И повече не бих се върнал на тази тема. 

 Пропуснах да отговоря на въпроса на г-н Цветанов. Разбира се, вие 

ми давате конкретна дата. Към тази дата, аз не съм калкулатор и не мога ви 

кажа, тя е променлива величина. Постъпленията и плащанията са 

променлива величина. Към 30 септември аз не бих могъл в този момент да 

бъда конкретен пред вас, но тук доц. Борисов ме подсети, че пропуснах да 

отговоря на вашия въпрос. Нещо което трябва очевидно да се изготви 

писмено и да ви бъде предоставено по съответния ред.  

   Транспорта, г-н Марешки. Колко пъти след като го зададете този 

въпрос съм ви предлагал да встъпим в една официална дискусия и да го 



решим? Само вие го повдигате. Очевидно е, че трябва да бъдете подкрепени 

от повече хора, за да може това нещо да бъде дискутирано. Да се преценят 

цените, разходите, възможностите на фирмите. Хайде, аз не бягам от този 

разговор. Съгласен съм да поставим темата на дискусия. 

 Кучетата - това е безспорен проблем за всеки един български град, 

къде повече, къде по-малко. Сериозне проблем и за нашия град, не мога да 

си затварям очите. Малко е успокоението, че статистиките сочат спад на 

ухапаните. Може да се каже, че това не е успокоение. Проблемът 

съществува, факт. Решението му е комплексно, ще изисква много средства 

и много време. Тук истината е такава. Имаме проблеми с кучкарника в 

момента, на път сме да го отворим отново, съобразявайки го със 

забележките, които са направили компетентните органи. Но това не е 

необходимата стъпка, която трябва да се направи в тази посока. Боя се, че 

нямаме тези нито терени, нито средства, милиони, които са необходими за 

цивилизовано решаване на въпроса. Защото цивилизованото решаване на 

въпроса предполага влагането на много средтва. Цивилизованото решаване 

на въпроса е два пъти по-наложително сега, когато сме наблюдавани от 

много европейски правозащитни организации и всеки опит да бъдат 

изтласкани животните, не избиване, във Варна избиване на животни няма 

да се допусне, това е невъзможно, това е наказуемо, е последван от 

реакцията на тези природозащитни организации. Има и други псевдо 

природозащитни организации, слава Богу, коефициента им на полезно 

действие е много малък, защото при тях и целите са подменени, при тях и 

мотивите са различни, не са природозащитни, всичко друго, но не и това. 

 

доц. Константин ТРОШЕВ 

 Само няколко думи, г-н Кмете, аз ви благодаря за отговорите. Те 

практически ме задоволиха. Вие сте прекрасен оратор и затова от едно 

изказване можете да направите една много изразителна и хубава реч. Аз в 



никакъв случай не съм разглеждал и не съм разделял гражданите на Варна 

на “ние” и “другите”. Това беше прийом на ораторското изкуство и аз така 

го приемам. 

Аз обаче си помислих, когато вие споделяхте с нас въпроса за това 

кой е виновен за грешката или за недостатъка в решаването на съдебния 

спор около ЦДГ “Теменужка”. Причината това да се случи с някой 

служител на общината не е ли фактът, че служителите на общината станаха 

толкова много, че в никакъв случай не можете да обхванете. Нито вие, нито 

вашите заместници. Лично аз мисля, че всеки човек има капацитет на 

памет. Аз например не помня имена и цифри, но помня личности и 

физиономии. Но когато тя се пренатовари положително такива грешки 

стават. Въпрос само за замисляне. 

 А за басейн “Приморски” е отлично, че ще се осъществи тази среща. 

Тя е наистина много интересна и сигурно ще бъде резултатна. Но не става 

въпрос за личностния конфликт обаче. В никакъв случай не бих пледирал за 

неговото решение и обсъждане дори в ОбС. Той се решава другаде и нека се 

реши както и да е. Но тази среща, за която вие говорите ще реши ли 

въпроса за организацията на работата и за атмосферата на басейн 

“Приморски”? Дано. 

 

Кирил ЙОРДАНОВ – Кмет на община Варна 

Аз не се съмнявам, че това беше ораторски прийом от ваша страна и 

към този ораторски прийом, току що, добавихте още един. Попитахте ме не 

станаха ли толкова много служителните в общината, че аз да не мога да ги 

помня по име, по лице, по брой още по-малко. Естествено, че човешката 

памет не може да обхване имената и лицата на всички служители в 

общинската администрация. Във всеки случай, с ораторски прийом, искам 

да ви кажа, че възприемам подхода на новия министър-председател на 

Република България за намаляване на администрацията, за намаляване на 



разходите на администрация. В това число, ако вие приемете, ако и това е 

мотив на премиера, че не можейки да познава поименно и в лице всеки един 

от държавните служители в тази страна, е решил да ги намали. Но това е 

пак в рамките на закачката. Споделям този подход. Той ще продължи да 

бъде реализиран в нашия град. Ще намаляваме разходите във всяко едно 

отношение по издръжката на администрацията, нещо, което е факт. Нещо, 

за което докладвам пред варненската общественост на моите 

пресконференции. И като бройка на служители, и като лимит на разговори, 

и въобще като спряни автомобили. А освободените от работа шофьори ще 

бъдат пренасочени към контролните органи. Всичко това е последица на 

дълбокото убеждение, че трябва да се намали администрацията и разходите, 

свързани с издръжката й. Но да ги сведа до бройка хора, която моята лична 

памет ми позволява да ги запомня в лице и поименно, това очевидно не 

може да се очаква и не беше тази идеята. 

  

   Владимир ТРИФОНОВ  

 Имам една молба като гражданин към кмета и ще използвам 

служебното си положение. Става въпрос за 5-6 кучета, които са пред х-л 

“Черно море”. Те осъществяват тотален терор на майките с деца. Децата 

крещят, викат, това допълнително изнервя кучетата. Аз мисля, че един 

Кирил Йорданов може да се справи с 5-6 кучета. Знам всички законови 

проблеми, но мисля, че този въпрос можете да го решите, г-н Кмете. Това е 

наистина молба като гражданин. Свидетел съм как кучетата гонят децата. 

 Благодаря Ви. 

  

д-р Ивайло МИТКОВСКИ  

 Надявам се, че часовете по ораторско майсторство приключиха. Това, 

което каза г-н Кмета по отношение на басейн “Приморски” е точно така. От 

това следва един основен извод и защо е така. Защото този басейн вече е 



крайно недостатъчен за Варна. Това, което трябва да помисли и 

администрация и общински съвет, при тази голяма нужда и желание и от 

страна и на деца, и на родители и на хора да се занимават с този вид спорт и 

при Варна, вече толкова увеличен като град, е че точно този басейн, 

наистина много хубаво направен, както сме чували често от г-н Кмета, но 

явно е крайно недостатъчен. А зимата става още по-недостатъчен, защото 

общината не може да поддържа половината от него и го затваря. Няма как 

да не се появят конфликти между клубове и между треньори, собственици и 

управители, когато искаш толкова много хора да навреш в осем коридора. 

Половин милион Варна не може да се навре в осем коридора, г-н Йорданов. 

Съгласете се. 

 

  Кирил ЙОРДАНОВ – Кмет на община Варна 

Та за красноречието, сладките и омайни думи. Облекчен съм, защото 

като ги говорите тези неща, вече знам на какво да стъпя. И това са 

свършени неща. Искате ли да ви припомня една предизборна дискусия с 

моя колега Димо Гяуров. И ще ви кажа после реакцията. Димо Гяуров 

запита какво става с велоалеите. Заяви, че не са достатъчни, а червения им 

цвят е избелял. Значи изводът, в последствие, на анализаторите беше: 

критикувай не за свършена работа, а за несвършена работа. Сега защо ме 

карате да се върна малко назад и да ви припомня драмата около басейна 

така, както го заварихме. И то не на първия ден от демокрацията и на 

прехода, а на едни зрели дест години, когато беше станал жабуняк. И няма 

спор, ако откровено си сложите ръката на сърцето, видите колко средства 

сме дали там, за да го имаме в това състояние. Има нужда от други басейни 

безспорно, но ги няма тези средства за изграждането на нов басейн със 

същия капацитет. Пак в сферата на красноречието да се върнем, 

продължаваме със строителството на нов закрит басейн на Кауфланд. Това 

ще бъде едно облекчение. Знаете, че детските градини ги въвеждаме вече с 



басейни. Знаете, че възстановихме съществуващите и дълги години 

неработили басейни в детските градини. Възстановихме басейна в 

училището. Всички проекти оттук нататък са свързани с това. Знаете за 

разговорите с Министерството на отбраната да възстановим плувната база 

във Военноморското училище. Така че не сме нито безидейни, нито 

бездейни в тази насока. Във всеки случй нещата са точна фотография на 

реалните възможности на града – финансови и законови. Защото базата във 

Военноморското училище щяхме отдавна да сме я иградили, но 

собствеността е на държавата. Има грижа към плувния спорт. Резултатите 

не закъсняха и ще се подобряват в бъдеще. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ІІ. 
По точка  втора от дневния ред: 
Разглеждане на предложение от Кмета на Община Варна вх. № 

РД-9-9302(40)/18.03.2009 г. и на Председателя на Общинския съвет 
Варна относно удостояване на Анатолий Викторович Щелкунов със 
званието „Почетен гражданин на Варна”. 
      Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС 
 
 
 Общ брой присъстващи общински съветници – 41 

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

1573-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 22 от ЗМСМА, чл. 2, чл. 5, чл. 
6, изречение 2 във връзка с чл. 9, изречение 2 от Статута за удостояване с 
почетни звания и отличия на Община Варна и във връзка с Предложения 
от Кмета на Община Варна вх. № РД-9-9302(40)/18.03.2009 г. и от 
Председателя на Общински съвет –Варна, вх. № ОС-9-1300(1)/07.10.2009 г. 
Общинският съвет Варна удостоява със званието „Почетен гражданин на 
Варна” Генералният консул на Руската федерация – г-н Анатолий 
Викторович Щелкунов. 

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

 

 
 

 

 

 



ІІІ. 
По точка  трета от дневния ред: 
Избор на заместник-председатели на Общинския съвет – Варна. 

      Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС 
 
 
 Борислав ГУЦАНОВ 

 На основание чл. 24, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 7а от „Правилник за 

организацията и дейността на Общинския съвет Варна, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация” и във връзка с 

прекратяването на пълномощията на Павел Димитров и Цвета Георгиева 

като общински съветници и заместник-председатели на Общински съвет – 

Варна поради избирането им за народни представители, предлагам на 

вашето внимание следните решения: 

 
 
 Общ брой присъстващи общински съветници – 40 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

1574-3. На основание чл. 24, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 7а, 
ал. 1 и 2 от „Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет 
Варна, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация”, Общински съвет – Варна избира за заместник-
председател на Общинския съвет – Варна г-н Пламен Войков. 

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

1575-3. На основание чл. 24, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 7а, 
ал. 1 и 2 от „Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет 
Варна, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация”, Общински съвет – Варна избира за заместник-
председател на Общинския съвет – Варна г-н доц. Константин Трошев. 

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

 



ІV. 

По точка четвърта от дневния ред: 

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

- информация за изпълнението на Бюджет 2009 на Община 
Варна към 30.09.2009 г.; 

- актуализация на Бюджет 2009 на Община Варна; 
- определяне на дивидента за 2009 г. на едноличните търговски 

дружества с общинско имущество; 
- допълнение в Приложение № 2 в Наредбата за определяне и 

администриране на местните такси и цени на услуги на територията 
на Община Варна; 

- участие на Община Варна с проектно предложение за 
предоставяне на финансова помощ по оперативна програма 
“Регионално развитие 2007-2013 г.”, Приоритетна ос 1: “Устойчиво и 
интегрирано градско развитие”, операция 1.4: “Подобряване на 
физическата среда и превенция на риска”, схема за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ: BG161РО001/1.4-04/2009 “Подкрепа за 
дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища в 
градските агломерации”; 

- даване на съгласие за допълнително финансиране на дейност 
311 ЦДГ- местна дейност със сумата 339 050 лв.; 

- финансиране на паралелки за учебната 2009/2010 година в 
общинските училища в гр. Варна; 

- упълномощаване на представителя в Общото събрание на 
акционерите да се проведат разговори за поемането на ангажимент от 
страна на мажоритарния собственик Спортен комплекс Варна;  

- участие на Община Варна с проектно предложение по проект 
“Красива България” за реализация през 2010 г.; 

- разрешаване на формиране на Оздравително училище “д-р 
Никола Димитров” на две слети паралелки и две маломерни 
паралелки за учебната 2009/2010; 

- утвърждаване на цени на билети за посещение на 
аудивизуалния спектакъл «Легенди от  Аладжа манастир»; 

- даване на съгласие РИМ - Варна  да предостави 50% 
отприходите на продадените музейни билети за временните изложби 
на «Тракийско хептерологично дружество» и собственика на 
колекцията от кактуси г-н Валентин Марчев; 

- даване на  съгласие да бъдат заложени средства в Бюджета на 
Община Варна аварийни ремонти на РИМ-Варна,  Музейната база  и 
фондове в местност “Салтанат”; 



- неотложна нужда от подновяване на рентгеновата апаратура в 
сектор „Образна диагностика” на “ДКЦ ІІ “Св. Иван Рилски” – 
Аспарухово – Варна” ЕООД; 

- опрощаване на държавни вземания; 
- освобождаване от такса битови отпадъци; 
- даване на съгласие Община Варна да дофинансира 

изграждането на системата за обществено видеонаблюдение в гр. 
Варна; 

- участие на Община Варна с проектни предложения за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Съвместна 
Оперативна програма «Черно море 2007-2013 г.»; 

- приемане на  процедура за осигуряване на средства за 
покриване на задълженията след представяне на поетапен доклад пред 
ПК “Финанси и бюджет”; 

- отпускане на финансови средства в размер на 5 000 лв. за 
“Междукултурен диалог – ВАРНА - СОФИЯ – ДЪБЛИН”. 

Докл.: д-р Я. СТАНЕВ  – Председател ПК 
 

 
д-р Янко СТАНЕВ 

В комисията по финанси и бюджет беше проведено обсъждане на 

отчета на бюджета за 2009 г.и на проекта за актуализация на бюджета. 

При отчета на бюджета основната цифра, която би трябвало да 

споменем, това е че изпълнението на параметрите е 74 % и имаме една 

забележка – отчитаме неизпълнението на неданъчните приходи. 

С цифрата от 200 900 000 лв., която днес предлагаме да 

актуализираме с 226 602 000 лв.с едно допълнително предложение за 

транспорт – ще стане 226 902 000 лв., искам да ви уведомя, че това 

увеличение на приходната част на бюджета е основно на 

взаимоотношенията ни с държавата, на допълнителните държавни 

субсидии, които получаваме по различни проекти. До края на годината 

очакваме да бъдат одобрени още проекти, на обща стойност около 5 млн.лв. 

Изпълнени са принципните решения на ОбС при приемането на 

бюджета, с което бяха заложени основните приоритетни развития на 

община Варна и харченето по тях. Става въпрос за 34-те процента за 



образование, за 25-те процента за инфраструктура на града, за 8-те процента 

за здравеопазване и 6-те процента от бюджета в разходната част за 

социалната програма. Изпълнени са всички ангажименти на общината към 

30.09.по отношение на спазването на политическите елементи в разходната 

част на бюджета. 

В тази връзка, колеги, ще ви зачета първото предложение за решение 

от комисията: 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52 от ЗМСМА, чл. 47, ал. 1 от 
Наредбата за условията и реда за съставянето, приемането, изпълнението и 
отчитането на общинския бюджет и извънбюджетните сметки на Община 
Варна и писма от Министерство на финансите и по предложение на Кмета 
на Община Варна с вх. № РД-9-9300/30/02.10.2009 г., Общински съвет – 
Варна реши: 

1. Приема отчет за изпълнението на Бюджета на Община Варна 
към 30.09.2009 г. 
 
 Председателствуващият заседанието на Общинския съвет – 

зам.председателят г-н Неделчо Михайлов попита присътващите 

общински съветници имат ли изказвания. Нямаше желаещи, поради което 

той пристъпи към процедура на поименно явно гласуване. След 

изчитането на първите три имена по списъка за гласуване, общински 

съветници от залата поискаха да се прочетат и трите точки на 

проекторешението, както са приети и на заседанието на ПК „Финанси и 

бюджет”, отразено в раздадените писмени материали. 

 
  Неделчо МИХАЙЛОВ – към д-р Янко Станев 

   Може да прочетете и трите точки  

 Д-р Янко СТАНЕВ 
2.  Актуализира Бюджета на Община Варна за 2009 г., считано от 

01.10.2009 г. в приходната част в размер на 228 000 000 лв., и в разходната 
част в размер на 228 000 000 лв.  по функции, дейности и обекти, съгласно 
приложения.  

Казах ви защо го актуализираме на тази стойност – заради 300 000 

лв.допълнително за транспорт. 



   3. Актуализира извънбюджетната план-сметка „Приватизация”, 
фонд „Инвестиции” - 91 % в размер на 2 988 861 лв., считано от 01.10.2009 
г., съгласно приложение.” 
 

    Неделчо МИХАЙЛОВ – зам. председател ОбС, председателстващ 

заседанието 

Още веднъж, желаещи за изказвания относно трите проекто-решения? 

Няма, преминаваме към гласуване.  

Резултатите от гласуването са: за – 17, против – 1, въздържали се – 7, 

отсъстват – 16 – предложението не се приема.  

 

д-р Янко СТАНЕВ 

Като председател на група в ОбС предлагам 15 мин. почивка. 

Общинските съветници ползваха почивка за времето от 11.15 до 

11.30 ч. 

Борислав ГУЦАНОВ 

Колеги, имаше оспорване на резултатите от гласуването преди малко, 

подлагам проекто-решението на ново гласуване.  

Всички в залата ли са, има ли някой извън залата? Става въпрос за 

актуализацията на бюджета. Има оспорване на предното гласуване. Да, 

благодаря, г-н Стоев. 

Трите точки са гласувани заедно, анблок. Така, както е било 

гласуването, има оспорване на гласуването и го подлагам на ново 

гласуване. 

 

Д-р Янко СТАНЕВ 

Колеги, както се взе предварително решение - трите подточки от т. 1 

се гласуваха заедно – това нещо вие го решихте - председателстващият 

заседанието обяви, че вашето желание е такова и аз затова ги започнах 

поотделно, но след това ги прочетох заедно, по ваше желание; и го 



гласувахме това нещо. И затова гласуването, което проведохме, беше 

гласуване за трите точки заедно. Разбирам мотивите на, но.... 

Разбира се, беше обявено от председателстващият по това време 

заседанието – заместник-председателят на ОбС г-н Неделчо Михайлов. Той 

може да го потвърди; точно така беше. 

 

Борислав ГУЦАНОВ 

Вземете отношение, аз бях извън залата, вие сте го гласували това 

нещо, направили сте го... 

Д-р Янко СТАНЕВ 

Г-н Председател, една по една ги четох. 

Борислав ГУЦАНОВ 

Вие сте взели решение да се гласуват трите точки по този начин! 

Д-р Янко СТАНЕВ 

Точно така. 

 

Г-н Неделчо МИХАЙЛОВ потвърди от залата, че, поканвайки 

докладчикът да зачете трите подточки на първото проекто-решение от 

комисията е изразил волята на болшинството присъстващи общински 

съветници, а именно да се гласуват анблок. 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 46 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

1576-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52 от ЗМСМА, чл. 47, 
ал. 1 от Наредбата за условията и реда за съставянето, приемането, 
изпълнението и отчитането на общинския бюджет и извънбюджетните 
сметки на Община Варна и писма от Министерство на финансите и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-9-9300/30/02.10.2009 
г., Общински съвет – Варна реши: 



3. Приема отчет за изпълнението на Бюджета на Община Варна 
към 30.09.2009 г. 

4.  Актуализира Бюджета на Община Варна за 2009 г., считано от 
01.10.2009 г. в приходната част в размер на 228 000 000 лв., и в разходната 
част в размер на 228 000 000 лв.  по функции, дейности и обекти, съгласно 
приложения.  
   3. Актуализира извънбюджетната план-сметка „Приватизация”, 
фонд „Инвестиции” - 91 % в размер на 2 988 861 лв., считано от 01.10.2009 
г., съгласно приложение. 

/резултати от поименно явно гласуване: 
   за – 32, против – 1, въздържали се – 13, отсъстват – 7/ 

 

Орлин СИМЕОНОВ 

Искам да обърна внимание на всички присъстващи, че не е спазено 

изискването на ал. 2 на чл. 68, тъй като така и не се разбра Янко Станев 

какво оспорва – гласуването,  начина на гласуване, или резултата. Трябваше 

това повторно гласуване, което проведохме, трябваше да бъде осъществено 

веднага след оспореното гласуване. А то не беше проведено веднага, имаше 

почивка повече от половин час и т.н. Така че, ние в момента с това 

гласуване, нарушаваме Правилника си. 

 

Борислав ГУЦАНОВ 

Спорно е дали почивката се приема за прекъсване веднага или не, но 

в крайна сметка това беше волята на Общинския съвет. В Правилника не е 

написано за почивката – приема ли се, че е веднага или е прекъсване.  

 

Д-р Янко СТАНЕВ 

В Правилника пише, че почивка се дава веднага. 

Борислав ГУЦАНОВ 

Няма никаква друга точка, г-н Симеонов,  между едното и другото. 

Не сме минали в другата точка, за което тогава щяхте да бъдете безусловно 

прав; без коментар. Докато в момента няма прекъсване. 



Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

1577-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 
3, чл. 221, т. 7 от Търговския закон, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от НРУПСЧОВКТД 
и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОС-9-
9302/94/15.07.2009 г., Общински съвет - Варна определя дивидент за 2009 
г. (дължим от печалбите за 2008 г.) на едноличните търговски дружества с 
общинско имущество, както следва: 

 Търгoвско дружество % 
вноска  
(без данък) 
в лв.  

вноска 
 (с данък 5 %) 
в лв. 

 "ДКС" ЕАД        55 36 850 38 693 
 "Пазари" ЕАД        55 374 000 392 700 
 “Обреди” ЕООД       100 456 809 479 650 

  ОБЩО   867 659 911 043 
Дивидентът да бъде преведен в срок до 30.11.2009 г. 

/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 35, против – 0, въздържали се – 11, отсъстват – 7/ 
 
 
 
1578-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 2 и 

чл. 9 от ЗМДТ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-9-
9300/26/30.09.2009 г., Общински съвет – Варна допълва Приложение № 2 в 
Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на 
услуги на територията на Община Варна с нова точка 13.17. “Цени за 
престой в модулен паркинг”, със следния текст: 

„т. 13.17. Цени за престой в модулен паркинг 
- престой за всеки първи час                                2.00 лв 
- престой за всеки започнат час след първия      1,00 лв. 
- престой за 24 часа                                              12,00 лв.” 
/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 46, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 5/ 
 
 
 
1579-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23  от ЗМСМА и по 

предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-9-9302/100/02.09.2009 
г., Общински съвет – Варна дава съгласие Община Варна да кандидатства 
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна 
програма “Регионално развитие”, приоритетна ос 1: “Устойчиво и 



интегрирано градско развитие”, операция 1.4: “Подобряване на 
физическата среда и превенция на риска”, схема за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ: BG161РО001/1.4-04/2009 “Подкрепа за 
дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища в 
градските агломерации” с обект: 

«Укрепване на активната част на срутищата по стръмните склонови 
участъци, по новото трасе на ул. «Девня» в участъка на бензиностанция 
«Шел» до ул. «Ат. Москов», гр. Варна». 

/за – 45, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
1580-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 

3 от ЗМСМА, чл. 26 от Закона за общинските бюджети и чл. 52 от ПМС № 
27 от 09.02.2009 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република 
България за 2009 г. и по предложение от Кмета на Община Варна с вх. № 
РД-9-9302/101/03.09.2009 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за 
допълнително финансиране на дейност 311 ЦДГ - местна дейност, със 
сумата 339 050 лв., разпределена както следва: 

§ 01 00 Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови 
правоотношения – 116 740 лв. 

§ 05 00 Задължителни осигурителни вноски на работодателя - 
25 950 лв. 

§ 10 00 – издръжка – 196 360 лв. 
/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 46, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 5/ 

 
1581-4-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 2З във връзка с чл. 17, 

ал. 1, т. 3 от ЗМСМА и чл. 11, ал. 1, т. 2, ал. 2 и ал. 3 от Наредба № 7 от 
29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на 
учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските 
градини и обслужващите звена, издадена от Министъра на образованието и 
науката, и по мотивирано искане на директора на ОУ "Христо 
Смирненски" - с. Тополи с № РД-9-6700/162/25.08.2009 г. и становище от 
РИО-Варна № 060102-541 от 20.08.2009 г. и по предложение на Кмета на 
Община Варна с вх. № РД-9-6700/162/17.09.2009 г., Общински съвет - 
Варна разрешава формиране на една самостоятелна маломерна паралелка в 
ОУ "Христо Смирненски" - с. Тополи, Община Варна, в V-ти клас, за 
учебната 2009/2010 година, чрез осигуряване на допълнителни средства за 
5 ученика с цел обезпечаване на учебния процес, извън определените по 
единните разходни стандарти за съответната дейност.  

/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 41, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 10/ 



 1581-4-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 във връзка с чл. 
17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА и чл. 11, ал. 1, т. 2, ал. 2 и ал. 3 от Наредба № 7 от 
29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на 
учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските 
градини и обслужващите звена, издадена от Министъра на образованието и 
науката, и по мотивирано искане на директора на ОУ "Панайот Волов" - 
кв. Виница с № РД-9-6700/184/07.09.2009 г. и становище от РИО-Варна № 
060102-624 от 10.09.2009 г. и № 060102-592 от 08.09.2009 г., Общински 
съвет Варна разрешава формиране на две самостоятелни маломерни 
паралелки в ОУ "Панайот Волов" - кв. Виница в V-ти клас и една 
самостоятелна маломерна паралелка в VIII-ми клас за учебната 2009/2010 
година, чрез осигуряване на допълнителни средства за 5 ученика с цел 
обезпечаване на учебния процес, извън определените по единните 
разходни стандарти за съответната дейност.  

/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 41, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 10/ 
 
 
 
1581-4-3.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 във връзка с чл. 

17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА и чл. 11, ал. 1, т. 2 , ал. 2 и ал. 3 от Наредба № 7 от 
29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на 
учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските 
градини и обслужващите звена, издадена от Министъра на образованието и 
науката, и по мотивирано искане на директора на ОУ "Йордан Йовков" с 
№ 400/15.09.2009 г. и становище от РИО-Варна № 060102-704/15.09.2009 
г., Общински съвет - Варна разрешава формиране в ОУ "Йордан Йовков" 
на една самостоятелна маломерна паралелка в VIII-ми клас за учебната 
2009/2010 година, чрез осигуряване на допълнителни средства за 2-ма 
ученика с цел обезпечаване на учебния процес, извън определените по 
единните разходни стандарти за съответната дейност.  

/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 41, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 10/ 
 
 
 

1581-4-4.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 във връзка с чл. 
17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА и чл. 11, ал. 1, т. 3 , ал. 2 и ал. 3 от Наредба № 7 от 
29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на 
учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските 
градини и обслужващите звена, издадена от Министъра на образованието и 
науката, и по мотивирано искане на директора на ОУ "Св. Климент 
Охридски" - с. Константиново с № 790/15.09.2009 г. и становище от РИО-
Варна № 060102-679 от 16.09.2009 г., Общински съвет - Варна разрешава 
формиране в ОУ "Св. Климент Охридски" - с. Константиново на слети 



паралелки за учебната 2009/2010 година, както следва:  
- I – ІІІ клас - една слята паралелка със 17 ученика;  
- ІІ – IV клас - една слята паралелка с 19 ученика;  
- V – VI клас - една слята паралелка с 9 ученика;  
-  VII – VІІІ клас - една слята паралелка с 12 ученика;  

чрез осигуряване на допълнителни средства за 15 ученика в 
прогимназиален етап с цел обезпечаване на учебния процес, извън 
определените по единните разходни стандарти за съответната дейност.  

/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 41, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 10/ 
 

 
 

1582-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински 
съвет – Варна упълномощава представителя на Община Варна в Общото 
събрание на акционерите на “Спортен комплекс - Варна” АД да проведе 
разговори за поемането на ангажимент от страна на “Химимпорт” АД - 
мажоритарен собственик на “Спортен комплекс - Варна” АД, за 
осигуряване на възможност на учениците от Спортно училище “Георги 
Бенковски” да ползват залата за спортна гимнастика - собственост на 
търговското дружество, безвъзмездно. 

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

1583-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 2З от ЗМСМА и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-9-9300/25/29.09.2009 
г., Общински съвет – Варна: 

1. Дава съгласие Община Варна да кандидатства с проект за 
ремонт на Клуба на “Съюз на инвалидите в България”, находящ се в гр. 
Варна, ж.к. “Чайка”, бл. 67, вх. “Е”, партер, Акт за общинска собственост 
№ 752/12.04.2000 г., по проект “Красива България” през 2010 г. 

2. При одобрение на проекта за финансиране от “Красива 
България”, Община Варна да осигури съфинансиране в размер на 140 000 
лв. (52,6 % от общата стойност на проекта). Средствата за съфинансиране 
да бъдат предвидени в Общинския бюджет за 2010 г., след представяне и 
одобряване на проектно-сметната документация. 

/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 39, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 11,  
не участва в гласуването - 1/ 
 
 
 
 



1584-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 2З във връзка с чл. 17, 
ал. 1, т. 3 от ЗМСМА и чл. 11, ал. 1, т. 3 , ал. 2 и ал. 3 от Наредба № 7 от 
29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на 
учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските 
градини и обслужващите звена, издадена от Министъра на образованието и 
науката, по мотивирано искане на директора на Оздравително училище “Д-
р Н. Димитров” № 591/26.09.2009 и становище от РИО – Варна № 
1002.159/26.09.2009 г. и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. 
№ РД-9-6700/304/05.10.2009 г., Общински съвет Варна разрешава 
формиране в Оздравително училище “Д-р Никола Димитров” на две слети 
паралелки и две маломерни паралелки за учебната 2009/2010 година, както 
следва: 

- І-ІV клас – една слята паралелка с 6 ученици; 
- ІІ-ІІІ клас  – една слята паралелка с 9 ученици; 
- V клас  – една маломерна паралелка с 10 ученици; 
- VІІ клас  – една маломерна паралелка с 10 ученици. 
/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 40, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 11/ 
 
 
 
 
1585-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и по докладна 

записка от ст.н.с. д-р Валентин Плетньов – директор на РИМ-Варна с вх. № 
ОС-9-3600/4/04.08.2009 г., Общински съвет-Варна утвърждава цените за 
входни билети за посещение на аудиовизуалния спектакъл «Легенди от 
Аладжа манастир», както следва: 

1.Входни билети: 
- за групово посещение 
• Възрастни – 10 лв. 
• Деца – 4 лв. 
- Цени на индивидуално посещение 
• Възрастни – 15 лв. 
• Деца – 5 лв. 
- Минимална обща цена на спектакъла – 600 лв. 
Цените на входните билети за посещение на аудиовизуалния 

спектакъл «Легенди от Аладжа манастир» да бъдат включени в Приложение 
№ 2 на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Варна- раздел ХІ «Дирекция «Култура 
и духовно развитие», т. 11.1., като се допълва Наредбата в горепосочения 
смисъл. 

/за – 42, против – 0, въздържали се – 0/ 



1586-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и по докладна 
записка от ст.н.с. д-р Валентин Плетньов – директор на РИМ - Варна с вх. № 
ОС-9-3600/2/11.06.2009  г., Общински съвет-Варна дава съгласие РИМ-
Варна да предостави 50 % от приходите от продадените музейни билети за 
временните изложби, разположени в двора на Природонаучен музей - Варна, 
на «Тракийско хептерологично дружество» и собственика на колекцията от 
кактуси г-н Валентин Марчев. 

/за – 42, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
1587-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и по докладна 

записка от ст.н.с. д-р Валентин Плетньов – директор на РИМ-Варна, с вх. № 
ОС-9-3600/3/20.07.2009 г., Общински съвет-Варна дава съгласие да бъдат 
заложени средства в Бюджета на Община Варна за 2010 г. за аварийни 
ремонти на РИМ – Варна - Музейната база  и фондове в местност 
“Салтанат”. 

/за – 42, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
1588-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и по докладна 

записка от д-р Татяна Аврамова – управител на “ДКЦ ІІ “Св. Иван Рилски” – 
Аспарухово – Варна” ЕООД, с вх. № ОС-9-9903/19/25.09.2009 г., Общински 
съвет – Варна решава при възможност да се финансира  закупуването на 
рентгенов апарат за радоиграфия за нуждите на Сектор образна диагностика 
на “ДКЦ ІІ “Св. Иван Рилски” – Аспарухово – Варна” ЕООД. Средствата да 
бъдат заложени като приоритет в Бюджет 2010 на Община Варна. 

/за – 40, против – 0, въздържали се – 2/ 
 

 
1589-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с 

писмо вх. № ОС-9-9910/3/05.06.2009 г. от Администрацията на Президента 
на Република България, Общински съвет – Варна  предлага на Президента 
на Република България да не се опрости задължението на ЖЕЧКА 
РУМЕНОВА ДЕМИРОВА от гр. Варна, ул. “Княз Черказки” № 55. 

/за – 42, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

 
 1590-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с 

писмо вх. № ОС-9-9910/2/22.05.2009 г. от Администрацията на Президента 
на Република България, Общински съвет – Варна предлага на Президента на 
Република България да не се опрости задължението на КРАСИМИР 
ИВАНЧЕВ КИРИЛОВ от гр. Варна, ул. “Антон Страшимиров” № 3. 

/за – 42, против – 0, въздържали се – 0/ 



 1591-4.   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.М/242/05.03.2009 г., Общински съвет – Варна не освобождава  
Мария Василева Боева от заплащане на дължимата такса за битови 
отпадъци за 2009 г. за имот, находящ се в гр. Варна,  ул. „Стара планина” 
№ 27, вх. 1, ет. 3, ап. 9. 

/за – 40, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
1592-4. 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-9-94.Е/5/19.06.2009 г., Общински съвет – Варна не освобождава Елка 
Любенова Бертрам от заплащане на дължимата такса за битови отпадъци 
за 2009 г. за имоти, находящи се в гр. Варна, ул. „Райко Блъсков” № 8, ап. 
1 и гараж на ул. “Васил Кънчев” № 11. 

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

 

 1593-4.  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-9-94.С/11/15.06.2009 г., Общински съвет – Варна не освобождава  
Стою Николов Келевски от заплащане на дължимата такса за битови 
отпадъци за 2009 г. за имот, находящ се в гр. Варна,  ж.к. „Чайка” бл. 56, 
ет. 12, ап. 45. 

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

 

1594-4.    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-9-94.С/10/15.06.2009 г., Общински съвет – Варна не освобождава 
Стефанка Светославова Златева от заплащане на дължимата такса за 
битови отпадъци за 2009 г. за имот, находящ се в гр. Варна,  кв. 
„Аспарухово”, ул. Димчо Дебелянов” №24. 

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



1595-4.   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-9-94.А/9/15.06.2009 г., Общински съвет – Варна не освобождава  
Анжелг Трифонова Енева от заплащане на дължимата такса за битови 
отпадъци за 2009 г. за имот, находящ се в гр. Варна,  ул. „Цар Борис ІІІ”, № 
76. 

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

1596-4.   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-9-94.А/9/15.06.2009 г., Общински съвет – Варна не освобождава  
Георги Евелинов Енев от заплащане на дължимата такса за битови 
отпадъци за 2009 г. за имот, находящ се в гр. Варна,  ул. „Цар Борис ІІІ” № 
76. 

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

1597-4.   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-9-94.Р/99/20.05.2009 г., Общински съвет – Варна не освобождава  
Росица Николова Стоянова от заплащане на дължимата такса за битови 
отпадъци за 2009 г. за имот, находящ се в гр. Варна,  ул. „Тодор Димов” № 
34, ет. 2, ап. 1. 

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

1598-4.   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-9-94.В/200/31.08.2009 г., Общински съвет – Варна не освобождава  
Венета Атанасова Радоева от заплащане на дължимата такса за битови 
отпадъци за 2009 г. за имот, находящ се в гр. Варна,  ул. „Баучер”, бл. 3, вх. 
“В”, ет. 9, ап. 90. 

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



1599-4.   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-9-94.М/27/10.09.2009 г., Общински съвет – Варна не освобождава 
Марияна Стоянова Петрова от заплащане на дължимата такса за битови 
отпадъци за 2009 г. за имоти, находящи се в гр. Варна,  ул. „Иван Рилски” 
№ 24, ет. 2, ап. 2 и ет. 5, ап. 16. 

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

1600-4.   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-9-94.Ж/1/04.02.2009 г., Общински съвет – Варна не освобождава  
Жасмина Нанова Парчева - Маринова от заплащане на дължимата такса за 
битови отпадъци за 2009 г. за имот, находящ се в гр. Варна,  ж.к. „Чайка”, 
поземлен имот № 3549. 

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

 

1601-4.   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-9-94.Ж/1/04.02.2009 г., Общински съвет – Варна не освобождава  
Младен Димов Маринов от заплащане на дължимата такса за битови 
отпадъци за 2009 г. за имот, находящ се в гр. Варна, ж.к. „Чайка”, поземлен 
имот № 3549. 

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

1602-4.   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-9-94.П/16/05.10.2009 г., Общински съвет – Варна не освобождава  
Пенка Жекова Казанджиева от заплащане на дължимата такса за битови 
отпадъци за 2010 г. за имот, находящ се в гр. Варна,  ж.к. „Чайка”, бл. 57, 
ап. 49. 

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



1603-4.   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-9-94.А/294/01.10.2009 г., Общински съвет – Варна не освобождава 
Анастас Петров Анастасов от заплащане на дължимата такса за битови 
отпадъци за 2010 г. за имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Подвис”, бл. 31, 
вх. “Г”, ап. 51. 

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

1604-4.   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-9-94.Р/194/01.10.2009 г., Общински съвет – Варна не освобождава 
Росица Йосифова Анастасова от заплащане на дължимата такса за битови 
отпадъци за 2010 г. за имот, находящ се в гр. Варна,  ул. „Подвис”, бл. 31, 
вх. “Г”, ап. 51. 

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

 

1605-4.   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-9-94.Л/5/05.10.2009 г., Общински съвет – Варна не освобождава 
Лъчезар Желев Стефанов от заплащане на дължимата такса за битови 
отпадъци за 2009 г. за имоти, находящи се в гр. Варна,  бул. „Владислав 
Варненчик”, № 128, ет. 3, ап. 1 и ап. 2. 

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

 

1606-4.   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-9-9300/1/15.05.2009 г., Общински съвет – Варна не освобождава 
Георги Иванов Димитров от заплащане на дължимата такса за битови 
отпадъци за 2009 г. за следните имоти: 

1. ПИ № 1711 (стар 69) и ПИ № 1712, находящи се ЗПЗ, гр. Варна  
2. ПИ 10135.4024.105, ПИ 10135.4024.99, ПИ10135.4024.79, 

находящи се местност “Боклук тарла”, гр. Варна  
3. ПИ 10135.4507.237 



4. ПИ 10135.451.452, находящ се в местност “Трошеви ниви”, гр. 
Варна 

5. ПИ 10135.451.761, находящ се в местност “Налбанка”, гр. 
Варна   

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

1607-4.   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-9-9300/1/15.05.2009 г., Общински съвет – Варна не освобождава 
Тодор Иванов Димитров, чрез пълномощника му Георги Иванов 
Димитров, от заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 2009 г. 
за следните имоти: 

 1. ПИ № 1711 (стар 69) и ПИ  № 1712, находящи се ЗПЗ, гр. Варна  
 2. ПИ 10135.4024.105, ПИ 10135.4024.99, ПИ 10135.4024.79, 
находящи се местност “Боклук тарла”, гр. Варна  
 3. ПИ 10135.4507.237   
 4. ПИ 10135.451.452, находящ се в местност “Трошеви ниви”, гр. 
Варна 
 5. ПИ 10135.451.761, находящ се в местност “Налбанка”, гр. Варна 

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

 
Проект за решение от комисията т. ХХХІІІ е: 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и по предложение 
на Кмета на Община Варна с вх. № РД-9-9300/29/02.10.2009 г., Общински 
съвет Варна дава съгласие Община Варна да дофинансира изграждането на 
Системата за обществено видеонаблюдение в гр. Варна със сума в размер 
на 1 000 000 лв. от Бюджет 2009 г. 

Средствата да бъдат осигурени от дейност 831 “Управление, 
контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата”, § 43-01. 

 

Орлин СИМЕНОВ 

Тук се касае за дофинансиране. Има предвидено финансиране за 

бюджет 2009, средствата са изразходвани и се иска допълнително 1 

млн.лв.... 

 



Д-р Янко СТАНЕВ 

Става въпрос за един договор, с който беше учредено АД, ние го 

учредихме тук, с фирма посочена от Министерството на вътрешните работи 

за изграждане на видеонаблюдението на гр. Варна с ефективност в три 

посоки, добре известни на всички нас; и то много сериозна ефективност. 

Договора е на стойност 9 млн.лв., от които Община Варна имаше 

ангажимент да плати 1 млн.лв., останалите от МВР. След среща с главния 

акционер, понеже срока на заплащане изтече, а ние не бяхме ги предвидили 

в бюджета за тази година, в актуализацията на бюджета ги записахме; 

затова вземаме това решение отделно, за да стане ясно че тези средства по 

параграфа са точно за този договор и заплащане по този договор.  

 

Орлин СИМЕОНОВ 

Аз правя предложение, ако някакви пари се дават във връзка с този 

договор, който не ни е известен на нас, това трябва да бъде за сметка на 

Бюджет 2010, а не на 2009 г. 

 

Д-р Янко СТАНЕВ 

Аз, г-н Симеонов, като председател на ПК по финанси и бюджет, би 

трябвало с огромно удоволствие да прегърна тази идея, защото веднага 1 

млн.лв.надолу пада макрорамката. В разходната част става въпрос. Но за 

съжаление договора с АД-то, в което ние участваме и разговорите, които са 

проведени с акционерите, изисква от нас да платим тази част, за да могат да 

продължат разговорите, които и в момента се водят в Министерството на 

вътрешните работи. Това е предложение на Кмета да изпълним частта от 

нашия ангажимент, като заплатим тази много тежка за нас сума в последния 

момент. Но аз също подкрепям, за да могат да бъдат ползотворни 

разговорите в МВР с Министър Цветанов, с Главния комисар, трябва от 

наша страна да са изпълнени нашите задължения. 



Стелиян СЕВАСТИЯНОВ 

Спомням си дебатите по темата, истината е една-единствена: в големи 

конгломерати като Варна без видеонаблюдение не може да се мине. До 

колко е напреднала тази работа, върши ли нещо в момента ефективността, 

защото – повярвайте ми – на собствен гръб, мисля, че тя не върши още 

работа, защото би трябвало да получа още няколко съобщения поне досега, 

а не съм получавал. 

 

Д-р Янко СТАНЕВ 

Към този момент системата за видеонаблюдение е завършена, но тя 

не е пусната в действие по тази причина, че не са извършени 

заключителните мероприятия – всичко трябва да бъде разплатено и да бъде 

пусната. Освен това, с това заплащане и с разговорите в МВР ще бъдат 

уточнени и разговорите за експлоатация, защото МВР само може да я 

използва и смятаме, че след решаване на тези въпроси, системата ще бъде 

пусната. 

Борислав ГУЦАНОВ 

В момента системата се използва от МВР за специални нужди. Но не 

е включена да бъде използвана за тази цел, за която ще бъде включена в 

последствие, т.е. за глобяване на гражданите. 

 

Д-р Янко СТАНЕВ 

Използвам случая да сезирам, ако има представители на комисията на 

г-н Янев, да разгледа начина по който се използва една уредба в тази 

посока. Не съм съгласен с нерегламентирано използване на каквито и да е 

уредби. 

Доц. Константин ТРОШЕВ 

Камерите може да не се откачат, но може да се снемат камери. И 

такава опасност има. Ние имаме индикации и информация, че това може да 



се случи, ако не се платят парите. Това е едно. И второ, след като се водят и 

в момента разговори с МВР, мисля че в тези разговори може да се включи и 

точката разсрочване на плащането от Бюджет 2010 г.- става дума за не 

много дълъг срок и не за нещо неизпълнимо, за да може да се облекчи 

бюджета. 

 

Борислав ГУЦАНОВ 

Добре, след като е включено в актуализацията на бюджета и 

администрацията е намерила откъде да бъдат платени парите.... 

Има две предложения: едното е – с актуализацията, която се прие 

преди половин час и в която е предвидено плащането на този 1 млн.лв. да 

вземем това решение.  

Второто предложение е да отложим, след като се проведат 

определени разговори, в бъдещи периоди плащането за 2010 г. Но нали 

2010 г., г-н доцент, трябва да ги търсим в бюджета? В момента те са 

намерени, няма логика в това, което казвате... 

 

Д-р Янко СТАНЕВ 

Всичко, което предложи доц. Трошев беше направено, аз присъствах 

на разговора, недейте смятайте че септември месец някой финансист в 

общината или аз ще се съгласим да платим 1 млн.лв., защото не ни трябват. 

Въпроса е, че разговорите които ние проведохме и нашето плащане е 

възможно да продължат разговорите с МВР. Но не можем да разговаряме с 

МВР за цялостно изпълнение на договора и най-вече което ни касае – 

включването в експлоатация  на системата – без ние да сме си изпълнили 

задълженията. 

Освен това, смея да твърдя пред вас, че изключително добронамерено 

стои въпроса от страна на МВР и затова ние поемаме този ангажимент, 

който за нас е изключително тежък – 1 млн.лв... 



Предлагам да подкрепим предложението на г-н Кмета. 

Познавам всички министри на вътрешните работи до ден-днешен, не 

си спомням някой да не е отпуснал средства за стратегически обекти, със 

стратегически формули за решаване на определени тежки въпроси в 

обществото. Няма такъв. И този също не е такъв. 

 

Борислав ГУЦАНОВ 

Камерите работят и се следи кой влиза и кой излиза в града, но тази 

тема има кой да я коментира...  

Първото предложение е на Кмета – предлагам ви да го гласуваме, ако 

не мине, ще гласуваме второто предложение на доц. Трошев. 

 

Резултати от гласуването: за – 25, против – 12, въздържали се – 1, 

отсъстват – 13 – не се приема. Д-р Янко Станев оспори гласуването, след 

което последва второ гласуване, завършило с резултати: за – 23, против – 

17, въздържали се – 1, отсъстват – 10. 

 

Имаше второ предложение – на доц. Трошев - да бъде включено в 

бюджета за 2010 г. 

Д-р Янко СТАНЕВ 

Искам да разясня нещо. Първо, Вие не можете да правите 

предложение за Бюджета за 2010 г., нямате това право, няма докладна 

записка, няма аргументация, няма нищо... Най-интересното за мен е, че 

никой не ми казва какво точно ще става, освен г-н Узунов, който твърдеше 

че ще се изтеглят камерите, искам да ви запитам: Какво смятате, че тези 

камери когато не дадохме единият милион преди малко, се увеличава 

вероятността да останат или се увеличава вероятността да се махнат?! 

Увеличава се възможността да се махнат. Мисля, че нито Министърът 

заслужава това отношение, нито Кметът, и най-вече гражданите.  



Красимир УЗУНОВ 

Фирмата е частна – „ЕФКОН”, направила АД или ООД с Общината. 

Имаме да даваме 1 млн.лв. според този договор. МВР има да дава 8 млн.лв. 

Да даде МВР 8-те милиона и след това ние ще дадем единият милион. 

Защото МВР няма да даде парите, а ние камерите така или иначе ги искаме, 

защото е превантивна дейност за тези, които карат като луди.  

 

Д-р Янко СТАНЕВ 

МВР вече е дало 3 400 хлв., така че нека да не говорим... Учуден към, 

колеги от ГЕРБ – приоритета трябва да бъде осигуряване на нашата част, 

която ние трябва да платим, за да може в МВР всичко да е стабилно – те 

дадоха 3 400 хлв., ние 1 млн.лв.се ослушваме вече две години. Всеки път 

имаше такова предложение. 

 

Борислав ГУЦАНОВ 

Г-н Трошев, наистина предложението сега да се говори за 2010 г.е ... 

Предлагам Ви да си го оттеглите, но ако държите, ще го подложа на 

гласуване. 

 

Д-р Янко СТАНЕВ 

За да бъде формулата такава, че да не се изтеглят с нея камерите, 

защото партньорите ни от МВР не го правят за техен интерес.... Това, което 

предлага доц.Трошев е да вземем решение приоритетно да бъдат включени 

в средствата за Бюджет 2010 г.средствата за разплащане по договора за 

видеонаблюдението. Това предложих – единствената възможност е да 

пишем „приоритетно изплащане за Бюджет 2010”, което означава, че може 

да се изплати в първите три месеца на 2010 г. 

 

 



Стелиян СЕВАСТИЯНОВ 

Кой гарантира, колеги, че през 2010 г.ще имаме парите... Мисля, че 

предложението за 2010 г.точно поради тази причина е необмислено. Иначе 

може да бъде направено, според мен. 

 

Доц. Константин ТРОШЕВ 

Много съм объркан, преди малко гласувахме нещо за Бюджет 2010 г., 

сега изведнъж по този казус не можем да гласуваме. Много съм объркан... 

 

Борислав ГУЦАНОВ 

Г-н доцент, следете какво се гласува. Когато се каже „приоритет” 

може да е една дума, но това разплащане може да стане в първите месеци 

без да е приет бюджета. А иначе, когато няма такава дума, не може  да 

стане това нещо, а трябва да бъде след като бъде приет бюджета за 2010 г., а 

преди малко вие гласувахте актуализацията на бюджета за 2009 г. 

 

Доц. К. ТРОШЕВ 

За мен е по-приоритетно рентгеновото оборудване за ДКЦ-то в 

Аспарухово.  

За да прекрати този дебат, много съм изненадан че се води дебата, 

оттеглям предложението си. 

А пък да видим къде ще отиде този 1 млн., ще отиде ли там, където 

трябва да отиде... 

 

Веселин МАРЕШКИ 

Правя процедурно предложение да продължим нататък. Само искам 

да ви уведомя, че ДКЦ-то в Аспарухово, а и всички ДКЦ-та работят на 

равно основание с всички частни ДКЦ-та, МЦ-та и др.подобни сдружения и 



по принцип сме наказуеми от Закона по КЗК да даваме всякакви такива 

помощи към общинските, а да не даваме на другите. 

 

Пламен НАЧКОВ 

За да вървим в посока на вземане на решение предлагам да допълним 

редакцията на Кмета и във второто изречение да се запише: „Средствата да 

бъдат осигурени приоритетно от дейност 831 “Управление, контрол и 

регулиране на дейностите по транспорта и пътищата”, § 43-01.” 

Тази редакция на решението не е гласувана досега. 

 

Д-р Янко СТАНЕВ 

Ей това е предложението на доц. Трошев с една правилна 

формулировка. 

 

Веселин МАРЕШКИ 

Първо, вече нямаме право да правим нови предложения. 

Второ, аз направих процедурно предложение за прекратяване на 

дебатите, което трябва да се гласува веднага. 

 

Пламен НАЧКОВ 

Вашето процедурно предложение ще се гласува, не е нищо 

предрешено. Аз също имам право да направя нова редакция на решението. 

С нищо няма да бъдете ощетен. 

 

Орлин СИМЕОНОВ 

Започваме да говорим по процедура, значи не може да се прави 

искане за допълване на решение, което е отхвърлено. 

 
 



ПРОЕКТ   ЗА   РЕШЕНИЕ: 

1608-4.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-9-9300/29/02.10.2009 
г., Общински съвет Варна дава съгласие Община Варна да дофинансира 
изграждането на Системата за обществено видеонаблюдение в гр. Варна 
със сума в размер на 1 000 000 лв. от Бюджет 2009 г. 

Средствата да бъдат осигурени от дейност 831 “Управление, 
контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата”, § 43-01. 

/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 23, против – 17, въздържали се – 1, отсъстват – 10/ 
Решението не се приема. 
 
 
 

1609-4.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 6  и т. 23 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация и по предложение на 
Кмета на Община Варна с вх. № РД-9-9300/29/12.10.2009 г., Общински 
съвет - Варна: 

1. Дава съгласие, Община Варна да кандидатства за предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ по Съвместна Оперативна Програма 
“Черно море 2007-2013 г.”, със следните проекти: 

• “Черноморско сътрудничество за трансфер на европейска 
методология и добри практики във формулирането и изпълнението на 
политики за местно и регионално развитие”, по Приоритет 1 , Мярка 1.3. – 
като водеща организиция; 

 Бюджет на община Варна по проекта – левовата равностойност 
на 242 800 евро; 

• Създаването на устойчива интернет мрежа за екологично и 
социално-икономическо развитие на туризма в крайбрежните зони по 
Черноморското крайбрежие, по-специално на градовете Истанбул, Варна, 
Констанца и Одеса (BS-TOURISM NET) по Приоритет 1, Мярка 1.2 – като 
водеща организиция; 

 Бюджет на община Варна по проекта – левовата равностойност 
на 100 002,20 евро; 

• “По стъпките на известни пътешественици – изследване 
мултикултурното наследство на Черноморския регион”, по Приоритет 3– 
като водеща организиция; 

 Бюджет на община Варна по проекта – левовата равностойност 
на 152 250 евро; 



• Подпомагане развитието на нови Туристически маршрути в 
Черноморския регион (TADA) по Приоритет 1, Мярка 1.2 – като партньор: 

 Бюджет на община Варна по проекта – левовата равностойност 
на  88 790 евро; 

• Изграждане на капацитет за местно развитие (CAPABLE) по 
Приоритет 1, Мярка 1.3 – като партньор: 

 Бюджет на община Варна по проекта – левовата равностойност 
на 10 322,49 евро; 

• Устойчиво управление на твърдите отпадъци (SWM) по 
Приоритет 2, Мярка 2.3, - като партньор: 

 Бюджет на община Варна по проекта – левовата равностойност 
на 120 185,34 евро; 

• Сателитно наблюдение за замърсяване с петролни продукти на 
водите на Черно море, по Приоритет 2, Мярка 2.1 – като партньор: 

 Бюджет на община Варна по проекта – левовата равностойност 
на  100 000 евро; 

• Черноморска осведоменост за устойчива икономика и развитие, 
по Приоритет 1, Мярка 1.3 – като партньор: 

 Бюджет на община Варна по проекта – левовата равностойност 
на  37 528,04 евро. 

2. След одобрението на проект и подписване на договор за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, разходите по 
изпълнението му да се покриват от средствата, определени за 
съфинансиране на проекти в Бюджета на Община Варна и/или заемни 
средства, преди същите да бъдат възстановени от Договарящия орган. 

/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 33, против – 0, въздържали се – 3, отсъстват – 15/ 
 
 
 
 
1610-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 44, ал. 1, т. 7 от 

ЗМСМА  и с цел недопускане на натрупани просрочени задължения, както 
и нови такива, Общински съвет – Варна приема процедура за осигуряване 
на средства за покриване на задълженията, като задължава Кмета на 
Община Варна да представи информация и поетапен доклад пред ПК 
“Финанси и бюджет” в срок от две седмици със следните параметри: 

- списък и график за изплащане на задълженията за завършени 
обекти; 

- списък на задълженията за преходни обекти. 
/за – 27, против – 1, въздържали се – 3/ 
 



1611-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и по 
докладна записка от г-жа Евгения Александрова - общински съветник, вх. 
№ ОС-9-94-Е(12)/12.10.2009 г. Общински съвет – Варна решава да бъдат 
отпуснати финансови средства в размер на 5000 лв. за 
“МЕЖДУКУЛТУРЕН ДИАЛОГ – ВАРНА - СОФИЯ – ДЪБЛИН”. 

/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 29, против – 0, въздържали се – 4, отсъстват – 20/ 

 
 

 

 

Д-р Янко СТАНЕВ 

Колеги, искам да ви благодаря за решенията при актуализацията на 

бюджета, защото това е вторият най-важен ден за мен в годината. Искам 

само да помоля за нещо - виждам, че в залата присъстват обикновено 

целият ОбС, изведнъж след това се оказва, че присъстват БСП, Атака, 

ГЕРБ, ДПС, Десницата, просто се учудвам и смятам, че част от въпросите 

които възникват тук в залата могат да бъдат решавани в комисията и те ще 

помогнат на дейността на нашата комисия, защото днес благодаря за 

приемането на актуализацията, но едновременно с това имам едно чувство 

на непълноценност, на неудовлетвореност, защото днес нито един 

поименен списък за обекти, които ще се завършат до края на годината 

никой не пита нищо, никой не пита мен или администрацията за нещата, 

които представляват ключов елемент в развитието на бюджета ни до края 

на годината и какви са мерките, които сме заложили вътре. Възможно е да 

знаете тези неща, но съм готов на комисия по финанси и бюджет много 

обстойно да обсъждам тези въпроси. И мисля, че тогава в зала тук няма да 

се получава както днес се получи – приети решения в комисията с 11 на 0, 

тук в зала, без никакъв дебат отхвърлени на първо ниво и да ставаме 

несериозни за хората, които ни гледат отвънка... 

 



Доц. Константин ТРОШЕВ 

Поздравявам Ви за неудовлетворението, г-н Станев и за това, че сте 

почувствали атмосферата в залата, тя не е фалшива тази атмосфера. Първо, 

за първи път чувам, че ДПС е в десницата и би трябвало да ръкопляскаме на 

това Ваше решение и второ, вярно е едно – че не може комисиите да 

изземат целият диалог в залата, това не би трябвало да става... 

 

По предложение на председателя на ОбС общинските съветници 

ползваха обедна почивка за времето от 13.00 до 14.00 ч. 

 

 

 

 

 

 

 



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

стопанство” относно: 
- изменение на текста на чл. 51, ал. 2, т. 3 от “Наредба за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество”, 
приета с решение № 1054-15/11/09,11.12.2008 г. на Общински съвет – 
Варна; 

- учредявате на безвъзмездно право на ползване върху част от 
имот – частна общинска собственост, представляващ: втори 
надпартерен етаж, находящ се в гр. Варна, бул. “Мария Луиза” № 11, в 
полза на Сдружение “Алианс Франсез” – Варна; 

- одобряване на пазарна оценка на имот – частна общинска 
собственост, представляващ 316 м2 идеални части от Поземлен имот № 
1386, находящ се в гр. Варна, кв. „Владислав Варненчик”, с.о 
„Ментеше” и вземане на решение да се прекрати съсобствеността 
върху ПИ № 1386 чрез продажба на частта на Община Варна на 
останалите съсобственици; 

- одобряване на пазарна оценка на имот – частна общинска 
собственост, представляващ 125,00 кв.м. идеални части от поземлен 
имот 10135.3515.1769, находящ се в гр. Варна, улица “Фантазия”, до 
бл.77 и вземане на решение да се прекрати съсобствеността върху ПИ 
10135.3515.1769 чрез продажба на частта на Община Варна на другия  
съсобственик; 

- одобряване на пазарна оценка на имот – частна общинска 
собственост, представляващ 80,00 кв.м. идеални части от урегулиран 
поземлен имот ІІІ-157, находящ се в с. Каменар, община Варна и 
вземане на решение да се прекрати съсобствеността върху УПИ ІІІ-157 
чрез продажба на частта на Община Варна на другия съсобственик; 

- одобряване на пазарна оценка на имот – частна общинска 
собственост, представляващ 19.00 м2 идеални части от поземлен имот 
10135.3515.1022, находяш се в гр. Варна, ул. „Академик Курчатов”, № 
41 и вземане на решение да се прекрати съсобствеността върху ПИ 
10135.3515.1022 чрез продажба на частта на Община Варна на 
останалите съсобственици; 

- одобряване на пазарна оценка на имот – частна общинска 
собственост, представляващ 36 м2 идеални части  от поземлен имот 
10135.3515.82, находящ се в гр. Варна, ж.к „Трошево”, ул. „Лира”, № 15, 
и вземане на решение да се прекрати съсобствеността върху ПИ 
10135.3515.82 чрез продажба на частта на Община Варна на другия 
съсобственик; 

- одобряване на пазарна оценка, изготвена във връзка с 
провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот - 



частна общинска собственост, представляващ ПИ № 10135.5501.50, с 
площ 3182,00 кв.м., находящ се в „Южна промишлена зона”, гр.Варна, 
и вземане на решение за провеждане на публичен търг с явно 
наддаване за продажба на горепосочения имот; 

- одобряване на пазарна оценка, изготвена във връзка с 
провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот - 
частна общинска собственост, представляващ УПИ № X-582 „общ. 
обслужващи и социални дейности” с площ 2 667,00 кв. м., находящ се в 
гр. Варна, с.о. „Пчелина”, кв. 26, и вземане на решение за провеждане 
на публичен търг с явно наддаване за продажба на горепосочения 
имот; 

- одобряване на пазарна оценка, изготвена във връзка с 
провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот - 
частна общинска собственост, представляващ УПИ ІХ-516, с площ 
929,00 кв.м., находящ се в гр. Варна, с.о.”Пчелина”, кв. 26, и вземане 
на решение за провеждане на публичен търг с явно наддаване за 
продажба на горепосочения имот; 

- одобряване на пазарна оценка, изготвена във връзка с 
провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот - 
частна общинска собственост, представляващ УПИ VІІ-515, с площ 
660,00 кв.м., находящ се в гр. Варна, с.о. „Пчелина”, кв.27, и вземане 
на решение за провеждане на публичен търг с явно наддаване за 
продажба на горепосочения имот; 

- одобряване на пазарна оценка, изготвена във връзка с 
провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот - 
частна общинска собственост, представляващ ПИ № 1338, с площ 
389,00 кв. м., находящ се в гр. Варна, р-н „Вл. Варненчик”, 
с.о.”Ментеше”, и вземане на решение за провеждане на публичен 
търг с явно наддаване за продажба на горепосочения имот; 

- одобряване на пазарна оценка, изготвена във връзка с 
провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот - 
частна общинска собственост, представляващ ПИ № 1430, с площ 
1350,00 кв.м., находящ се в гр. Варна, р-н „Вл. Варненчик”, 
с.о.”Ментеше”, и вземане на решение за провеждане на публичен 
търг с явно наддаване за продажба на горепосочения имот; 

- одобряване на пазарна оценка, изготвена във връзка с 
провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот - 
частна общинска собственост, представляващ ПИ № 1054, с площ 
445,00 кв.м., находящ се в гр. Варна, р-н „Вл. Варненчик”, 
с.о.”Ментеше”, и вземане на решение за провеждане на публичен 
търг с явно наддаване за продажба на горепосочения имот; 

- одобряване на пазарна оценка, изготвена във връзка с 
провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот - 



частна общинска собственост, представляващ ПИ № 1134, с площ 
2719,00 кв.м., находящ се в гр. Варна, р-н „Вл. Варненчик”, 
с.о.”Ментеше”, и вземане на решение за провеждане на публичен 
търг с явно наддаване за продажба на горепосочения имот; 

- одобряване на пазарна оценка, изготвена във връзка с 
провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот - 
частна общинска собственост, представляващ ПИ № 1395, с площ 
1171,00 кв.м., находящ се в гр. Варна, р-н „Вл. Варненчик”, 
с.о.”Ментеше”, и вземане на решение за провеждане на публичен 
търг с явно наддаване за продажба на горепосочения имот; 

- одобряване на пазарна оценка, изготвена във връзка с 
провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот - 
частна общинска собственост, представляващ ПИ № 1163, с площ 
420,00 кв.м., находящ се в гр. Варна, р-н „Вл. Варненчик”, 
с.о.”Ментеше”, и вземане на решение за провеждане на публичен 
търг с явно наддаване за продажба на горепосочения имот; 

- одобряване на пазарна оценка, изготвена във връзка с 
провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот - 
частна общинска собственост, представляващ ПИ № 455, с площ 447,00 
кв.м., находящ се в гр. Варна, р-н „Вл. Варненчик”, с.о.”Балъм дере”, и 
вземане на решение за провеждане на публичен търг с явно 
наддаване за продажба на горепосочения имот; 

- одобряване на пазарна оценка, изготвена във връзка с 
провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот - 
частна общинска собственост, представляващ ПИ № 1312, с площ 
936,00 кв.м., находящ се в гр.Варна, р-н „Вл. Варненчик”, 
с.о.”Ментеше”, и вземане на решение за провеждане на публичен 
търг с явно наддаване за продажба на горепосочения имот; 

- учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот – 
частна общинска собственост, находящ с в гр. Варна, ул. “Цар Асен” № 
41, 43, представляващ помещения в партера на 7-етажен жилищен 
блок, със застроена площ 147,86 кв. метра в полза на Агенция за 
социално подпомагане, за нуждите на дирекция “Социално 
подпомагане” – Варна; 

- приемане на годишният финансов отчет и отчет за дейността за 
2008 г., освобождаване от отговорност на управителя и контрольора и 
избиране на одитор за извършване на одиторски контрол за 2009 г., на 
“Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със 
стационар” ЕООД; 

- провеждане на търг за продажба по реда на Наредбата по чл. 8, 
ал. 2 от ЗОС на автомобил – марка “ВАЗ”, модел 2121 “Нива – 221”, 
регистрационен № В 4530 СС; 



- одобряване на пазарна оценка, изготвена от оценител на имоти 
във връзка с продажба на недвижим имот – частна общинска 
собственост, представляващ ПИ10135.4504.365, с площ 270, 00 кв.м., с 
административен адрес в гр. Варна, ул. “Антон Франгя” № 3, по реда 
на чл. 35, ал. 3 ЗОС, на Валентин Красимиров Димов и Камен 
Красимиров Димов. 

- одобряване на пазарна оценка на ограниченото вещно право на 
строеж за изграждане на пристройка към съществуваща жилищна 
сграда с площ 48.98 м2 върху Поземлен имот № 10135.4504.369, находящ 
се в гр. Варна, гр. Варна, ж.к. „Владислав Варненчик”, ул. „Стоян 
Михайловски” № 7; 

- одобряване на пазарна оценка на ограниченото вещно право на 
строеж за изграждане на пристройка – тераса на апартамент № 13-а, 
находящ с в гр. Варна, кв. “Аспарухово”, ул. “Мара Тасева”, бл. 17, вх. 
Б, ет. 2, със застроена площ 8 кв.м; 

- одобряване на пазарна оценка, изготвена от оценител на имоти, 
на ограниченото вещно право на строеж за изграждане на пристройка – 
лятна кухня с площ 28(двадесет и осем) кв.м., към съществуваща 
жилищна сграда, с административен адрес гр. Варна, кв. Виница, 
ул.”Кастрица”, № 43; 

- одобряване на пазарна оценка, изготвена от оценител на имоти, 
на ограниченото вещно право на строеж върху поземлен имот–частна 
общинска собственост за пристрояване на конзолна тераса със 
застроена площ 11,40 кв.м. към самостоятелен обект в съществуваща 
сграда с идентификатор №10135.3511.208.4.3, с адрес: ж.к. 
„Възраждане”, бл.40, вх.2, ет.1, ап.35; 

- одобряване на пазарна оценка на имот- частна общинска 
собственост, представляващ 143.00 кв.м ид. части от поземлен имот с 
идентификатор № 10135.5549.1164, целият с площ от 593.00 кв.м, 
находящ се в местност “Прибой” по плана на кв.”Галата” в гр. Варна, 
и вземане на решение да се прекрати съсобствеността върху ПИ № 
10135.5549.1164 чрез продажба на частта на Община Варна на 
останалите съсобственици; 

- одобряване на пазарна оценка на имот – частна общинска 
собственост, представляващ 7 м2 идеални части от Поземлен имот 
10135.5063.30, целият с площ 2 000 м2, изготвена от оценител на имоти, 
и вземане на решение да се прекрати съсобствеността върху ПИ 
10135.5063.30 чрез продажба на частта на Община Варна на другия 
съсобственик; 

- одобряване на пазарна оценка на имот – частна общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, к. к. „Св. Св. Константин и 
Елена”, кв. 32, представляващ земя с площ 34,00 кв. м. идеални части 
от поземлен имот № 10135.2568.129, целият с площ 1 274,00 кв. м, 



изготвена от оценител на имоти, и вземане на решение да се прекрати 
съсобствеността върху ПИ № 10135.2568.129 чрез продажба на частта 
на Община Варна на другия съсобственик; 

- одобряване на пазарна оценка на имот – частна общинска 
собственост, представляващ 104 кв.м ид. части от Поземлен имот с 
идентификатор № 10135.2563.435, целият с площ от 703.00 кв.м, 
находящ се в местност “Свети Никола”, и вземане на решение да се 
прекрати съсобствеността върху ПИ 10135.2563.435 чрез продажба на 
частта на Община Варна на останалите съсобственици; 

- одобряване на пазарна оценка на имот – частна общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. „Лерин”, № 2, 
представляващ 154.17 м2 идеални части от Поземлен имот 
10135.5505.301, целият с площ 314.00 м2, изготвена от оценител на 
имоти, и вземане на решение да се прекрати съсобствеността върху ПИ 
10135.5505.301 чрез продажба на частта на Община Варна на 
останалите съсобственици; 

- одобряване на пазарната оценка на имот – частна общинска 
собственост, находящ се в с. Константиново, кв. 7, представляващ 47.00 
м2 идеални части от УПИ ХІ-101, целият с площ 745.60 м2, изготвена от 
оценител на имоти, и вземане на решение да се прекрати 
съсобствеността върху УПИ ХІ-101 чрез продажба на частта на 
Община Варна на другия съсобственик; 

- одобряване на пазарна оценка на имот – частна общинска 
собственост, находящ се в с. Константиново, ул.”Васил Левски”, № 62, 
представляващ 26.30 кв.м  ид. части от УПИ Х-434, целият с площ от 
606.30 кв.м, изготвена от оценител на имоти, и вземане на решение да 
се прекрати съсобствеността върху УПИ Х-434 чрез продажба на частта 
на Община Варна на другия съсобственик; 

- одобряване на пазарна оценка на имот – частна общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Петко Напетов”, № 56, 
представляващ 166.35 м2 идеални части от Поземлен имот с 
идентификатор № 10135.52.178, целият с площ 313 м2, изготвена от 
оценител на имоти, и вземане на решение да се прекрати 
съсобствеността върху ПИ 10135.52.178 чрез продажба на частта на 
Община Варна на другия съсобственик; 

- одобряване на пазарна оценка на имот – частна общинска 
собственост, находящ се в гр.Варна, ул.”Драгоман”, № 11, 
представляващ 97,50 кв.м. ид.ч. от ПИ №10135.1507.183, целият с площ 
195,00 кв.м., изготвена от оценител на имоти, и вземане на решение да 
се прекрати съсобствеността върху УПИ Х-434 чрез продажба на частта 
на Община Варна на другия съсобственик 

- одобряване на пазарна оценка, изготвена във връзка с 
провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот - 



частна общинска собственост, представляващ ПИ № 10135.2556.10, с 
площ 293,00 кв. м., находящ се в гр. Варна, ул. „Прилеп”, кв. 489, 5 
микрорайон, и вземане на решение за провеждане на публичен търг 
с явно наддаване за продажба на горепосочения имот; 

- одобряване на пазарна оценка, изготвена във връзка с 
провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот - 
частна общинска собственост, представляващ ПИ № 1259 с площ 1 
892,00 кв. м., находящ се в гр. Варна, с.о. „Планова”, и вземане на 
решение за провеждане на публичен търг с явно наддаване за 
продажба на горепосочения имот; 

- одобряване на пазарна оценка, изготвена във връзка с 
провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот - 
частна общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор № 
10135.2553.780, с площ от 544.00 кв.м., находящ се в гр. Варна, 
ул.”Карамфил”, и вземане на решение за провеждане на публичен 
търг с явно наддаване за продажба на горепосочения имот; 

- одобряване на пазарна оценка, изготвена във връзка с 
провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот - 
частна общинска собственост, представляващ УПИ VІ-общ., с площ 
441,00 кв.м., находящ се в с. Каменар, Община Варна, и вземане на 
решение за провеждане на публичен търг с явно наддаване за 
продажба на горепосочения имот; 

- одобряване на пазарна оценка, изготвена във връзка с 
провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот - 
частна общинска собственост, представляващ ПИ № 1159, с площ 
455,00 кв.м., находящ се в гр. Варна, р-н „Вл. Варненчик”, 
с.о.”Ментеше”, и вземане на решение за провеждане на публичен 
търг с явно наддаване за продажба на горепосочения имот; 

- откриване на процедура за предоставяне на общинска концесия 
за строителство - „Изграждане и експлоатация на открити и закрити 
тенис кортове и подземни гаражи” и извършване на дейност за 
задоволяване на обществени потребности в обекта на концесията, 
разположен в имот - публична общинска собственост, представляващ 
ПИ №10135.2562.82 идентичен с УПИ III, кв. 54 на ПП на ПРЗ на жк. 
„Чайка”, гр. Варна; 

- одобряване на пазарна оценка на ограничено вещно право на 
строеж за едноетажна сграда № 38 – ветеринарна лечебница със 
застроена площ 18,00 кв.м., върху имот-частна общинска собственост, 
представляващ поземлен имот № 1013.4504.287 по плана на ж.к. 
“Владислав Варненчик”, определена от оценител на имоти, и вземане 
на решение за учредяване на възмездно право на строеж върху 
горепосочения имот за съществуващата едноетажна сграда № 38, със 
застроена площ 18,00 кв.м.; 



- одобряване на пазарна оценка, изготвена във връзка с 
провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот-
частна общинска собственост, представляващ поземлен имот пл. №4, 
кв. 567 по плана на 14-ти микрорайон на гр.Варна, находящ се в гр. 
Варна, ул.”Гоце Делчев”, №57, с площ  от 216.00 кв.м, и вземане на 
решение за провеждане на публичен търг с явно наддаване за 
продажба на горепосочения имот; 

- одобряване на пазарна оценка, изготвена във връзка с 
провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот-
частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с 
идентификатор № 10135.3515.481, с площ от 420.00 кв.м, находящ се в 
гр. Варна, ул. ”Йордан Йовков”, по плана на 16-ти м.р., ведно с 
построената в него сграда с площ  28.00 кв.м, и вземане на решение за 
провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на 
горепосочения имот; 

- одобряване на пазарна оценка на имот- частна общинска 
собственост, представляващ ½ ид. част ог УПИ VІІІ-7, кв. 271 по плана 
на 13-ти м.р. на гр. Варна, находящ се на ул.”Оборище”, № 31, с площ 
от 100 кв. метра ведно със сграда, състояща се от сутерен с площ 42,99 
кв.м  и етаж с площ от 40,09 кв.м, както и стопанска постройка с площ 
от 16.00 кв.м и вземане на решение да се прекрати съсобствеността 
върху описания имот чрез продажба на частта на Община Варна на 
останалите съсобственици; 

- одобряване на пазарна оценка имот– частна общинска 
собственост, представляващ 653 (шестстотин петдесет и три) м2 ид. 
части от ПИ с идентификатор 10135.3511.282, целия с площ 1 573 м2, и 
вземане на решение да се прекрати съсобствеността върху ПИ 
10135.3511.282 чрез продажба на частта на Община Варна на другия 
съсобственик; 

- обявяване за частна общинска собственост на имот, 
представляващ дворно място с площ 1996 кв.м., съставляващо УПИ 
XVІІІ – “за обществено обслужване”, кв. 682, по плана на 2 м.р. на гр. 
Варна, с АПОС № 4881/12.02.2008 г., с административен адрес, ул. 
Селиолу” № 1 “а”. 

- промяна предназначението на 2 бр. жилища от фонд 
“Ведомствен” във фонд “Жилища за продажба”, както следва: 
 гр. Варна, ул. “Български орел”, № 14, ет. 6, ап. 10 – АОС № 
2596/30.06.2003 г. 
 гр. Варна, ул. “Поп Харитон”, № 129, ет. 8, ап. 55 – АОС № 
1343/13.08.1999 г. 

- промяна предназначението на 1 бр. жилище от фонд 
“Ведомствен” във фонд “ Жилища за продажба”, както следва: 



 гр. Варна, ул. “Генерал Колев”, № 85, ет. 5, ап. 19 – АОС № 
2969/15.03.2004 г.; 
 - вземане на решение за едновременно намаляване и увеличаване 
капитала на „Дентален център І – Варна”ЕООД; 
 - разглеждане на предложение от Кмета на Община Варна вх. № 
РД-9-9302(107)/30.092009 г. относно промяна предназначението на 
жилища от фонд „Жилища за настаняване под наем на граждани с 
установени жилищни нужди” във фонд „Жилища за продажба”. 
     Докл.: В. АНГЕЛОВА – Председател ПК 
 

Общ брой присъстващи общински съветници – 40 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 1612-5. На основание чл. 79 АПК, чл. 8, ал. 2 от ЗОС във връзка с чл. 
21, ал. 1, т. 8 и ал. 2, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-9-9302/102/10.09.2009 
г., Общински съвет – Варна изменя чл. 51, ал. 2, т. 3 от “Наредба за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество”, 
приета с решение № 1054-15/11/09,11.12.2008 г. на Общински съвет – 
Варна, както следва: 

1. Изменя се чл. 51, ал. 2, т. 3, като след изменението т. 3  става със 
следния текст: “Стъпка за наддаване, която се определя на не по-малко 
от 10 % от стартовата месечна наемна цена, определена по 
действащата 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”. 
 /резултати от поименно явно гласуване: 
 за – 34, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 17/ 

 
 

Красимир МАРИНОВ 

На комисия гледахме внимателно материалите по собственост и 

стопанство и имам следното предложение: по повод на ликвидиране на 

съсобственост – всички точки и всички точки по конкурсите, имам молба 

към колегите – да прегледат предложенията за решения и ако някой има 

нещо по някоя от точките за ликвидиране на съсобственост или по 



конкурсите, да го сподели в началото и да преминем в анблок да гласуваме 

тези точки, за спестяване на време. 

Ликвидиране на съсобственост – във всички точки – една група; и 

една група – търговете, след като условията по тях са абсолютно 

идентични. 

 

Стелиян СЕВАСТИЯНОВ 

Става дума за тези, които са еднородни точки, при които тръжните 

условия са едни и същи. Предложението на г-н Маринов е добро. 

 

Борислав ГУЦАНОВ 

Следват предложения за ликвидиране на съсобственост, който е 

съгласен да бъдат анблок гласувани, като някой ако има някакви претенции, 

ще ги заяви предварително, моля да гласува... 

 

Валерия АНГЕЛОВА 

Поредността на решенията ни е по поредността на заседанията, които 

сме приели. Така че ако се приеме това гласуване да гласуваме анблок 

ликвидирания на съсобственост и публични търгове, ще има две гласувания 

поне за ликвидиране на съсобственост, за да не пропусна нещо 

хронологично. 

 

Борислав ГУЦАНОВ 

Моля, гласувайте който е съгласен решенията за ликвидиране на 

съсобственост да бъдат приети анблок, след изчитането им от председателя 

на постоянната комисия. 

Резултати от гласуването: за – 36, против – 0, въздържали се – 0. 

 

 



Проекто-предложение ІІ – Сдружение „Алианс Франсез”    

Първо гласуване: за – 33, против – 1, въздържали се – 4, отсъстват 

– 13; общинският съветник д-р Ивайло Митковски ги оспори, последва 

второ поименно явно гласуване, завършило с резултати: за – 33, против – 

1, въздържали се – 4, отсъстват – 13 – не се приема. 

 
 

П Р О Е К Т       З А       Р Е Ш Е Н И Е : 
 

 1613-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 4 от 
ЗОС, чл. 48, ал. 1, т. 2 НРПУРОИ и с цел задоволяване на обществените 
нужди във връзка с разпространението на френския език и култура на 
територията на Община Варна и по предложение на Кмета на Община 
Варна с вх. № РД-9-9200/424/03.08.2009 г.,  РД-7-9302/62/14.08.2007 г., 
Общински съвет – Варна учредява безвъзмездно право на ползване върху 
част от имот – частна общинска собственост, представляващ: втори 
надпартерен етаж със застроена площ 161.10 кв.м., описан в АОС № 
479/13.01.1998 г., находящ се в гр. Варна, бул. “Мария Луиза” № 11, 4-ти 
м.р., кв. 406, пл. № 17, за нов срок от 5 години, в полза на Сдружение 
“Алианс Франсез” – Варна, регистрирано по ф.д. № 171/1991 г. със 
седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. “Мария Луиза”, № 11, п.к. 
690. Безвъзмездното право на ползване се учредява само и изключително за 
задоволяване на обществените нужди във връзка с разпространението на 
френския език и култура на територията на Община Варна. 
  Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
издаването на заповед и сключването на договор за учредяване право на 
ползване със Сдружение “Алианс Франсез” – Варна, както и 
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на решението на Общински съвет – Варна.  
 
 /резултати от поименно явно гласуване: 
 за – 33, против – 1, въздържали се – 4, отсъстват – 13/ 
  Решението не се приема. 
 
 
 
 
 
 



  1614-5. 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-43903/29.07.2009 г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена от лицензиран оценител на имоти във връзка с 
прекратяване на съсобственост чрез продажба частта на Община Варна, 
представляваща 316 (триста и шестнадесет) м2 идеални части от Поземлен 
имот 1386 (хиляда триста осемдесет и шест), находящ се в кв. „Владислав 
Варненчик”, с.о „Ментеше”, целият с площ 2 572 (две хиляди петстотин 
седемдесет и два) м2, в размер на 11 060 /единадесет хиляди и шестдесет 
лева/, без включен ДДС. 

/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 35, против – 0, въздържали се – 3, отсъстват – 13/ 

 
 
 
 
 1615-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 
от ЗОС, чл. 33, предл. 2 и по реда на чл. 34 от НРПУРОИ на Община Варна 
и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО-
43903/29.07.2009 г., Общински съвет – Варна  решава да се прекрати 
съсобствеността между Община Варна, от една страна, и от друга страна: 
Ради Димитров Радев, Христо Благоев Цеков, Пантелей Благоев Цеков, Ина 
Тодорова Иванова, Радослав Тодоров Радев, Еленка Петкова Богданова, 
Марийка Илиева Димова, Невяна Тодорова Хаджийска, Доротея Тодорова 
Павлова, Калинка Давидова Тодорова, Еленка Димитрова Жекова, Хриска 
Благоева Пантева, Пламен Радославов Димов, Димо Радославов Димов, 
чрез продажба на имот-частна общинска собственост, с административен 
адрес: гр. Варна, кв. „Владислав Варненчик”, с.о „Ментеше”, 
представляващ 316 (триста и шестнадесет) м2 идеални части от Поземлен 
имот 1386 (хиляда триста осемдесет шест), целият с площ 2 572 (две хиляди 
петстотин седемдесет и два) м2, при граници на имота: ПИ № 9559/ девет 
хиляди петстотин петдесет и девет, ПИ № 9566 / девет хиляди петстотин 
шестдесет и шест, ПИ № 1387 / хиляда триста осемдесет и седем/, ПИ № 
1388 / хиляда триста осемдесет и осем/, ПИ № 9565 / девет хиляди 
петстотин шестдесети  пет/, на горепосочените съсобственици при следните 
квоти: 

1.  Ради Димитров Радев – 31.60 м2  ид. части ; 
2.  Христо Благоев Цеков – 21.07 м2  ид. части; 
3.  Пантелей Благоев Цеков – 21.07 м2  ид. части; 
4.  Ина Тодорова Иванова – 31.60 м2  ид. части; 
5.  Радослав Тодоров Радев – 31.60 м2  ид. части; 
6.  Еленка Петкова Богданова – 63.20 м2  ид. части; 
7.  Марийка Илиева Димова – 7.02 м2  ид. части; 



8.  Невяна Тодорова Хаджийска 10.53 м2  ид. части; 
9.  Доротея Тодорова Павлова 10.53 м2  ид. части; 
10.  Калинка Давидова Тодорова 21.07 м2  ид. части; 
11.  Еленка Димитрова Жекова – 31.60 м2  ид. части; 
12.  Хриска Благоева Пантева – 21.07 м2  ид. части 
13.  Пламен  Радославов Димов – 7.02 м2  ид. части; 
14.  Димо Радославов Димов  - 7.02 м2  ид. части     

 За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 5541/30.01.2009 г. 
 Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, за 
сумата от 11 060 (единадесет хиляди и шестдесет) лева, без включен ДДС. 
 Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно извършване на разпоредителната сделка. 

/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 35, против – 0, въздържали се – 3, отсъстват – 13/ 

 
 
 
 
 1616-5. 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 4801/03.09.2009 г., Общински съвет– Варна одобрява пазарната 
оценка, изготвена от оценител на имоти, във връзка с прекратяване на 
съсобственост чрез продажба частта на Община Варна, представляваща 
125,00 (сто двадесет и пет) кв.м. идеални части от поземлен имот 
10135.3515.1769 (десет хиляди сто тридесет и пет. три хиляди петстотин и 
петнадесет. хиляда седемстотин шестдесет и девет), целият с площ 265,00 
(двеста шестдесет и пет) кв.м., в размер на 72 100,00 (седемдесет и две 
хиляди и сто) лева, без включен ДДС. 

/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 35, против – 0, въздържали се – 3, отсъстват – 13/ 

 
 
 
 
 1617-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 
от ЗОС, чл. 33, предл. 2 и по реда на чл. 34 от НРПУРОИ на Община Варна 
и по предложение на Кмета на Община Варна с вх.№ ЗАО 4801/03.09.2009 
г., Общински съвет – Варна решава да се прекрати съсобствеността между 
Община Варна, от една страна, и от друга страна ХРИСТО ПЕТРОВ 
ХРИСТОВ, чрез продажба на имот - частна общинска собственост, находящ 
се в гр Варна, улица “Фантазия”, до бл.77, представляващ 125,00 (сто 



двадесет и пет) кв.м. идеални части от поземлен имот 10135.3515.1769 
(десет хиляди сто тридесет и пет. три хиляди петстотин и петнадесет. 
хиляда седемстотин шестдесет и девет), целият с площ 265,00 (двеста 
шестдесет и пет) кв.м., по плана на 16 (шестнадесети) микрорайон на гр. 
Варна, при граници на имота: поземлен имот 10135.3515.392 (десет хиляди 
сто тридесет и пет. три хиляди петстотин и петнадесет. триста деветдесет и 
две), поземлен имот 10135.3515.594 (десет хиляди сто тридесет и пет. три 
хиляди петстотин и петнадесет. петстотин деветдесет и четири), на 
съсобственика ХРИСТО ПЕТРОВ ХРИСТОВ. 
 За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 4964/18.04.2008 г. 
 Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, за 
сумата от 72100,00 (седемдесет и две хиляди и сто) лева, без включен ДДС.  
 Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно извършване на разпоредителната сделка. 

/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 35, против – 0, въздържали се – 3, отсъстват – 13/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 1618-5. 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-41404/02.09.2009 г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена от оценител на имоти, във връзка с 
прекратяване на съсобственост чрез продажба частта на Община Варна, 
представляваща 80,00 (осемдесет) кв.м. идеални части от урегулиран 
поземлен имот ІІІ-157 (три-сто петдесет и седем) по плана на с. Каменар, с 
административен адрес в с. Каменар, община Варна, област Варна, целият с 
площ 445,00 (четиристотин четиридесет и пет) кв.м., в размер на 1280,00 
(хиляда двеста и осемдесет) лева, без включен ДДС. 

/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 35, против – 0, въздържали се – 3, отсъстват – 13/ 
 
 
 

 



 1619-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 
от ЗОС, чл. 33, предл. 2 и по реда на чл. 34 от НРПУРОИ на Община Варна 
и по предложение на Кмета на Община Варна с вх.№ ЗАО 41404/02.09.2009 
г., Общински съвет – Варна решава да се прекрати съсобствеността между 
Община Варна, от една страна, и от друга страна ЖИВКО ГЕНОВ 
ИВАНОВ, чрез продажба на имот- частна общинска собственост, 
представляващ 80,00 (осемдесет) кв.м. идеални части от урегулиран 
поземлен имот ІІІ-157 (три-сто петдесет и седем) по плана на с. Каменар, с 
административен адрес в с. Каменар, община Варна, област Варна, целият с 
площ 445,00 (четиристотин четиридесет и пет) кв.м., при граници на имота: 
урегулиран поземлен имот ІV-156 (четири-сто петдесет и шест), улица и 
урегулиран поземлен имот ІІ-158, на съсобственика ЖИВКО ГЕНОВ 
ИВАНОВ. 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 5357/19.11.2008 г. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, 
за сумата от 1280,00 (хиляда двеста и осемдесет) лева, без включен ДДС.  
 Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно извършване на разпоредителната сделка. 

/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 35, против – 0, въздържали се – 3, отсъстват – 13/ 

 
 
 
 
 1620-5. 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–33885/29.07.09 г., Общински съвет – Варна одобрява пазарната 
оценка, изготвена от оценител на имоти, във връзка с прекратяване на 
съсобственост чрез продажба частта на Община Варна, представляваща 
19.00 (деветнадесет) м2 идеални части от Поземлен имот 10135.3515.1022 
(десет хиляди сто тридесет и пет. три хиляди петстотин и петнадесет. 
хиляда двадесет и две), с административен адрес: гр. Варна, ул. „Академик 
Курчатов”, № 41, целият с площ 203.00 (двеста и три) м2, в размер на 8 400 
(осем и четиристотин) лева, без включен ДДС. 

/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 35, против – 0, въздържали се – 3, отсъстват – 13/ 

 
 
 
 



1621-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 
от ЗОС, чл. 33, предл. 2 и по реда на чл. 34 от НРПУРОИ и по предложение 
на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО – 33885/29.07.09 г., Общински 
съвет – Варна решава да се прекрати съсобствеността между Община 
Варна, от една страна, и от друга страна Стоян Вълков Стоянов, 
ЕГН , Димитър Вълков Стоянов, ЕГН , Атанас Вълков Стоянов, ЕГН  и 
Тончо Вълков Стоянов, ЕГН , чрез продажба на имот–частна общинска 
собственост, с административен адрес: гр. Варна, ул. „Академик 
Курчатов”, № 41, представляващ 19.00 (деветнадесет) м2 идеални 
части  от Поземлен имот 10135.3515.1022 (десет хиляди сто тридесет и 
пет. три хиляди петстотин и петнадесет. хиляда двадесет и две), целият 
с площ 203.00 (двеста и три) м2, при граници на имота: ПИ № 
10135.3515.1023 (десет хиляди сто тридесет и пет. три хиляди петстотин и 
петнадесет хиляда двадесет и три), ПИ № 10135.3515.1024 (десет 
хиляди сто тридесет и пет. три хиляди петстотин и петнадесет. хиляда 
двадесет и четири), ПИ № 10135.3515.1020 (десет хиляди сто 
тридесет и пет. три хиляди петстотин и петнадесет. хиляда двадесет), ПИ № 
10135.3515.1021 (десет хиляди сто тридесет и пет. три хиляди петстотин и 
петнадесет. хиляда двадесет и едно), ПИ № 10135.3515.904 (десет хиляди 
сто тридесет и пет. три хиляди петстотин и петнадесет. деветстотин и 
четири) , на гореописаните съсобственици, при следните квоти:  

СТОЯН ВЪЛКОВ СТОЯНОВ, ЕГН  – 2.84 м2 ид. части от Поземлен 
имот 10135.3515.1022; 

ДИМИТЪР ВЪЛКОВ СТОЯНОВ, ЕГН  – 2.84 м2 ид. части от  
Поземлен имот 10135.3515.1022; 

АТАНАС ВЪЛКОВ СТОЯНОВ, ЕГН  – 2.84 м2 ид. части от  
Поземлен имот 10135.3515.1022; 

ТОНЧО ВЪЛКОВ СТОЯНОВ, ЕГН  – 10.48 м2 ид. части от  Поземлен 
имот 10135.3515.1022; 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 5480/12.01.2009 г. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, за 
сумата от 8 400 (осем и четиристотин) лева, без включен ДДС. 

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

/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 35, против – 0, въздържали се – 3, отсъстват – 13/ 



1622-5. 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 – 726/29.07.2009 г., Общински съвет – Варна одобрява пазарната 
оценка, изготвена от оценител на имоти, във връзка с прекратяване на 
съсобственост чрез продажба частта на Община Варна, представляваща 36 
(тридесет и шест) м2 идеални части от Поземлен имот 10135.3515.82 (десет 
хиляди сто тридесет и пет. три хиляди петстотин и петнадесет. осемдесет и 
две), с административен адрес: гр. Варна, ж.к „Трошево”, ул. „Лира”, № 
15, целият с площ 236 (двеста тридесет и шест) м2, в размер на 20 100 
(двадесет хиляди и сто) лева, без включен ДДС. 

/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 35, против – 0, въздържали се – 3, отсъстват – 13/ 

 
 
 

1623-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 
от ЗОС, чл. 33, предл. 2 и по реда на чл. 34 от НРПУРОИ на Община Варна 
и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО–726/29.07.2009 
г., Общински съвет – Варна решава да се прекрати съсобствеността между 
Община Варна, от една страна, и от друга страна ДИЯН ГЕОРГИЕВ 
ДАНАИЛОВ, чрез продажба на имот– частна общинска собственост с 
административен адрес: гр. Варна, ж.к „Трошево”, ул. „Лира”, № 15, 
представляващ 36 (тридесет и шест) м2 идеални части от Поземлен имот 
10135.3515.82 (десет хиляди сто тридесет и пет. три хиляди петстотин и 
петнадесет осемдесет и две), целият с площ 236 (двеста тридесет и шест) м2, 
при граници на имота: ПИ № 10135.3515.92 (десет хиляди сто тридесет и 
пет. три хиляди петстотин и петнадесет.деветдесет и две), ПИ 10135.3515.91 
(десет хиляди сто тридесет и пет. три хиляди петстотин и 
петнадесет.деветдесет и едно), ПИ № 10135.3515.83 (десет хиляди сто 
тридесет и пет. три хиляди петстотин и петнадесет. осемдесет и три), ПИ № 
10135.3515.79 (десет хиляди сто тридесет и пет. три хиляди петстотин и 
петнадесет. седемдесет и девет), ПИ № 10135.3515.81 (десет хиляди сто 
тридесет и пет. три хиляди петстотин и петнадесет. осемдесет и едно), на 
съсобственика ДИЯН ГЕОРГИЕВ ДАНАИЛОВ. 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 5534/28.01.2009 г. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, 
за сумата от 20 100 (двадесет хиляди и сто) лева, без включен ДДС. 

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

/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 35, против – 0, въздържали се – 3, отсъстват – 13/ 



1624-5. 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. № ОБС-8-2800/613/17.07.2009 г., Общински съвет–Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена от оценител на имоти, във връзка с провеждане 
на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот - частна общинска 
собственост, представляващ ПИ № 10135.5501.50, с площ 3182,00 кв.м., 
находящ се в гр. Варна, „Южна промишлена зона”, при граници: ПИ 
5501.47, ПИ 5501.48, ПИ 5501.49, ПИ 5501.52, ПИ 5501.51, ПИ 5501.45, в 
размер на 368 842,00 (триста шестдесет и осем хиляди осемстотин 
четиридесет и два) лева, без включен ДДС. 

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

 
 

 
1625-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от 

ЗОС, във връзка с чл. 28 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на 
Община Варна с вх. № ОБС-8-2800/613/17.07.2009 г., Общински съвет – 
Варна решава да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на 
имот - частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ”Южна 
промишлена зона”, представляващ ПИ № 10135.5501.50, с площ 3182,00 
кв.м., при граници: ПИ 5501.47, ПИ 5501.48, ПИ 5501.49, ПИ 5501.52, ПИ 
5501.51, ПИ 5501.45. 

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 
5223/10.10.2008 г.  

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена 368 842,00 (триста шестдесет и осем 
хиляди осемстотин четиридесет и два) лева, без включен ДДС. Стъпка на 
наддаване - 10 % от началната тръжна цена, в размер на 36 884,20 (тридесет 
и шест хиляди осемстотин осемдесет и четири лева и двадесет стотинки) 
лева. 

Общински съвет-Варна утвърждава 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/; 

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 36884,20 
(тридесет и шест хиляди осемстотин осемдесет и четири лева и двадесет 
стотинки) 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  500,00лв., платима по IBAN: BG49CECB97908462150000, BIC: 
CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при «Централна кооперативна 
банка» АД – клон Варна. 



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

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно провеждане на публичния търг, като въз основа на 
резултатите от търга издаде заповед и сключи договор със спечелилия 
участник. 

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

 
 
 
 
 

1626-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 41, ал. 2, 
във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община 
Варна с вх. № ОС-9-9302(96)17.07.2009 г., Общински съвет – Варна 
одобрява пазарната оценка, изготвена от оценител на имоти, във връзка с 
провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот- частна 
общинска собственост, представляващ УПИ № X-582 (десет-петстотин 
осемдесет и две)–„общ. обслужващи и социални дейности” с площ 2 667,00 
(две хиляди шестстотин шестдесет и седем) кв. м., находящ се в гр. Варна, 
с.о. „Пчелина”, кв. 26, в размер на 132 468,00 (сто тридесет и две хиляди 
четиристотин шестдесет и осем) лева, без включен ДДС. 

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

 
 

 
 
 
1627-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от 

ЗОС, във връзка с чл. 28 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на 
Община Варна с вх. № ОС-9-9302(96)17.07.2009 г., Общински съвет – 
Варна решава да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на 
имот - частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, с.о. 
„Пчелина”, кв. 26, представляващ урегулиран поземлен имот № X-582 
(десет-петстотин осемдесет и две)–„общ. обслужващи и социални 
дейности” с площ 2 667,00 (две хиляди шестстотин шестдесет и седем) кв. 
м., при граници: УПИ № IX-516, УПИ № XII-581, УПИ № XIII-584 и УПИ 
№ XI-583. 



За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 
5441/10.12.2008 г. 

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена 132 468,00 (сто тридесет и две хиляди 
четиристотин шестдесет и осем) лева, без включен ДДС. Стъпка на 
наддаване - 10 % от началната тръжна цена, в размер на 13 246,80 
(тринадесет хиляди двеста четиридесет и шест лева и осемдесет стотинки) 
лева. 

Общински съвет-Варна утвърждава следните 
ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

2.14. платежен документ за внесен депозит в размер на 13 246,80 
(тринадесет хиляди двеста четиридесет и шест лева и осемдесет стотинки) 
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 1 000,00 (хиляда) лева, платима по IBAN: 
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 
00, при «Централна кооперативна банка» АД – клон Варна.  

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

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно провеждане на публичния търг, като въз основа на 
резултатите от търга издаде заповед и сключи договор със спечелилия 
участник. 

 
 

 
1628-5-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 41, ал. 2, 

във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община 
Варна с вх. № ОБС-9-2800/55/17.07.2009 г., Общински съвет – Варна 
одобрява пазарната оценка, изготвена от оценител на имоти, във връзка с 
провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот- частна 
общинска собственост, представляващ УПИ ІХ-516, с площ 929,00 кв.м., 
находящ се в гр. Варна, с.о. „Пчелина”, кв. 26, при граници: УПИ VІІІ-517, 
УПИ Х-582, УПИ ХІ-583, в размер на 44 790,00 (четиридесет и четири 
хиляди седемстотин и деветдесет) лева, без включен ДДС. 

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



1628-5-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от 
ЗОС, във връзка с чл. 28 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на 
Община Варна с вх. № ОБС-9-2800/55/17.07.2009 г., Общински съвет–Варна 
решава да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на имот- 
частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, с.о. „Пчелина”, кв. 
26, представляващ УПИ ІХ-516, с площ 929,00 кв.м., при граници: УПИ 
VІІІ-517, УПИ Х-582, УПИ ХІ-583. 

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 
5488/12.01.2009 г.  

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена 44 790,00 (четиридесет и четири хиляди 
седемстотин и деветдесет) лева, без включен ДДС. Стъпка на наддаване- 10 
% от началната тръжна цена, в размер на 4 479,00 (четири хиляди 
четиристотин седемдесет и девет) лева. 

Общински съвет-Варна утвърждава следните 
ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

2.14. платежен документ за внесен депозит в размер на 4479,00 
(четири хиляди четиристотин седемдесет и девет) 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  500,00 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 провеждане на публичния търг, като въз основа на 
резултатите от търга издаде заповед и сключи договор със спечелилия 
участник. 

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



1629-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 41, ал. 2, 
във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община 
Варна с вх. № ОБС-9-2800/53/17.07.2009 г., Общински съвет – Варна 
одобрява пазарната оценка, изготвена от оценител на имоти, във връзка с 
провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот- частна 
общинска собственост, представляващ УПИ VІІ-515, с площ 660,00 кв.м., 
находящ се в гр. Варна, с.о.”Пчелина”, кв. 27, при граници: УПИ ХХІІ-506, 
УПИ VІ-505, УПИ VІІІ-514, УПИ ХХ-508, в размер на 31 650,00 (тридесет и 
една хиляди шестстотин и петдесет) лева, без включен ДДС. 

/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 40, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 11/ 
 
 
1630-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от 

ЗОС, във връзка с чл. 28 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на 
Община Варна с вх. № ОБС-9-2800/53/17.07.2009 г., Общински съвет – 
Варна решава да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на 
имот- частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, с.о. 
„Пчелина”, кв. 27, представляващ УПИ VІІ-515, с площ 660,00 кв.м., при 
граници: УПИ ХХІІ-506, УПИ VІ-505, УПИ VІІІ-514, УПИ ХХ-508. 

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 
5487/12.01.2009 г. 

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена 31650,00 (тридесет и една хиляди 
шестстотин и петдесет) лева, без включен ДДС. Стъпка на наддаване - 10 % 
от началната тръжна цена, в размер на 3 165,00 (три хиляди сто шестдесет и 
пет) лева. 

Общински съвет-Варна утвърждава следните 
ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ: 

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.14. платежен документ за внесен депозит в размер на 3 165,00 (три 
хиляди сто шестдесет и пет) 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  500,00лв., платима по IBAN: BG49CECB97908462150000, BIC: 
CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при «Централна кооперативна 
банка» АД – клон Варна. 

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



Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно провеждане на публичния търг, като въз основа на 
резултатите от търга издаде заповед и сключи договор със спечелилия 
участник. 

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

 
 
 

 
 
1631-5. 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. № ОБС-9-1000/23/17.07.2009 г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена от оценител на имоти, във връзка с провеждане 
на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот- частна общинска 
собственост, представляващ ПИ № 1338, с площ 389,00 кв.м., находящ се в 
гр. Варна, , р-н „Вл. Варненчик”, с.о.”Ментеше”, при граници: ПИ №9553, 
ПИ №9583, ПИ №645, ПИ №1337, в размер на 14 400,00  (четиринадесет 
хиляди и четиристотин) лева, без включен ДДС. 

/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 40, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 11/ 
 
 
 
 
1632-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от 

ЗОС, във връзка с чл. 28 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на 
Община Варна с вх. № ОБС-9-1000/23/17.07.2009 г., Общински съвет – 
Варна решава да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на 
имот-частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, р-н „Вл. 
Варненчик”, с.о.”Ментеше”, представляващ ПИ № 1338, с площ 389,00 
кв.м., при граници: ПИ № 9553, ПИ № 9583, ПИ № 645, ПИ № 1337. 

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 
5314/07.11.2008 г. 

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена 14 400,00 (четиринадесет хиляди и 
четиристотин) лева, без включен ДДС. Стъпка на наддаване - 10 % от 
началната тръжна цена, в размер на 1 440,00 (хиляда четиристотин и 
четиридесет) лева. 

Общински съвет-Варна утвърждава следните 
ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ: 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



2.14. платежен документ за внесен депозит в размер на 1440,00 
(хиляда четиристотин и четиридесет) 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  500,00лв., платима по IBAN: BG49CECB97908462150000, BIC: 
CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при «Централна кооперативна 
банка» АД – клон Варна. 

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

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно провеждане на публичния търг, като въз основа на 
резултатите от търга издаде заповед и сключи договор със спечелилия 
участник. 

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

 
 

 
 
 
1633-5. 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. № ОБС-9-1000/20/17.07.2009 г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена от оценител на имоти, във връзка с провеждане 
на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот- частна общинска 
собственост, представляващ ПИ № 1430, с площ 1350,00 кв.м., находящ се 
в гр. Варна, , р-н „Вл. Варненчик”, с.о. „Ментеше”, при граници ПИ № 713, 
ПИ № 1357, ПИ № 716, ПИ № 1361, ПИ № 720, ПИ № 721, ПИ № 723, в 
размер на 71 300,00 (седемдесет и една хиляди и триста) лева, без включен 
ДДС. 

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

 



1634-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от 
ЗОС, във връзка с чл. 28 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на 
Община Варна с вх. № ОБС-9-1000/20/17.07.2009 г., Общински съвет – 
Варна решава да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на 
имот - частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, р-н „Вл. 
Варненчик”, с.о. „Ментеше”, представляващ ПИ № 1430, с площ 1350,00 
кв.м., при граници: ПИ № 713, ПИ № 1357, ПИ № 716, ПИ № 1361, ПИ № 
720, ПИ № 721, ПИ № 723. 

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 
5319/07.11.2008 г. 

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена 71 300,00 (седемдесет и една хиляди и 
триста) лева без включен ДДС. Стъпка на наддаване- 10 % от началната 
тръжна цена, в размер на 7 130,00 (седем хиляди сто и тридесет) лева. 

Общински съвет-Варна утвърждава следните 
ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

2.14. платежен документ за внесен депозит в размер на 7 130,00 
(седем хиляди сто и тридесет) 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  500,00лв., платима по IBAN: BG49CECB97908462150000, BIC: 
CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при «Централна кооперативна 
банка» АД – клон Варна. 

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

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно провеждане на публичния търг, като въз основа на 
резултатите от търга издаде заповед и сключи договор със спечелилия 
участник. 

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



1635-5. 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. № ОБС-9-1000/21/17.07.2009 г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена от оценител на имоти, във връзка с провеждане 
на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот - частна общинска 
собственост, представляващ ПИ № 1054, с площ 445,00 кв.м., находящ се в 
гр. Варна,  р-н „Вл. Варненчик”, с.о. „Ментеше”, при граници: ПИ № 1055 
и дере, в размер на 34 980,00 (тридесет и четири хиляди деветстотин и 
осемдесет) лева, без включен ДДС. 

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

 
 
1636-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от 

ЗОС, във връзка с чл. 28 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на 
Община Варна с вх. № ОБС-9-1000/21/17.07.2009 г., Общински съвет – 
Варна решава да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на 
имот- частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, , р-н „Вл. 
Варненчик”, с.о. „Ментеше”, представляващ ПИ № 1054, с площ 445,00 
кв.м., при граници: ПИ № 1055 и дере. 

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 
5320/07.11.2008 г. 

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена 34 980,00 (тридесет и четири хиляди 
деветстотин и осемдесет) лева, без включен ДДС. Стъпка на наддаване - 10 
% от началната тръжна цена, в размер на 3 498,00 (три хиляди четиристотин 
деветдесет и осем) лева. 

Общински съвет-Варна утвърждава следните 
ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ: 

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

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

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

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

вписвания за вписване на едноличните търговци и юридическите лица 
/оригинал/, а за фирмите, които не са пререгистрирани в Търговския 



регистър – актуално удостоверение за съдебна регистрация /оригинал/ или 
заверено от участника – физическо лице, копие от лична карта; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.14. платежен документ за внесен депозит в размер на 3 498,00 (три 
хиляди четиристотин деветдесет и осем) лева, платими по IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при «Централна 
кооперативна банка» АД – клон Варна; 

2.15. платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу 
сумата от  500,00 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 провеждане на публичния търг, като въз основа на 
резултатите от търга издаде заповед и сключи договор със спечелилия 
участник. 

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

 
 

С резултати от гласуването: за – 36, против – 0, въздържали се – 0, 

общинските съветници приеха да гласуват анблок проекто-решенията от 

ПК „Собственост и стопанство” по т.т. ХLІІІ, ХLІV, ХLV, ХLVІ, ХLVІІ. 

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

1637-5. 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. № ОБС-9-1000/26/17.07.2009 г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена от оценител на имоти, във връзка с провеждане 
на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот - частна общинска 
собственост, представляващ ПИ № 1134, с площ 2719,00 кв.м., находящ се 
в гр. Варна, р-н „Вл. Варненчик”, с.о. „Ментеше”, при граници: ПИ № 
9507, ПИ № 9521, ПИ № 1133, ПИ № 9512, в размер на 245 730,00 (двеста 
четиридесет и пет хиляди седемстотин и тридесет) лева, без включен ДДС. 

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

 
 
1638-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от 

ЗОС, във връзка с чл. 28 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на 
Община Варна с вх. № ОБС-9-1000/26/17.07.2009 г., Общински съвет – 
Варна решава да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на 
имот - частна общинска собственост, представляващ ПИ № 1134, с площ 
2719,00 кв.м., находящ се в гр. Варна, р-н „Вл. Варненчик”, с.о. 
„Ментеше”, при граници: ПИ № 9507, ПИ № 9521, ПИ № 1133, ПИ № 
9512. 



За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 
5265/17.10.2008 г. 

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена 245 730,00 (двеста четиридесет и пет 
хиляди седемстотин и тридесет) лева, без включен ДДС. Стъпка на 
наддаване - 10 % от началната тръжна цена, в размер на 24 573,00 (двадесет 
и четири хиляди петстотин седемдесет и три) лева. 

Общински съвет-Варна утвърждава следните 
ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

2.14. платежен документ за внесен депозит в размер на 24 573,00 
(двадесет и четири хиляди петстотин седемдесет и три) 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  500,00 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 провеждане на публичния търг, като въз основа на 
резултатите от търга издаде заповед и сключи договор със спечелилия 
участник. 

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

 
 

Поради неточности в текстовете на проекторешенията, 

председателят на ПК по собственост и стопанство оттегли от 

разглеждане т. ХХІХ и т. ХХХ: 

ХХІХ.  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. № ОБС-9-1000/19/17.07.2009 г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена от оценител на имоти, във връзка с провеждане 
на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот- частна общинска 
собственост, представляващ ПИ № 1395, с площ 1171,00 кв.м., находящ се 
в гр. Варна, р-н „Вл. Варненчик”, с.о.”Ментеше”, при граници: ПИ № 1397, 



ПИ № 1396, ПИ № 9585, ПИ № 1491, ПИ № 1490, ПИ № 1489, в размер на 
10 060,00 (десет хиляди и шестдесет) лева, без включен ДДС. 

ХХХ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от 
ЗОС, във връзка с чл. 28 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на 
Община Варна с вх. № ОБС-9-1000/19/17.07.2009 г., Общински съвет – 
Варна решава да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на 
имот- частна общинска собственост, представляващ ПИ №1395, с площ 
1171,00 кв.м., находящ се в гр. Варна, р-н „Вл. Варненчик”, с.о. 
”Ментеше”, при граници: ПИ № 1397, ПИ № 1396, ПИ № 9585, ПИ № 
1491, ПИ № 1490, ПИ № 1489. 

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 
5318/07.11.2008г. 

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена 100 600,00 (сто хиляди и шестстотин) 
лева без включен ДДС. Стъпка на наддаване- 10 % от началната тръжна 
цена, в размер на 10 060,00 (десет хиляди и шестдесет) лева. 

Общински съвет-Варна утвърждава следните 
ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ: 

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

2.14. платежен документ за внесен депозит в размер на 10060,00лв., 
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  500,00лв., платима по IBAN: BG49CECB97908462150000, BIC: 
CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при «Централна кооперативна 
банка» АД – клон Варна. 

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

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно провеждане на публичния търг, като въз основа на 
резултатите от търга издаде заповед и сключи договор със спечелилия 
участник.  

 
 

С резултати от гласуването: за – 17, против - 10, въздържали се – 1 

общинските съветници приеха процедурното предложение от г-н Борислав 

Гуцанов за удължаване на работното време до 18.00 ч. 

 



Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 
1639-5. 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. № ОБС-9-1000/24/17.07.2009 г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена от оценител на имоти, във връзка с провеждане 
на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот- частна общинска 
собственост, представляващ ПИ № 1163, с площ 420,00 кв.м., находящ се в 
гр. Варна, р-н „Вл. Варненчик”, с.о.”Ментеше”, при граници: ПИ № 9578, 
ПИ № 1164, ПИ № 9510, ПИ № 1161, ПИ № 1162, в размер на 23 131,00 
(двадесет и три хиляди сто тридесет и един) лева, без включен ДДС. 

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

 
1640-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от 

ЗОС, във връзка с чл. 28 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на 
Община Варна с вх. № ОБС-9-1000/24/17.07.2009 г., Общински съвет – 
Варна решава да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на 
имот - частна общинска собственост, представляващ ПИ № 1163, с площ 
420,00 кв.м., находящ се в гр. Варна, р-н „Вл. Варненчик”, с.о.”Ментеше”, 
при граници: ПИ № 9578, ПИ № 1164, ПИ № 9510, ПИ № 1161, ПИ № 1162. 

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 
5315/07.11.2008 г. 

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена 23 131,00 (двадесет и три хиляди сто 
тридесет и един) лева, без включен ДДС. Стъпка на наддаване - 10 % от 
началната тръжна цена, в размер на 2 313,10 (две хиляди триста и 
тринадесет лева и десет стотинки) лева. 

Общински съвет-Варна утвърждава следните 
ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ: 

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

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

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

тръжни документи; 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.14. платежен документ за внесен депозит в размер на 2 313,10 (две 
хиляди триста и тринадесет лева и десет стотинки) 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  500,00 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 провеждане на публичния търг, като въз основа на 
резултатите от търга издаде заповед и сключи договор със спечелилия 
участник. 

/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 40, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 11/ 
 
 
 
1641-5. 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. № ОБС-9-1000/17/17.07.2009 г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена от оценител на имоти, във връзка с провеждане 
на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот- частна общинска 
собственост, представляващ ПИ № 455, с площ 447,00 кв.м., находящ се в 
гр. Варна, р-н „Вл. Варненчик”, с.о.”Балъм дере”, при граници: ПИ № 514, 
ПИ № 193, ПИ № 9514, в размер на 11 261,00 (единадесет хиляди двеста 
шестдесет и един лева), без включен ДДС. 

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

 
 
 

1642-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от 
ЗОС, във връзка с чл. 28 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на 
Община Варна с вх. № ОБС-9-1000/17/17.07.2009 г., Общински съвет – Варна 
решава да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на имот- 
частна общинска собственост, представляващ ПИ № 455, с площ 447,00 
кв.м., находящ се в гр. Варна, р-н „Вл. Варненчик”, с.о.”Балъм дере”, при 
граници: ПИ № 514, ПИ № 193, ПИ № 9514. 

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 
5310/05.11.2008 г. 

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена 11 261,00 (единадесет хиляди двеста 
шестдесет и един) лева, без включен ДДС. Стъпка на наддаване - 10 % от 
началната тръжна цена, в размер на 1 126,10 (хиляда сто двадесет и шест лева 
и десет стотинки) лева. 



Общински съвет-Варна утвърждава следните 
ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

2.14. платежен документ за внесен депозит в размер на 1126,10 
(хиляда сто двадесет и шест лева и десет стотинки) 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  500,00лв., платима по IBAN: BG49CECB97908462150000, BIC: 
CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при «Централна кооперативна 
банка» АД – клон Варна. 

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

Общински съвет– Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно провеждане на публичния търг, като въз основа на 
резултатите от търга издаде заповед и сключи договор със спечелилия 
участник. 

/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 40, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 11/ 
 
 
 
1643-5. 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. № ОБС-9-1000/22/17.07.2009 г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена от оценител на имоти, във връзка с провеждане 
на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот- частна общинска 
собственост, представляващ ПИ № 1312, с площ 936,00 кв.м., находящ се в 
гр. Варна, р-н „Вл. Варненчик”, с.о. „Ментеше”, при граници: ПИ № 1331, 
ПИ № 9554, ПИ № 1311, в размер на 82 400,00  (осемдесет и две хиляди и 
четиристотин) лева, без включен ДДС. 

/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 40, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 11/ 
 
 
 
1644-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от 

ЗОС, във връзка с чл. 28 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на 
Община Варна с вх. № ОБС-9-1000/22/17.07.2009 г., Общински съвет – Варна 
решава да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на имот- 
частна общинска собственост, представляващ ПИ № 1312, с площ 936,00 



кв.м., находящ се в гр. Варна, р-н „Вл. Варненчик”, с.о.”Ментеше”, при 
граници: ПИ № 1331, ПИ № 9554, ПИ № 1311. 

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 
5313/07.11.2008 г. 

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена 82 400,00 (осемдесет и две хиляди и 
четиристотин) лева, без включен ДДС. Стъпка на наддаване - 10 % от 
началната тръжна цена, в размер на 8 240,00 (осем хиляди двеста и 
четиридесет) лева. 

Общински съвет-Варна утвърждава следните 
ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

2.14. платежен документ за внесен депозит в размер на 8 240,00 (осем 
хиляди двеста и четиридесет) 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  500,00лв., платима по IBAN: BG49CECB97908462150000, BIC: 
CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при «Централна кооперативна 
банка» АД – клон Варна. 

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

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно провеждане на публичния търг, като въз основа на 
резултатите от търга издаде заповед и сключи договор със спечелилия 
участник. 

/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 40, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 11/ 
 
 
 
1645-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 5 от 

ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-9-
2400/129/16.07.2009 г., Общински съвет – Варна учредява безвъзмездно 
право на ползване върху имот – частна общинска собственост, находящ с в 
гр. Варна, ул. “Цар Асен” № 41, 43, кв. 692, 691, 2-ри м.р., представляващ 
помещения в партера на 7-етажен жилищен блок, заемащ част от “секция 41” 
със застроена площ 147,86 / сто четиридесет и седем цяло и осемдесет и шест 
стотни/ кв.м. – предмет на АОС № 35/07.01.1997 г. в полза на Агенция за 



социално подпомагане, за нуждите на дирекция “Социално подпомагане” – 
Варна. 

Имотът се предоставя за срок от 10 години. 
Общински съвет - Варна Възлага на Кмета на Община Варна 

издаването на заповед и сключването на договор за безвъзмездно право на 
ползване върху описания имот, като задължава Кмета  на Община Варна в 
договора да включи клаузите, фигуриращи в Анекс № 1 към предходния 
договор за безвъзмездно право на ползване. 

/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 39, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 12/ 
 

 
 

1646-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 3 
във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна одобрява годишния 
финансов отчет, заверен от регистриран одитор, и годишен доклад за 
дейността на “Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания 
със стационар” ЕООД за 2008 г.  

/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 36, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 15/ 
 
 
 
1647-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 144, ал. 1 от 

ТЗ, Общински съвет – Варна не освобождава от отговорност контрольора на 
“Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със 
стационар” ЕООД д-р Емилия Цветанова Младенова за периода 01.01.08 г. 
до 31.12.08 г. 

/за – 34, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 
1648-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 от 

ТЗ, Общински съвет - Варна избира доц. Никола Милев Бакалов за 
извършване на одиторски контрол на “Областен диспансер за пневмо-
фтизиатрични заболявания със стационар” ЕООД за 2009 г. 

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



П Р О Е К Т        З А       Р Е Ш Е Н И Е : 
 

1649-5. 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 Митишев – управител на “Областен диспансер за 
пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар” ЕООД за 2008 г.  

/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 2, против – 19, въздържали се – 15, отсъстват – 15/ 
Решението не се приема. 
 
 
 
 
1650-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 1 от 

НРУПСЧОВКТД, във връзка с докладна записка от д-р Т. Аврамова – 
управител на “ДКЦ „Св. Иван Рилски – Аспарухово” – Варна” ЕООД с 
вх. № ОС-9-2600/68/25.09.2009 г., Общински съвет – Варна решава “ДКЦ 
„Св. Иван Рилски” – Аспарухово – Варна” ЕООД да проведе публичен 
търг с явно наддаване по реда на Наредбата по чл. 8, ал. 2 от ЗОС за 
продажба на лек автомобил – марка “ВАЗ”, модел 2121 “Нива – 221”, 
регистрационен № В 4530 СС, с дата на регистрация 12.04.1995 г., рама № 
XTA21213081114642, двигател № 3842962, с остатъчна стойност към 
01.01.2008 г. – 0 лв. 

Пазарната цена на автомобил марка “ВАЗ”, модел 2121 “Нива – 221”, 
собственост на търговското дружество, да бъде определена от лицензиран 
експерт-оценител. 

След извършването на продажбата средствата да бъдат използвани за 
закупуването на ДМА, необходими за развитие на общинското търговско 
дружество.  

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

 
 
1651-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, от 

ЗОС, по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО-
3896/31.07.2009 г., във връзка с реализиране на разпоредителна сделка на 
основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС, а именно: продажба на имот – общинска 
собственост, представляващ ПИ 10135.4504.365, с площ 270, 00 кв.м., с 
административен адрес в гр. Варна, ул. “Антон Франгя” № 3, на Валентин 
Красимиров Димов и Камен Красимиров Димов, Общински съвет – Варна 



одобрява пазарната оценка, изготвена от оценител на имоти по реда на чл. 22, 
ал. 3 от ЗОС, с която е определена пазарната стойност на гореописания имот, 
в размер на 43 860,00 /четиридесет и три хиляди осемстотин и шестдесет/ 
лева, без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 кв.м. 162,44 лв. 

/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 38, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 13/ 
 
 
 
1652-5. 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-53911/27.08.2009 г., Общински съвет– Варна одобрява пазарна 
оценка на ограниченото вещно право на строеж за изграждане на пристройка 
към съществуваща жилищна сграда с площ 48.98 м2 върху Поземлен имот № 
10135.4504.369, находящ се в гр. Варна, ж.к. „Владислав Варненчик”, ул. 
„Стоян Михайловски”, № 7, определена от оценител на имоти, в размер на 
33 350.00 (тридесет и три хиляди триста и петдесет) лева, без включен ДДС. 

/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 38, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 13/ 
 
 
 
1653-5. 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-48446/12.06.2009 г., Общински съвет – Варна одобрява пазарна 
оценка на ограниченото вещно право на строеж за изграждане на 
пристройка– тераса на апартамент № 13-а, находящ с в гр. Варна, кв. 
“Аспарухово”, ул. “Мара Тасева”, бл. 17, вх. Б, ет. 2, със застроена площ 8 
кв.м., определена от оценител на имоти, в размер на 2 460 /две хиляди 
четиристотин и шестдесет/ лева, без включен ДДС. 

/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 38, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 13/ 
 
 
 
1654-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, от 

ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО-
47353/13.07.2009 г., Общински съвет – Варна одобрява пазарна оценка, 
изготвена от оценител на имоти по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС, с която е 
определена пазарна стойност на ограничено вещно право на строеж за 
изграждане на пристройка – лятна кухня с площ 28 (двадесет и осем) кв.м., 
към съществуваща жилищна сграда, законно построена, с отстъпена право на 
строеж, в дворно място – общинска собственост, с административен адрес: 



гр. Варна, кв. Виница, ул.”Кастрица” № 43, в размер на 4427,00 (четири 
хиляди четиристотин двадесет и седем) лева, без включен ДДС, във връзка с 
реализиране на разпоредителна сделка – учредяване право на строеж на 
основание чл. 38, ал. 2 от ЗОС и чл. 41 ал. 2 от НРПУРОИ на Община Варна. 

/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 38, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 13/ 
 
 
 
 
1655-5. 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-35452/08.07.2009 г., Общински съвет – Варна одобрява пазарната 
оценка, изготвена  във връзка с постъпила молба вх.№ ЗАО-35452/07.08.2008 
год. от Антоанета Веселинова Йорданова и Юлиян Димитров Йорданов за 
учредяване на право на строеж върху поземлен имот– частна общинска 
собственост с идентификатор 10135.3511.208, по кадастрална карта на район 
„Младост”, одобрена със заповед № РД-18-64/16.05.2008 г. на изпълнителния 
директор на АГКК, съставляващ част от имот, с АОС № 2386/10.06.2002 г., за 
пристрояване на конзолна тераса със застроена площ 11,40 кв. м. към 
самостоятелен обект в съществуваща сграда с идентификатор 
№10135.3511.208.4.3, с адрес: ж.к. „Възраждане”, бл. 40, вх. 2, ет. 1, ап. 35. 
Пазарната оценка е изготвена от оценител на имоти съгласно Договор за 
възлагане № Д-9-9200 (708)22.05.2009 г. и е в размер на 4 620,00 (четири 
хиляди шестстотин и двадесет) лева.  

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

 
 

 
1656-5. 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-5015/17.07.2009 г., Общински съвет – Варна одобрява пазарната 
оценка, изготвена от оценител на имоти, във връзка с прекратяване на 
съсобственост чрез продажба частта на Община Варна, представляваща 
143.00 кв.м ид. части от поземлен имот с идентификатор № 10135.5549.1164, 
целият с площ от 593.00 кв.м, съгласно скица № 15795/10.11.2008 год., 
находящ се в местност “Прибой” по плана на кв. „Галата” в гр. Варна в 
размер на 9 700.00 (девет хиляди и седемстотин) лева, без включен ДДС. 

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



1657-5. 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, по реда на чл. 34 от НРПУРОИ и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО-5015/17.07.2009 г., 
Общински съвет – Варна решава да се прекрати съсобствеността между 
Община Варна, от една страна, и от друга страна Дияна Стойчева Узунова, 
Димитричка Георгиева Петрова и Стефка Тачева Димитрова чрез продажба 
на имот- частна общинска собственост, представляващ 143.00 кв.м ид. части 
от поземлен имот с идентификатор № 10135.5549.1164, целият с площ от 
593.00 кв.м, съгласно скица № 15795/10.11.2008 год., находящ се в местност 
“Прибой” по плана на кв. „Галата” в гр. Варна, на гореописаните 
съсобственици при равни квоти. 

За гореописания имот е съставен Акт за частна общинска собственост 
№ 5474/2008 год. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, за 
сумата от 9 700.00 (девет хилядии седемстотин) лева, без включен ДДС. 

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

/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 33, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 18/ 
 
 
 
1658-5. 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 -50506/21.08.09 г., Общински съвет – Варна одобрява пазарната 
оценка, изготвена от оценител на имоти в съответствие със стандартите на 
бизнес оценяването, във връзка с прекратяване на съсобственост чрез 
продажба частта на Община Варна, представляваща 7 (седем) м2 идеални 
части от Поземлен имот (ПИ) 10135.5063.30 (десет хиляди сто тридесет и пет. 
пет хиляди шестдесет и три. тридесет), целия с площ 2 000 (две хиляди) м2, с 
административен адрес гр. Варна, кв. Галата, кз. „Прибой”, в размер на 
830.00 (осемстотин и тридесет) лева, без включен ДДС. 

/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 33, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 18/ 
 
 
 
 
1659-5. 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, по реда на чл. 34 от НРПУРОИ и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО 50506/21.08.09 г., 
Общински съвет - Варна решава да се прекрати съсобствеността между 



Община Варна, от една страна, и от друга страна МАНЧО ХАРАЛАМБИЕВ 
ГЕНОВ, чрез продажба на имот - частна общинска собственост, 
представляващ 7 (седем) м2 идеални части от Поземлен имот (ПИ) 
10135.5063.30 (десет хиляди сто тридесет и пет. пет хиляди шестдесет и три. 
тридесет), целият с площ 2 000 (две хиляди) м2, с административен адрес гр. 
Варна, кв. Галата, кз. „Прибой”, при граници на имота: ПИ № 10135.5062.18 
(десет хиляди сто тридесет и пет. пет хиляди шестдесет и две. осемнадесет), 
ПИ 10135.5063.31 (десет хиляди сто тридесет и пет. пет хиляди шестдесет и 
три. тридесет и едно), ПИ № 10135.5063.2 (десет хиляди сто тридесет и пет. 
пет хиляди шестдесет и три. две), ПИ № 10135.5063.33 (десет хиляди сто 
тридесет и пет. пет хиляди шестдесет и три. тридесет и три), на 
съсобственика МАНЧО ХАРАЛАМБИЕВ ГЕНОВ. 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 5586/25.02.2009 г.. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, за 
сумата от 830.00 (осемстотин и тридесет) лева, без включен ДДС. 

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

/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 33, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 18/ 
 
 
 
 
1660-5. 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-38292/17.07.2009 г., Общински съвет – Варна одобрява пазарната 
оценка, изготвена от оценител на имоти, във връзка с прекратяване на 
съсобственост чрез продажба частта на Община Варна, представляваща, 
34,00 (тридесет и четири) кв. м. идеални части от поземлен имот № 
10135.2568.129 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин 
шестдесет и осем.сто двадесет и девет), идентичен с урегулиран поземлен 
имот № XI – 160 (единадесет – сто и шестдесет), целият с площ 1 274,00 
(хиляда двеста седемдесет и четири) кв. м., находящ се в гр. Варна, к. к. „Св. 
Св. Константин и Елена”, кв. 32, в размер на 13 305,00 (тринадесет хиляди 
триста и пет) лева, без включен ДДС. 

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



1661-5. 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, по реда на чл. 34 от НРПУРОИ и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО-38292/17.07.2009 г., 
Общински съвет – Варна решава да се прекрати съсобствеността между 
Община Варна, от една страна, и от друга страна „Перинов и Синове” ЕООД, 
ЕИК 103830447, представлявано от Евгений Стойнов Перинов, чрез 
продажба на имот– частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, к. 
к. „Св. Св. Константин и Елена”, кв. 32, представляващ 34,00 (тридесет и 
четири) кв. м. идеални части от поземлен имот № 10135.2568.129 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин шестдесет и осем.сто 
двадесет и девет), идентичен с урегулиран поземлен имот № XI–160 
(единадесет – сто и шестдесет), целият с площ 1 274,00 (хиляда двеста 
седемдесет и четири) кв. м., при граници на целия имот: ПИ № 
10135.2568.66, ПИ № 10135.2568.67, ПИ № 10135.2568.69, ПИ № 
10135.2568.68, ПИ № 10135.2568.61, ПИ № 10135.2568.120 и ПИ № 
10135.2568.62, на съсобственика „Перинов и Синове” ЕООД. 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 5212/08.10.2008 г. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, за 
сумата от 13 305,00 (тринадесет хиляди триста и пет) лева, без включен ДДС. 

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

/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 33, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 18/ 
 
 
 
 
1662-5. 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-16785; 35898/16.09.2009 г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена от оценител на имоти, във връзка с прекратяване 
на съсобственост чрез продажба частта на Община Варна, представляваща 
104 кв.м ид. части от поземлен имот с идентификатор № 10135.2563.435, 
целият с площ от 703.00 кв.м, находящ се в местност “Свети Никола” по 
плана на гр. Варна, съгласно скица № 2763/16.02.2009год., издадена от АГКК 
гр. Варна, в размер на 18 600.00 /осемнадесет хиляди и шестстотин/ лева, без 
включен ДДС. 

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

 



1663-5. 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, по реда на чл. 34 от НРПУРОИ и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО-
16785;35898/16.09.2009 г., Общински съвет – Варна решава да се прекрати 
съсобствеността между Община Варна, от една страна, и от друга страна 
Веска Христова Георгива и Мария Христова Динева-Кулева чрез продажба 
на имот- частна общинска собственост, представляващ 104 кв.м ид. части от 
поземлен имот с идентификатор № 10135.2563.435, целият с площ от 703.00 
кв.м, находящ се в местност “Свети Никола” по плана на гр. Варна, 
съгласно скица № 2763/16.02.2009год., издадена от АГКК гр. Варна, на 
гореописаните съсобственици при равни квоти. 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост №5326/2008год. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, за 
сумата от 18 600.00 /осемнадесет хиляди и шестстотин/ лева, без включен 
ДДС. 

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

/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 33, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 18/ 
 
 
 
 
 
1664-5. 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-3528/27.08.2009 г., Общински съвет – Варна одобрява пазарната 
оценка, изготвена от оценител на имоти, във връзка с прекратяване на 
съсобственост чрез продажба частта на Община Варна, представляваща 
154.17 (сто петдесет и четири цяло и седемнадесет) м2 идеални части от 
Поземлен имот (ПИ) 10135.5505.301 (десет хиляди сто тридесет и пет. пет 
хиляди петстотин и пет.триста и едно), целият с площ 314.00 м2, находящ се в 
гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. „Лерин”, № 2, в размер на 35 251 (тридесет и 
пет хиляди двеста петдесет и един) лева, без включен ДДС. 

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



1665-5. 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, по реда на чл. 34 от НРПУРОИ на 
Община Варна и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО-
3528/27.08.2009 г., Общински съвет-Варна решава да се прекрати 
съсобствеността между Община Варна, от една страна, и от друга страна 
ЕЛЕНКА АТАНАСОВА КОЛЕВА И ЯНАКИ АТАНАСОВ ЯНАКИЕВ чрез 
продажба на имот- частна общинска собственост, представляващ 154.17 (сто 
петдесет и четири цяло и седемнадесет) м2 идеални части от Поземлен имот 
(ПИ) с идентификатор 10135.5505.301 (десет хиляди сто тридесет и пет. пет 
хиляди петстотин и пет.триста и едно), целият с площ 314.00 (триста и 
четиринадесет) м2, с административен адрес: гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. 
„Лерин”, № 2, при граници на имота: ПИ № 5505.299 (пет хиляди петстотин 
и пет.двеста деветдесет и девет), ПИ № 5505.300 (пет хиляди петстотин и 
пет.триста), ПИ № 5505.306 (пет хиляди  петстотин и пет. триста и шест), ПИ 
№ 5505.305 (пет хиляди петстотин и пет. триста и пет), ПИ № 5505.302 (пет 
хиляди петстотин и пет. триста и две), на съсобствениците ЕЛЕНКА 
АТАНАСОВА КОЛЕВА И ЯНАКИ АТАНАСОВ ЯНАКИЕВ при следните 
квоти: 

Еленка Атанасова Колева- 115.63 ид. части от поземлен имот с 
идентификатор 10135.5505.301; 

Янаки Атанасов Янакиев– 38.54 ид. части от поземлен имот с 
идентификатор 10135.5505.301. 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 5323/07.11.2008 г. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, за 
сумата от 35 251 (тридесет и пет хиляди двеста петдесет и един) лева, без 
включен ДДС. 

Общински съвет възлага на кмета на Община Варна осъществяването 
на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно 
извършване на разпоредителната сделка. 

/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 33, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 18/ 
 
 
 
 
1666-5. 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. № ЗАО43432/27.08.09 г., Общински съвет – Варна одобрява пазарната 
оценка, изготвена от оценител на имоти, във връзка с прекратяване на 
съсобственост чрез продажба частта на Община Варна, представляваща 47.00 
(четиридесет и седем) м2 идеални части от УПИ ХІ-101 (единадесет римско–
сто и едно), кв. 7, целият с площ 745.60 (седемстотин четиридесет и пет цяло 



и шестдесет стотни) м2, находящ се в с. Константиново, община Варна, в 
размер на 1 278.00 (хиляда двеста седемдесет и осем) лева, без включен ДДС. 

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

1667-5. 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, по реда на чл. 34 от НРПУРОИ на 
Община Варна и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № 
ЗАО43432/27.08.09 г., Общински съвет–Варна решава да се прекрати 
съсобствеността между Община Варна, от една страна, и от друга страна 
КОНСТАНТИН ЙОРДАНОВ БОЕВ, ЕГН , чрез продажба на имот- 
частна общинска собственост, представляващ 47.00 (четиридесет и седем) 
м2 идеални части от УПИ ХІ-101 (единадесет римско – сто и едно), целият 
с площ 745.60 (седемстотин четиридесет и пет цяло и шестдесет стотни) 
м2, с административен адрес: Община Варна, с. Константиново, кв. 7 
(седем), при граници на имота: УПИ ХІ-554 (десет римско – петстотин 
петдесет и четири), дере, УПИ ХІІ–100 (дванадесет римско–сто), ул. 
„Витоша”, на съсобственика КОНСТАНТИН ЙОРДАНОВ БОЕВ. 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 5458/16.12.2008 г. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, за 
сумата от 1 278.00 (хиляда двеста седемдесет и осем) лева, без включен ДДС. 

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

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

1668-5. 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-48046/26.08.2009 г., Общински съвет – Варна одобрява пазарната 
оценка, изготвена от оценител на имоти, във връзка с прекратяване на 
съсобственост чрез продажба частта на Община Варна, представляваща 26.30 
/двадесет и шест цяло и тридесет стотни/ кв.м ид. части от УПИ Х-434, 
целият с площ от 606.30 /шестстотин и шест цяло и тридесет/ кв.м, находящ 
се в с. Константиново, ул.”Васил Левски” № 62, в размер на 820.00 
/осемстотин и двадесет/ лева, без включен ДДС. 

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



1669-5. 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, по реда на чл. 34 от НРПУРОИ на 
Община Варна и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО-
48046/26.08.2009 г., Общински съвет–Варна решава да се прекрати 
съсобствеността между Община Варна, от една страна, и от друга страна 
Андон Николов Андонов, чрез продажба на имот - частна общинска 
собственост, представляващ 26.30 /двадесет и шест цяло и тридесет/ кв.м ид. 
части от УПИ Х-434, целият с площ от 606.30 кв.м, находящ се в 
с.Константиново, ул. „Васил Левски”, № 62, на съсобственика Андон 
Николов Андонов. 

За гореописания имот е съставен Акт за частна общинска собственост 
№ 1528/02.02.2000 год. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, за 
сумата от 820.00 /осемстотин и двадесет/ лева, без включен ДДС. 

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

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

1670-5. 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– 23527/27.08.09 г., Общински съвет–Варна одобрява пазарната 
оценка, изготвена от оценител на имоти, във връзка с прекратяване на 
съсобственост чрез продажба частта на Община Варна, представляваща 
166.35 (сто шестдесет и шест цяло и тридесет и пет стотни) м2 идеални части 
от поземлен имот с идентификатор № 10135.52.178, целият с площ 313 
(триста и тринадесет цяло) м2 , (идентичен с ПИ № 3), находящ се в гр. 
Варна, ул. „Петко Напетов”, № 56, в размер на 73 000 (седемдесет и три 
хиляди) лева, без включен ДДС. 

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

1671-5. 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, по реда на чл. 34 от НРПУРОИ на 
Община Варна и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО– 
23527/27.08.09 г., Общински съвет-Варна решава да се прекрати 
съсобствеността между Община Варна, от една страна, и от друга страна 
ВАСИЛКА ПЕЕВА ПЕТКОВА, ЕГН  , чрез продажба на имот- 



частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Петко Напетов”, 
№ 56 (петдесет и шест), представляващ 166.35 (сто шестдесет и шест цяло и 
тридесет и пет стотни) м2 идеални части от поземлен имот с идентификатор 
№ 10135.52.178 (десет хиляди сто тридесет и пет. петдесет и две. сто 
седемдесет и осем), целият с площ 313 (триста и тринадесет цяло) м2 , 
(идентичен с ПИ № 3), при граници на имота: улица, ПИ № 4 (четири), ПИ № 
5 (пет), ул. „Петко Напетов”, ПИ № 2 (две), ПИ № 1 (едно), на съсобственика 
ВАСИЛКА ПЕЕВА ПЕТКОВА. 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 3639/27.01.2006 г. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, за 
сумата от 73 000 (седемдесет и три хиляди) лева, без включен ДДС. 

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

/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 33, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 18/ 
 
 
 
1672-5. 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-14610/30.09.2009 г., Общински съвет–Варна одобрява пазарната 
оценка, изготвена от оценител на имоти, във връзка с прекратяване на 
съсобственост чрез продажба частта на Община Варна, представляваща 97,50 
/деветдесет и седем цяло и петдесет/ кв.м. ид. части от ПИ № 10135.1507.183, 
целият с площ 195,00 кв.м., находящ се в гр. Варна, ул. „Драгоман”, № 11, в 
размер на 97 850,00 /деветдесет и седем хиляди осемстотин и петдесет/ лева, 
без включен ДДС. 

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

 
1673-5. 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, по реда на чл. 34 от НРПУРОИ на 
Община Варна и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО-
14610/30.09.2009 г., Общински съвет-Варна решава да се прекрати 
съсобствеността между Община Варна, от една страна, и от друга страна 
Петър Тодоров Тодоров, чрез продажба на имот- частна общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, ул.”Драгоман”, № 11, представляващ 
97,50 /деветдесет и седем цяло и петдесет/ кв. м. ид. части от ПИ 
№10135.1507.183, целият с площ 195,00 кв.м., при граници на имота: ПИ № 



1507.184, ПИ № 1507.192, ПИ № 1507.180, на съсобственика Петър Тодоров 
Тодоров. 

За имота има съставен Акт за частна общинска собственост № 
4486/25.06.2007 г. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, за 
сумата от 97 850,00 /деветдесет и седем хиляди осемстотин и петдесет/ лева, 
без включен ДДС. 

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

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

 
 
 
 

1674-5. 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-9-9302/100/17.07.2009 г., Общински съвет - Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена от оценител на имоти, във връзка с провеждане 
на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот- частна общинска 
собственост, представляващ ПИ № 10135.2556.10 (десет хиляди сто тридесет 
и пет.две хиляди петстотин петдесет и шест.десет), идентичен с урегулиран 
поземлен имот № II (две)–„за магазин”, с площ 293,00 (двеста деветдесет и 
три) кв. м., находящ се в гр. Варна, ул. „Прилеп”, кв. 489, 5 микрорайон, при 
граници: ПИ № 2556.9, ПИ № 2556.25 и ПИ № 2556.12, в размер на 211 
000,00 (двеста и единадесет хиляди) лева, без включен ДДС. 

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

 
 
1675-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от 

ЗОС, във връзка с чл. 28 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на 
Община Варна с вх. № ОС-9-9302/100/17.07.2009 г., Общински съвет – 
Варна решава да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на 
имот- частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Прилеп”, 
кв. 489, 5 микрорайон, представляващ ПИ № 10135.2556.10 (десет хиляди 
сто тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и шест.десет), идентичен 
с урегулиран поземлен имот № II (две)–„за магазин”, с площ 293,00 (двеста 
деветдесет и три) кв. м., при граници: ПИ № 2556.9, ПИ № 2556.25 и ПИ № 
2556.12. 



За имота има съставен Акт за частна общинска собственост № 
2360/30.08.2002 г. 

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена 211 000,00 (двеста и единадесет 
хиляди) лева, без включен ДДС. Стъпка на наддаване - 10 % от началната 
тръжна цена, в размер на 21 100,00 (двадесет и една хиляди и сто) лева. 

Общински съвет-Варна утвърждава следните  
Т Р Ъ Ж Н И   У С ЛО 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/; 

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

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

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

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

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



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

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

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

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

2.14. платежен документ за внесен депозит в размер на 21 100,00 
(двадесет и една хиляди и сто) 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 1 000,00 (хиляда) лева, платима по IBAN: 
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 
00, при «Централна кооперативна банка» АД – клон Варна.  

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

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно провеждане на публичния търг, като въз основа на 
резултатите от търга издаде заповед и сключи договор със спечелилия 
участник. 

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

 
1676-5. 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-9-9302/97/17.07.2009 г., Общински съвет-Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена от оценител на имоти, във връзка с провеждане 
на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот - частна общинска 
собственост, представляващ ПИ № 1259 (хиляда двеста петдесет и девет), с 
площ 1 892,00 (хиляда осемстотин деветдесет и два) кв. м., находящ се в гр. 
Варна, с.о. „Планова”, в размер на 221 364,00 (двеста двадесет и една 
хиляди триста шестдесет и четири) лева, без включен ДДС. 

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



1677-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от 
ЗОС, във връзка с чл. 28 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на 
Община Варна с вх. № ОС-9-9302/97/17.07.2009 г., Общински съвет – Варна 
решава да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на имот- 
частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, с.о. „Планова”, 
представляващ поземлен имот № 1259 (хиляда двеста петдесет и девет) с 
площ 1 892,00 (хиляда осемстотин деветдесет и два) кв. м., при граници: ПИ 
№ 51, ПИ № 48, ПИ № 82, ПИ № 81, ПИ № 80, ПИ № 1255, ПИ № 1258 и 
ПИ № 1257. 

За имота има съставен Акт за частна общинска собственост № 
5371/24.11.2008 г. 

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена 221 364,00 (двеста двадесет и една 
хиляди триста шестдесет и четири) лева, без включен ДДС. Стъпка на 
наддаване- 10 % от началната тръжна цена, в размер на 22 136,40 (двадесет 
и две хиляди сто тридесет и шест лева и четиридесет стотинки) лева. 

Общински съвет-Варна утвърждава следните 
Т Р Ъ Ж Н И   У С ЛО 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/; 

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 22 136,40 
(двадесет и две хиляди сто тридесет и шест лева и четиридесет стотинки) 
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 1 000,00 (хиляда) лева, платима по IBAN: 
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 
00, при «Централна кооперативна банка» АД – клон Варна.  

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

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно провеждане на публичния търг, като въз основа на 
резултатите от търга издаде заповед и сключи договор със спечелилия 
участник. 

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

 



1678-5. 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-9-9300/24/18.09.2009 г., Общински съвет-Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена от оценител на имоти, във връзка с провеждане 
на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот- частна общинска 
собственост, представляващ ПИ с идентификатор № 10135.2553.780, с площ 
от 544.00 /петстотин четиридесет и четири/ кв.м., находящ се на ул. 
„Карамфил”, по плана на 25-ти м.р. на гр.Варна, в размер на 422 000.00 
/четиристотин двадесет и две хиляди/ лева, без включен ДДС. 

/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 35, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 16/ 
 
 
 
 
1679-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от 

ЗОС, във връзка с чл. 28 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на 
Община Варна с вх. № РД-9-9300/24/18.09.2009 г., Общински съвет – Варна 
решава да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на имот- 
частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с 
идентификатор № 10135.2553.780, с площ от 544.00 /петстотин четиридесет 
и четири/ кв.м, находящ се на ул. „Карамфил”, по плана на 25-ти м.р. на 
гр.Варна, при граници: ПИ № 10135.2553.58, ПИ № 10135.2553.210, ПИ № 
10135.2553.211, ПИ №1 0135.2553.209, ПИ № 10135.2553.214, ПИ № 
10135.2553.212, съгласно скица №6785/30.03.2009год., издадена от АГКК – 
гр.Варна. 

За имота има съставен Акт за частна общинска собственост № 
5623/2009 г. 

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена от 422 000.00 /четиристотин двадесет и 
две хиляди/ лева, без включен ДДС. Стъпка на наддаване- 10 % от 
началната тръжна цена, в размер на 42 200.00 /четиридесет и две хиляди и 
двеста/ лева. 

Общински съвет-Варна утвърждава 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 42 200.00 
/четиридесет и две хиляди и двеста/ 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 провеждане на публичния търг, като въз основа на 
резултатите от търга издаде заповед и сключи договор със спечелилия 
участник. 

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

 
1680-5. 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. № ОБС-9-9303/124/31.08.2009 г., Общински съвет–Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена от оценител на имоти, във връзка с провеждане 
на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот- частна общинска 
собственост, представляващ УПИ VІ-общ., с площ 441,00 /четиристотин 
четиридесет и един/ кв.м., находящ се в Община Варна, с. Каменар, кв.33, 
при граници: улица, УПИ VІІ-общ., УПИ VІІІ-общ., УПИ ХІХ-общ., УПИ 
V-общ., в размер на 2055,00 (две хиляди петдесет и пет) лева, без включен 
ДДС. 

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

 
 
 
1681-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от 

ЗОС, във връзка с чл. 28 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на 
Община Варна с вх. № ОБС-9-9303/124/31.08.2009 г., Общински съвет – 
Варна решава да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на 
имот- частна общинска собственост, представляващ УПИ VІ-общ., целият с 
площ 441,00 /четиристотин четиридесет и един/ кв.м., находящ се в Община 
Варна, с. Каменар, кв.33, при граници: улица, УПИ VІІ-общ., УПИ VІІІ-
общ., УПИ ХІХ-общ., УПИ V-общ. 

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 
5248/16.10.2008 г. 

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена от 2055,00 (две хиляди петдесет и пет) 



лева, без включен ДДС. Стъпка на наддаване- 10 % от началната тръжна 
цена, в размер на 205,50 лева /двеста и пет лева и петдесет стотинки/. 

 Общински съвет-Варна утвърждава следните 
Т Р Ъ Ж Н И   У С ЛО 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/; 

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 205,50 
/двеста и пет лева и петдесет ст./ 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 100,00лв., платима по IBAN: BG49CECB97908462150000, BIC: 
CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при «Централна кооперативна 
банка» АД – клон Варна. 

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

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно провеждане на публичния търг, като въз основа на 
резултатите от търга издаде заповед и сключи договор със спечелилия 
участник. 

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

 
1682-5. 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. № ОБС-9-1000/18/31.08.2009 г., Общински съвет–Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена от оценител на имоти, във връзка с провеждане 
на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот- частна общинска 
собственост, представляващ ПИ № 1159, с площ 455,00 /четиристотин 
петдесет и пет/ кв.м., находящ се в гр. Варна, р-н „Вл. Варненчик”, 
с.о.”Ментеше”, при граници: ПИ № 9508, ПИ № 297, ПИ № 1168, ПИ № 
300, в размер на 26 627,00 (двадесет и шест хиляди шестстотин двадесет и 
седем) лева, без включен ДДС. 

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

 



1683-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от 
ЗОС, във връзка с чл. 28 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на 
Община Варна с вх. № ОБС-9-1000/18/31.08.2009 г., Общински съвет – 
Варна решава да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на 
имот- частна общинска собственост, представляващ ПИ № 1159, с площ 
455,00 /четиристотин петдесет и пет/ кв.м., находящ се в гр. Варна, р-н „Вл. 
Варненчик”, с.о.”Ментеше”, при граници: ПИ № 9508, ПИ № 297, ПИ № 
1168, ПИ № 300. 

За имота има съставен Акт за частна общинска собственост № 
5317/07.11.2008 г. 

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена от 26 627,00 (двадесет и шест хиляди 
шестстотин двадесет и седем) лева, без включен ДДС. Стъпка на наддаване- 
10 % от началната тръжна цена, в размер на 2 662,70 (две хиляди 
шестстотин шестдесет и два лева и седемдесет стотинки) лева. 

Общински съвет-Варна утвърждава следните 
Т Р Ъ Ж Н И   У С ЛО 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/; 

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



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

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

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

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

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

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

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

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

2.14. платежен документ за внесен депозит в размер на 2 662,70 /две 
хиляди шестотин шестдесет и два лева и сдемдесет ст./ , 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 500,00 /петстотин/ лева, платима по IBAN: 
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 
00, при «Централна кооперативна банка» АД – клон Варна. 

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

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно провеждане на публичния търг, като въз основа на 
резултатите от търга издаде заповед и сключи договор със спечелилия 
участник. 

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

 
 
 
 
 



Валерия АНГЕЛОВА 

Колеги, стигнахме до предложението за решение за концесията за 

тенис-кортовете. Ще чета предложенито на Кмета, както знаете, решението 

на комисията беше тук на сесия да вземем решение по същество на 

предложението за концесията. 

 

Веселин МАРЕШКИ 

От името на нашата група общински съветници искам почивка. 

Общинските съветници ползваха 15 мин.почивка за времето от 16.15 

до 16.30 ч. 

 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ, предложен от Кмета на Община Варна: 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация и чл. 3, ал. 1, чл. 13, ал. 1, т. 2, чл. 17, ал. 1, т. 2, 
чл. 24, чл. 39, ал.1 и ал.2 от Закона за концесиите, във връзка с мотивирано 
предложение от Кмета на Община Варна № 
.....................................................................    Общински съвет - Варна РЕШИ: 

1. Открива процедура за предоставяне на общинска концесия за 
строителство - „Изграждане и експлоатация на открити и закрити тенис 
кортове и подземни гаражи” и извършване на дейност за задоволяване на 
обществени потребности в обекта на концесията, разположен в имот - 
публична общинска собственост представляващ ПИ№10135.2562.82 
идентичен с УПИ III, кв. 54 на ПП на ПРЗ на жк. „Чайка”, гр. Варна. 

1.1. Обект и предмет на концесията:  
Обект на концесията е имот – публична общинска собственост, 

представляващ ПИ №10135.2562.82 идентичен с урегулиран поземлен имот 
III /три/, кв. 54, съгласно Подробния устройствен план (ПУП) на жк 
„Чайка”, Варна, отреден за изграждане и експлоатация на открити и закрити 
тенис кортове и подземни гаражи, с площ от 8 531.00 /осем хиляди, 
петстотин тридесет и един/ кв. м. с граници: квартална улица, УПИ I – 71 
/едно-седемдесет и едно/ - „За административно и жилищно строителство”, 
квартална улица, УПИ IV -/четири/ - за озеленяване, квартални улици. 

Имотът е актуван с Акт за публична общинска собственост № 
4904/05.03.2008 г.  

Предмет на концесията е строителство, съгласно чл. 2, ал. 3, т. 1 от 
Закона за концесиите, което се състои в проектиране и цялостно 
изграждане на: 



а) 7 тенис корта, от които 4 открити корта и 3 закрити корта; 
б) Тенис - зала за 3-те покрити тенис корта; 
в) Обслужваща сграда; 
г)   Подземен гараж. 
Както и управление и поддържане на тенис-кортовете, 

обслужващата сграда и подземния гараж, след въвеждането им в 
експлоатация, на риск на концесионера. 

2. Стопански дейности, които могат да се осъществяват чрез обекта 
на концесията:  

Услугите и стопанските дейности, които ще се извършват с обекта 
на концесията включват: 

- Организиране и провеждане на спортни събития от местно 
значение, национални и международни състезания, спортно-тренировъчна 
дейност в сферата на тенис на корт; 

- спортни тържества и увеселения; 
- кафе-клуб,  
- спортно – възстановителен център, 
- спортен магазин, офиси и др., които да допринесат за подобряване 

на условията за спорт и отдих на населението в общината.  
3. Прилежаща на обекта на концесията инфраструктура и 

принадлежности:  
а) съществуващи: Районът около обекта на концесията е 

благоустроен и има изградена техническа инфраструктура.  
б) подлежащи на изграждане: 
Поради необходимостта от цялостно проектиране и изграждане на 

обекта на концесията, прилежащите към него инфраструктура и 
принадлежности, необходими за функционирането на обекта на концесията, 
ще бъдат определени в инвестиционния проект за обекта и изградени от 
концесионера. 

4. Срок на концесията - 35 години  
5. Начална дата на концесията - датата на влизане в сила на 

концесионния договор. 
6. Условия за осъществяване на концесията - изграждането на 

обектите и съоръженията от прилежащата инфраструктура в обекта на 
концесията, неговото управление и поддържане е на риск на концесионера. 

7. Основни права и задължения по концесионния договор: 
7.1. Права и задължения на концедента: 
7.1.1. Концедентът има право: 
а) да получава договореното концесионно възнаграждение в 

сроковете и при условията, описани в концесионния договор; 
б) да получи обекта на концесията след прекратяване на договора 

за концесия в състояние, което съответства на неговото предназначение; 



в) да контролира изпълнението на задълженията по договора, като 
за целта има право на достъп до имота и на информация за осъществяваните 
дейности; 

г) да прекрати договора, ако концесионерът не изпълнява 
предвидените в него задължения, както и условията на предоставената 
концесия; 

д) да иска изменение на договора, при настъпване на условията 
определени в Закона за концесиите; 

е) да получи обезщетение в размер на едногодишно концесионно 
възнаграждение в случай на предсрочно прекратяване на договора 
едностранно от концесионера или по негова вина. 

7.1.2. Концедентът се задължава:  
а) да не възпрепятства дейността на концесионера, когато тя се 

осъществява съгласно действащата нормативна уредба и клаузите на 
концесионния договор; 

б) да съгласува своевременно предоставените от концесионера 
инвестиционни програми и инвестиционни проекти; 

в) да не предоставя на други лица концесии върху същия обект 
или други права върху същия, които съставляват съдържанието на 
концесионното право на експлоатация; 

г) да оказва съдействие при реализирането на концесията. 
7.2. Права и задължения на концесионера 
7.2.1. Концесионерът има право: 
а) да ползва по време на договора предоставения му недвижим 

имот за дейностите, определени в договора за концесия; 
б) да получава доходите от извършваната от него концесионна 

дейност чрез експлоатация на обекта, предмет на концесията; 
в) единствено той да организира в обекта на концесията 

съответните спортни и други обслужващи и спомагателни стопански 
дейности; 

г) да ползва съществуващата към момента на приемане на 
недвижимия имот инженерна инфраструктура; 

д) право да ползва възмездно извършените до този момент проекти 
и други проучвания във връзка и/или по повод обекта на концесията; 

е) да иска изменение на договора, при настъпване на условията 
определени в Закона за концесиите; 

ж) да ограничи достъпа на лица за извършване на дейностите или 
услугите, които само той има право да извършва съгласно договора за 
концесия. 

з) Да извършва допълнителни проучвания във връзка с обекта на 
концесията, с оглед осъществяването на неговата нормална експлоатация; 

и) Да изгражда съоръжения и да извършва необходимите 
подобрения, свързани с ползването на концесионния обект, след 



предварително съгласуване с КОНЦЕДЕНТА и с други заинтересовани 
лица и компетентни органи, ако това е необходимо; 

к) Да предприема съответните правни и фактически действия за 
постигане на споразумение с трети лица, чиито права затрудняват или 
препятстват осъществяването на концесията; 

л) Концесионерът запазва всички права на интелектуална 
собственост, които са възникнали в негова полза по време на изпълнение на 
концесионния договор, с изключение на инвестиционните проекти, които са 
изготвени за изграждане на обекта на концесията и които преминават в 
собственост на Концедента при прекратяване на Концесионния договор 

м) Концесионерът има право да определя цените на 
предоставените от него услуги в рамките на концесията, съобразно 
методиката, предоставена в офертата му; 

7.2.2. Концесионерът се задължава: 
а) да изработи и съгласува по надлежния ред изискуемите от 

закона проекти, необходими за изграждането и въвеждането в експлоатация 
на обекта на концесията; 

б) да изгради и оборудва обекта на концесията съобразно 
предвиденото в офертата, с която е спечелил процедурата за предоставяне 
на концесия; 

в) да заплаща на концедента уговореното концесионно 
възнаграждение по начин и ред, определени в договора; 

г) да осъществи инвестициите, предвидени в офертата, с която е 
спечелил концесионната процедура в предвидените срокове; 

д) да застрахова за своя сметка недвижимия имот; 
е) да не предоставя права върху имота на трети лица; 
ж) да не извършва или да не допуска извършването на незаконно 

строителство или други действия, които могат да доведат до увреждане на 
околната среда или на имота; 

з) да изпълнява инвестиционната програма, предоставена от него в 
процедурата за предоставяне на концесия,, която е неразделна част от 
концесионния договор; 

и) да поддържа имота в добро техническо състояние и да не 
извършва или да не допуска извършването на действия, които биха 
застрашили сигурността на имота и изградените в него съоръжения; 

к) да извършва концесионните дейности при спазване на 
съответните технологични изисквания; 

л) да изпълнява законосъобразните предписания на концедента и 
на оторизираните лица; 

м) да изпълнява стриктно изискванията, свързани с опазването на 
околната среда, защитените със закон територии и обекти на националната 
сигурност, отбраната на страната и обществения ред; 



н) да не изгражда сгради и трайни съоръжения върху 
предоставената му земя, които не са предвидени в инвестиционната 
програма; 

о) да не допуска действия от трети лица и да не предявява 
претенции за обезщетение по време на форсмажорни обстоятелства; 

п) да предоставя на общината информация и документи, свързани 
с изпълнението на договора за концесия; 

р) да предостави недвижимия имот, обект на концесията, след 
изтичането на срока на договора в състояние, годно за експлоатацията му и 
при условия и ред, описани в договора; 

с) да организира спортни състезания съобразно изискванията на 
Българската федерация по тенис и Международната федерация по тенис; 

т) да не променя предназначението на обекта на концесията; 
у) да изгради съоръжения, улесняващи достъпа до спортното 

съоръжение на лица с увреждания; 
ф) да изготви и съгласува с КОНЦЕДЕНТА и компетентните 

държавни и общински органи План за действие при аварийни ситуации, 
който става неразделна част от Концесионният договор. 

х) Концесионерът е длъжен да не предоставя на трети лица 
информацията и документацията, получена във връзка със сключването, 
изпълнението и прекратяването на настоящия договор, освен в случаите, 
когато това се изисква по надлежния ред от компетентни длъжностни лица, 
съобразно действащото законодателство; 

ц) Концесионерът е длъжен да изпълнява задълженията си по 
договора с грижата на добър стопанин; 

ч) Концесионерът е длъжен да осигури необходимото 
финансиране за изграждането и оборудването на обектите, определени в 
договора за концесия; 

ш) Концесионерът е длъжен да предприеме всички необходими 
действия съгласно изискванията на Закона за устройство на територията за 
съгласуване и одобряване на инвестиционния проект, получаване на 
разрешение за строеж и въвеждането в експлоатация на обектите на 
концесията, като заплати за своя сметка дължимите за това такси. 

8. Условия за възлагане изграждането на обекта на концесията от 
подизпълнители: 

Концедентът не поставя ограничения, част от строителството в 
обекта на концесията да се извършва от подизпълнител. Концесионерът 
определя подизпълнителите (ако има такива) по реда на чл.54 от Закона за 
концесиите. 

9. Забранява се отдаването на обекта на концесията под наем на 
трети лица от концесионера.  



Концесионерът може да предоставя дейности по експлоатацията и 
поддържането на обекта на концесия на подизпълнители, след писмено 
съгласуване с кмета на общината. 

10. Вид и размер на гаранцията за изпълнение на задълженията на 
концесионния договор: 

Определя парична гаранция за изпълнение на задължения по 
договора за концесия в размер на 50 % от годишната концесионна вноска, 
която да бъде внесена от Концесионера при подписване на договора, като 
начина на внасяне се определя в концесионния договор. 

Гаранцията се връща след изтичане на концесионния договор. 
При прекратяване на концесионния договор от страна на 

Концесионера по негова вина, гаранцията остава в полза на Концедента. 
При прекратяване на договора от страна на Концедента без вина на 

Концесионера, гаранцията се възстановява на Концесионера. 
11. Вид и условия за извършване на концесионното плащане: 
11.1. годишно концесионно плащане - в размер на 5% /пет на сто/ от 

брутните приходи на Концесионера, но не по-малко от 40 000 /четиридесет 
хиляди/  лева, дължимо както следва: 

а) Максимален гратисен период, през който концесионерът се 
освобождава от концесионно плащане - срока  e съобразно резултата от 
конкурса 

б) През следващите години до края на срока на договора:  
- Концесионно плащане да се извършва на две вноски 
- І-ва вноска - до 30.06. на текущата година; 
- ІІ-ра вноска - до 30.11. на текущата година. 
При забава на плащането концесионерът дължи лихва в размер на 

законовата лихва, изчислена върху годишното концесионно 
възнаграждение или неплатеният остатък. 

Ред за извършване на концесионното плащане - по банков път. 
12. Концесионерът е длъжен при изграждането на обектите и 

съоръженията в обекта на концесията и при управлението и поддържането 
им да спазва действащата нормативна уредба, свързана с опазването на 
околната среда, на човешкото здраве, на защитените територии, зони и 
обекти и на обществения ред, включително действащите наредби, приети от 
Общински съвет и заповеди на Кмета на общината. 

13. Компенсации по чл. 6 от Закона за концесиите не се предвиждат. 
14. Концесионерът е длъжен да застрахова за срока на концесията за 

своя сметка и в полза на концедента обекта на концесията. 
15. Други изисквания, свързани с характера на концесията, които не 

са нормативно определени - не се предвиждат. 
16. Процедура за предоставяне на концесия - концесионерът да бъде 

определен чрез открита процедура. 
17. Критерии за подбор, съгласно Закона за концесиите (ЗК): 



- пригодност за изпълнение на професионална дейност: 
o минимум 5 годишен опит в изпълнението на дейности, 

идентични с дейностите, които могат да се извършват с обекта на 
концесията – а именно експлоатация на тенис кортове чрез организиране на 
тренировъчна и спортно - състезателна дейност;  

- икономическо и финансово състояние: 
o Да се представят годишни финансови отчети за последните три 

години 
- технически възможности и/или професионална квалификация: 
o доказателства за изпълнени и изпълнявани през последните пет 

години договори с предмет експлоатация и модернизиране на тенис кортове  
o списък на техническите лица, които ще отговарят за 

качественото изпълнение на концесионния договор 
o документи, удостоверяващи образованието и професионалната 

квалификация на ръководните служители, които ще отговарят за 
изпълнение на дейностите по управление и експлоатация на тенис 
кортовете 

o данни за собствени или наети технически лица, които 
кандидатите ще използват за изпълнение на строителството  

18. Критерии за комплексна оценка на офертите и тяхната 
относителна тежест:  

Формула за оценка 
К= К1+К2+К3+К4+К5+К6 
Където 
К1 - Срок за проектиране, строителство и въвеждане на обекта в 

експлоатация, но не по-дълъг от 36 месеца – 10 точки. 
На предложението с най-кратък срок за проектиране, строителство и 

въвеждане в експлоатация се поставят максимален брой точки. Останалите 
предложения получават точки, пропорционални на предлагания размер, 
отнесени към това в офертата с най-кратък срок. На кандидат предложил 
по-дълъг период се присъждат 0 точки  

Изчисляването се извършва по следната формула:  
К1 = (СРмин / СРу) х 10,  
където:  
СРмин – е най-краткия офериран срок за изпълнение от 

участниците, 
СРу – е офериран срок за изпълнение на конкретен участник в 

месеци 
К2 – Стойност на инвестиционните разходи за изграждане на обекта 

– доказва се с предварителни количествени и стойностни сметки, съгласно 
представен проект – концепция и прединвестиционно проучване – 10 
точки. 



На предложението с най-висока стойност на инвестиционните 
разходи за изграждане на обекта се поставят максимален брой точки. Ако 
размерът на предвижданата инвестиция от участник е под 
определената сума от 4 279 000 лв. с включен ДДС, то същият получава 
0 точки. 

Изчисляването се извършва по следната формула: 
К2 = (Цмин / Цу) х 20 
където 
Цмин е най-ниския размер на оферирана цена за изграждане на 

обекта на концесията в процедурата 
Цу е оферираният размер на инвестицията на конкретния участник в 

лева, 
К3 – Срок на гратисния период – 10 точки. 
На предложилият най-кратък гратисен период се поставя 

максимален брой точки. Гратисният период не може да бъде по-дълъг от 20 
години и по-кратък от 3 години (максималният срок предвиден за 
проектиране, строителство и въвеждане на обекта в експлоатация) . 

Предложилият по-висок или равен на максималния гратисен период 
получава 0 /нула/ точки. 

Изчисляването се извършва по следната формула: 
К3 = (СРмин / СРу) х 10 
където 
СРмин е най-краткия предложен гратисен период 
СРу предложения от участник в процедурата гратисен период 
К4 – Размер на годишното концесионно плащане, след изтичане на 

предвиждания гратисен период – 10 точки  
На предложението с най-висок размер на годишното концесионно 

плащане се поставят максимален брой точки. Ако размерът на 
предложението на годишното концесионно плащане е под определената 
сума от 40 000 лв., то същият получава 0 точки. 

Изчисляването се извършва по следната формула: 
К4 = (РКП у/ РКП макс) х 10 
където  
РКПу – размер на концесионно плащане предлагано от участника 
РКПмакс – най-високото предложено плащане. 
К5 – Възможност на кандидата да осъществи устойчиво и 

дългосрочно експлоатацията на тенис кортовете (обекта на концесията) по 
предназначение, което се доказва чрез доказване на опит в управлението и 
поддържането на тенискортове - 40 точки 

Изчисляването се извършва по следната формула: 
К5 =  ∑Ксез*(БрКортове х ГодЕкспл)у / ∑Ксез*(БрКортове х 

ГодЕкспл)макс х 40 
където 



∑Ксез*(БрКортове х ГодЕкспл)у е сумата от произведенията на 
коефициента за сезонност с броя стопанисвани кортове за доказания срок от 
допуснатия участник. За целогодишно използвани кортове Ксез =1, за 
сезонно използвани кортове Ксез=0,7. 

∑Ксез*(БрКортове х ГодЕкспл)макс е максималната сума от 
произведенията на коефициента за сезннотст с броя стопанисвани кортове 
за даказания максимален срок от участник. 

Срокът за експлоатация и броя на поддържаните кортове се доказва 
със съответни договори за наем или документ за собственост и протокол за 
въвеждане в експлоатация. 

К6 – Възможност за осигуряване на непрекъснатост и ниво на 
качество на предоствяната обществена услуга – спорта тенис на корт на 
територията на община Варна, което се доказва чрез обезпеченост на 
квалифициран треньорски състав, опит в организацията на спортно-
състезателна дейност в спорта тенис на корт – максимум 20 точки, като 
оценката се формира на база на предоставени доказателства за 
професионалната правоспособност и квалификация на треньорски състав, 
както и опит в организирането на турнири и първенства с местно, 
национално и международно участие. 

 Изчисляването се извършва по следните критерии: 
1.За наличие на квалифициран треньорски състав с лиценз А и Б се 

присъждат максимум 5 точки, като: 
- при минимум един треньор с лиценз А и трима с лиценз Б 

работили на трудов договор не по-малко от една година при участника – 5 
точки; 

- при минимум един треньор с лиценз А и двама с лиценз Б или 
минимум четирима треньори с лиценз Б работили на трудов договор не по-
малко от една година при участника – 3 точки; 

- при наличие на по-малко от четирима треньори с лиценз Б 
работили на трудов договор минимум една година при участника – 1 точка; 

- при отсъствие на треньори с лицензи А и Б – 0 точки. 
Наличието за квалифициран персонал се доказва чрез съответните 

треньорски лицензи, издадени от Българска федерация по тенис и 
документи за трудовоправни взаимоотношения на треньорите с кандидата 
за концесия. 

2. За организирани и проведени международни турнири, държавни 
първенства, държавни турнири и местни любителски турнири в спорта 
тенис на корт се присъждат максимум 15 точки, като: 

- за опит в организиране и провеждане на международни турнири, 
държавни първенства, държавни турнири и местни любителски турнири – 
15 точки; 

- за опит в организиране и провеждане на държавни първенства, 
държавни турнири и местни любителски турнири – 12 точки; 



- за опит в организиране и провеждане на държавни турнири и 
местни любителски турнири – 6 точки; 

- за опит в организиране и провеждане на местни любителски 
турнири – 3 точки; 

- при отсъствие на опит в организиране и провеждане на турнири и 
първенства в спорта тенис на корт – 0 точки. 

Опитът в провеждане на състезания от международен и държавен 
мащаб се доказва със съответно удостоверение от Българската федерация 
по тенис, а за провеждането на местни любителски турнири се представя 
списък за проведените турнири за последните три години, заверен от 
участника. 

18. Размер и начин на плащане на гаранцията за участие в 
процедурата за предоставяне на концесия: 

Определя гаранция за участие в процедурата в размер на 4 000 
/четири хиляди/ лева, платима под формата на: 

а) депозит по сметка на Община Варна, IBAN: BG49CECB 9790 
8462 1500 00, BIC: CECBBGSF, код за вид плащане 44 57 00  при 
"Централна кооперативна банка" АД - клон Варна; или     

б)  банкова гаранция. 
19. Определя цена на документацията за участие в процедурата в 

размер на 1 000 /хиляда/ лева, платими по сметка на Община Варна, IBAN: 
BG49CECB 9790 8462 1500 00, BIC: CECBBGSF, код за вид плащане 44 57 
00 при "Централна кооперативна банка" АД - клон Варна. 

20. Настоящото решение може да бъде изменяно или допълвано в 
случаите, предвидени в Закона за концесиите. 

21. Възлага на Кмета на Община Варна в 7-дневен срок от влизането 
в сила на настоящото решение със заповед да одобри обявление за 
провеждане на процедурата, документация за участие в открита процедура 
и проект на концесионен договор и изпрати обявлението за обнародване в 
"Държавен вестник" и за вписване в Националния концесионен регистър. 

22. След провеждане на процедурата Кметът на Община Варна да 
представи пред Общински съвет - Варна доклад, придружен с протокола на 
комисията по провеждане на откритата процедура и проект за решение за 
определяне на концесионер в срок, определен със заповедта за назначаване 
на комисията, който не може да бъде по-дълъг от три месеца. 

23. Настоящото решение може да се обжалва относно неговата 
законосъобразност пред Комисията за защита на конкуренцията, в 10-
дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”, по реда на глава 
единадесета от Закона за концесиите. 

Гласуване в комисията: за –20; против – 1; възд.се – 2; 
Протокол № 28/06.10.2009 г. 

 



Пламен АНДРЕЕВ 

Не съм против да се правят кортове, но обикаляйки терена където се 

предвижда да се правят тези кортове, мисля че не е най-подходящото място, 

по няколко съображения: достъпа до тях е доста труден за големия поток от 

хора и автомобили за голеите състезания, които се планират за тях; второ, 

няма потенциал за бъдещо развитие; ограничават се нещата до един вид 

спорт, като там би могло да се изгради игрище, което да поеме много по-

голямо разнообразие от спортове. Мисля, че по-подходящо е да се развие 

подобен комплекс в северната част на Морската градина... Не говоря и само 

за тенис, ако щете да се направи и още един  плувен басейн, някаква 

спортна база, която би могло за бъдеще да се съчетае с база свързана с 

културата, паметника в съседство, Морския музей..... В момента имаме един 

инвеститор с потенциал да инвестира подобно нещо – по-хубаво от това 

няма; съгласен съм дори и с потенциала на този, които се очаква да се 

кандидатира за тази концесия и с абсолютно пълно съзнание казвам, че 

досега тези хора не са направили лошо нещо във Варна и сигурно и това ще 

го направят както трябва; дали не бихме могли да им използваме 

потенциала за нещо по-сериозно и стратегически по-добро за спорта в 

града?! 

По принцип за терена в „Чайка” – нека да бъде спортен, но да има 

съчетание между кортовете и спортовете... 

 

Орлин СИМЕОНОВ 

В тази Концесия всичко е сбъркано. Първо, касае се за концесия за 

строителство, а се дават условия за концесия за услуга, изобилства от 1000 

неща които дават предимство на някаква фирма, която е ясно коя е и не 

може да се дават такива бонуси и точки...  

Парите 4 279 хлв.с включен ДДС - реално не са защитени – нито като 

проекти, нито като строително изпълнение и т.н. Дадена е възможност, по-



точно задължение на Общината да осигури към тези кортове съответните 

пътища и отделно са дадени максимален срок. Считам, че съпътстващата 

документация, която дава основание да се иска по този начин концесията е 

грешно съставена, тъй като се дават примери от Харманли и от Свиленград. 

Дава се максималния срок от 35 години, което е недопустимо, касае се за 9 

дка в най-хубавата част на кв. „Чайка”. Не можем да се лишим 35 години от 

тези дка. Това може да се направи от самата Община, първо за да бъде 

спорта достъпен за всички, защото тук говорим за една елитна база, която 

може да се направи във всеки един хотел от предприемача или собственика 

на този хотел. На тези декари може да се направят и детски градини, и 

басейн, това е място което реално трябва да се запази единствено и само за 

общодостъпен спорт. Елитарните клубове могат да си направят на други 

места. Доколкото разбрах кортовете, които сега се ползват от тази фирма, 

не си плаща наем в Морската градина, но това са вече предмет на други 

разсъждения. 

Считам, че по принцип тази концесия не следва в този вид чисто 

юридически не отговаря на изискванията на Закона за концесиите. 

 

 Кирил ЙОРДАНОВ – Кмет на община Варна 

 Колега Симеонов, върнахте ми вярата в живота! Всичко онова, което 

може да се изгражда на това местенце – колко много идеи.....я, вижте то 

какво местенце се оказа! 

 И на г-н Андреев е прекрасна идеята да се изграждат паркоместа, 

може би малко ненавременна, след като се изградиха толкова много 

жилищни комплекси, в които ние пък сега трябва да им търсим 

паркоместата; но може би зрелостта идва с времето! Професионален спорт, 

елитарен спорт – там друго явно няма да се строи, това е очевидно. 

И малко предистория на този обект – тенискортовете. Нали си 

спомняте, че много дълги години Общината беше лишена от управлението 



и владението на този имот? Тогава там беше в действие системата 

„чекмедже” – ден за ден. Казвате да направим повече хандаблни, футболни, 

баскетболни, волейболни игрища...в момента ще открием в „Чайка” по 

диагонала е на 300 м от игрищата, които правим – футбол, волейбол, 

баскетбол – в междата между двете части на „Чайка”. Непосредствено под 

тези тенис-кортове са функционалните игрища в Морската градина за 

масовия спорт. Хората не са лишени. 

Тениса няма за развитие в нашия град. Подкрепям това, което каза 

Пламен Андреев за следваща стъпка – в Морската градина да бъде 

изградено голямо съоръжение, но съществуващите тенис-кортове имат 

друга много обременена история в борбата за собствеността и ползването 

им. 

Концепцията за този случай е базирана на опита на гр. Костаместа, 

област Лос Анжелис, щата Калифорния, комплекс в София, клуб Академик 

в София, център Аякс – Бургас и т.н. Не е сао Харманли или Симитли и 

какво лошо има в крайна сметка, ако хората са създали за пример условия 

за упражняване на този спорт. Казвате – елитарен спорт – в какъв смисъл? 

Вече сме надживели тази представа. Когато предшествениците на Илко 

Ескенази са създавали базата в Морската градина може би действително 

спорта е бил такъв; в момента той е любим на милиони хора във Варна, 

който с разширяване на базата ще се превърне в един масов спорт – обичан, 

предпочитан, гледан... 

 

Стелиян СЕВАСТИЯНОВ 

Лично аз бях един от тези, които не приеха да се гласува на комисия, 

поради две неща: едното беше добре представено от г-н Тонев, че 

размерите на тези игрига не отговарят на международните норми и там 

трябна да се внесе  една поправка, която е в рамките на около половин 

метър ширина и дължина на дадено игрище; вторият въпрос е също много 



значителен – 35 години е твърде голям срок, за вложени около 4 млн.лв!!! 

След 35 години община Варна ще получи едно съвсем остаряло морално и 

материално съоръжение, което все едно няма да го има! Аз лично бих 

подкрепил проекта с техническата забележка на Тонев и ако концесията се 

направи най-много на 20 години! Оттам нататък мисля, че не е изгодно за 

общината. 

 

Борислав ГУЦАНОВ 

Би ли могло игрището да бъде действително в тези размери, за които 

става въпрос? 

 

 Владимир ТОНЕВ 

Корекциите в размерите са само „козметични”, тъй като са едва 53 см 

на фона на 36 метра. Истинските размери са дадени от световната 

тенисорганизация, които са 120 на 60 фута, което е 20 на 40 м, то става 40 м 

и 30-ина см. В този случай като го направих като поправка и приложих в 

комисията становището на Националната федерация по тенис в България, 

което дава какви са минималните изисквания за провеждане на една 

нормална тренировъчна процедура за едно състезание. 

 

Борислав ГУЦАНОВ 

Т.е., това нещо го считаме че такова да бъде решението, като 

поправка, вътре в материалите. 

 

 Веселин МАРЕШКИ 

 Ясно е, че и след 20 години ще бъдат морално остарели и ако се върви 

към масовия спорт, за който пледираме, мисля че община Варна може да 

направи и сама тези тенис-игрища, за да бъдат с достъп наистина за всички 

варненци. Ако Кметът наистина милее за масовия, а не за елитния спорт, 



който иска да си прави игрища по поляни... В центъра на града да правим 

големи елитни международни състезания – това е пълен абсурд! 

 

Д-р Янко СТАНЕВ 

Най-хубавият вариант за един общински съветник, за един кмет, за 

един председател на ОбС е да имаме бюджет около 4 800 млн.лв.на година, 

с което за около година ще преасфалтираме цяла Варна на стойност 1 100 

млн.лв., ще изградим новите съоръжения свързани с болничната и 

доболничната помощ и да спра до тук. Проблема е че тези пари ги няма, 

няма да ги има и от държавните финанси.  

Не виждам нищо лошо в това, че един частен инвеститор ще дойде ще 

построи едно училище, една детска градина и няма да спечели ресурс! 

Разбира се, съм за това и не го подлагам на съмнение. Съграждането и 

изграждането на всяко едно съоръжение – спортна база, детска градина, 

канализация....според мен е полезно. Аз ще подкрепи тази концесия, както 

би направил с всяка друга; както бих подкрепил и всяко друго публично 

частно партньорство, което съм правил до сега. 

В следващите 10-12 години община Варна няма да има средства, за да 

изгради сама такъв проект, поради което трябва да се възползва от 

сегашната възможност. 

Не знам дали след 20 години този терен ще бъде златен или не, но 

знам че един тенис-корт, който ще радва варненци, наистина ще бъде нещо 

златно! 

 

Веселин МАРЕШКИ 

Ще ви върна няколко часа по-рано, когато започна сесията, някой 

обяви нов политически сезон и ставаше дума за принципността. Много 

внимателно наблюдавам процесите как се избират и поддържат и съответно 

минават проектите на определени фирми, на определени дружества и на 



определени спортове.  Точно за това или обявяваме правила за всички 

спортове, а не 9 сега дка за тенис за тенисклуб „Елит” плюс другите в 

Морската градина, за другите каквото остане. В мен се насажда се 

усещането, че действаме  в полза на наши близки и познати, или пък не дай 

си боже, става дума за корупционни схеми. 

 

Кирил ЙОРДАНОВ – Кмет на община Варна 

Колкото по-сериозна става работата на пръв поглед, толкова е по-

смешна! Като че ли там ще се изгражда фабрика, завод за тежка вода, за 

преработка на злато – нищо подобно няма, нищо подобно няма! Това не 

може да бъде разглеждано като обект, който ще бъде в ущърб на града. 

Всеки, който слуша и мисли, разбира, че за това нещо и дума не може да 

става.  

Какво каза г-н Марешки за спортните клубове. Ще ви поканя на 

следващия обществен съвет на тези спортове и Вие няма да чуете 

потвърждение на Вашата теза, защото много от нещата в нашия град се 

решават именно на базата на подтикването, съгласуването и помощта на 

видовете спорт във Варна.  

Казвате - защо общината не ги намери тези пари! Кое по-напред? Вие 

камерите ги хвърлихте за миналата година, знаете ли колко пари трябва да 

вложим само в отчуждаване по силата на съдебни решения, за да може 

строителството в бъдеще в нашия град да продължи?! Милиони!!! Няма да 

ни стигнат средствата за следващата година само отчуждаване да направим, 

за да продължи строителството, а тя е неизбежна стъпка. И колко други 

нужди за града ще възникнат, които ние няма да можем да обезпечим... 

Трябва да се възползваме час по-бързо, защото отлагайки го, това ще си 

стои така години наред. 

Защо не отидете вие на поляната, г-н Марешки, а гледате към 

козирката – в центъра на града? Бъдейки така алтернативен към другите 



помислете и за себе си. Вроденият ви афинитет към централните места не 

прехвърляйте на другите. Днес оттеглих едно предложение, да го кажа ли 

кое предложение отхвърлих и къде се намира – в терена на Окръжна 

болница! Значи собствения, вроден у Вас афинитет в централните места, не 

отричайте на другите, най-малкото от приличие. Не съпоставям нещата, 

напротив – точно казвам защо би било добре там да бъдат тенис-кортовете.  

Веселин МАРЕШКИ 

Г-н Йорданов, аз изобщо не се притеснявам и ще Ви гледам още по-

втренчено, защото нямам никаква дейност в центъра на града. Моята 

дейност е пръсната в най-бедните райони на града, близо е до болните хора, 

Единственият район, в който нямаме аптека във Варна е Аспарухово, 

защото там по ваше време други фирми са се настанили и продават скъпи 

лекарства. По същата логика не съм се настанил и в поликлиниката в р-н 

Хр. Ботев, а си взех частен терен срещу Поликлиниката, изградих цял блок 

и си построих аптека отдолу. Реално не съм се настанили в нито едно 

общинско здравно заведение и за това може би съм единствената фирма. 

Така че Вие да ми подхвърляте такива обвинения.... 

А пък аз сега ще Ви кажа защо няма пари. Няма пари, защото: блок 

108 е подготвен да се даде срещу един или 7 /по-голямата оферта на 

конкуренцията/ апартамента – 14 хиляди квадрата, 10 от които или 12 за 

инвеститора срещу 1 апартамент! А тогава банковата гаранцията която се 

искаше беше в рамките на инвестицията 8 млн, тук за 4 млн.инвестиция се 

иска банкова гаранция от 20 хлв. Точно тези намирисващи неща, които 

показват различни критерии във вземането на решенията, подготвянето на 

документите и отношението към различните типове инвеститори..... 

Например в км.Младост, казах че най-хубаво е в центъра на района, 

кметицата ми каза – не, ние между блоковете ще го сбутаме.... Сбутахте ли 

го? Няма кметство „Младост”. Поликлиниката – още така щеше да си седи в 

Младост 25 години, ако случайно не се бях наел и тогава хората казаха, че 



съм се набутал и че ще фалирам, смееха ми се отстрани... Слава Богу, 

разчистихме там змиярника и стана един хубав проект. 

Продължавам да твърдя, че се поддържат проекти, които са свързани 

по други схеми, не чисто удобни за Варна и за варненци и затова съм 

против. Готов съм да подкрепя всички Ваши проекти, когато има ясни 

принципи. В този смисъл – защо да казваме, че е за тази фирма? Нека да 

обявим, че търсим инвеститор за кортовете, а не че търсим този инвеститор 

за кортовете. Да дадем свобода на всички инвеститори, които искат да 

направят кортове във Варна, ако ние милеем за кортове, а не милеем за 

фирмата, защото от всички документи прозира, че ние милеем точно за тази 

фирма! 

Кирил ЙОРДАНОВ 

Въпрос на справяне с многото думи, които изслушахме... Това, което 

извеждам от всички Ваши приказки е като че ли не сме дорасли до нивото 

на Вашия размах и не можем да следваме Вашия бизнесполет, като Съвет и 

като Администрация. Нали тук си давате сметка, че в момента ще трябва да 

кажа вчера по време на Председателския съвет как се опитвахте да ми 

предложите замяна за бл.108 с възможността да изградите спортни обекти в 

Двореца на културата и спорта?! Какъв е проблема? Имате да давате 

милион и триста и как ще стане тази работа, ако съдът в това предварително 

споразумение отсъди другото... Няма какво да проверявам. За съжаление, 

блокиран е строежа на бл. 108 – така ще бъде, това е положението и ще се 

отстоят интересите. И с такива приказки пред микрофона няма да се 

приближат по-напред нещата във Ваша полза. От сега да бъде ясно! И не 

въвеждайте в заблуждение другите. Вие сте наясно с интересите си и си ги 

преследвате и това е Ваше право, но не въвеждайте в заблуждение другите.  

Евгения АЛЕКСАНДРОВА  

Бих искала да разбера на какви основания се избира сумата от 40 000 

лв. за осем декара годишно, което означава реално 3 хлв.на месец /3 хлв.на 



месец е средно един магазин добър, приличен на „Княз Борис І”/ и как ще 

се защитят хората, които нямат достатъчно средства, а искат да практикуват 

този спорт? 

 Фактът, че Кирил Йорданов е тук късно след обяд, което никога не 

съм виждала за 4 години, означава, че наистина става въпрос за някаква 

златна фабрика. Искам да знам къде е тази златна фабрика. И затова аз 

лично не съм съгласна точно за 40 хлв.на година. 

 

Кирил ЙОРДАНОВ 

Изповядваме различна логика и морал! Факта, че съм тук означава, че 

няма такъв момент и официално заставам зад това нещо, точно това е 

гаранцията! Друга логика и философия очевидно Ви води, по-близка до Вас 

самата отколкото до мен, за да го артикулирате гласно – нещо, което аз 

паралелно с Вас правя. 

Каква социална програма целите и откога Ви е известно, че има 

такава програма в града, след като от години наред създаваме тази база с 

тази функция и социална в това число и проектите, по силата на които 

привличаме средства са насочени към масовия спорт на децата; че в 

социалната програма има средства и за лечение на гръбначни изкривявания, 

и за борба с наднорменото тегло, и с агресивните прояви и ред такива 

неща... Отваряме един по-същностен разговор и няма да има мълчание на 

такива подметнати фрази... Тази програма е от години, вероятно тогава 

когато Вие сте слушали отстрани какво се случа в ОбС... 

За формулата, която изчислява средствата, които Вие съпоставяте с 

„Княз Борис І” ще помоля да дадем думата на колегите специалисти, които 

ще разшифроват формулата, по силата на която се стига до тази цена. 

Радослав КОЕВ 

Мисля, че няма защо да изслушваме г-н Жожев с обяснения по 

формулата. С изключително любопитство слушах този дебат, който стана 



изключително тежък в последните няколко минути. Колеги, преди доста 

време ние се съгласихме с проучване на възможности за концесия с такава 

цел на този терен. Тогава трябваше да водим разговор за това колко 

съществува такъв публичен интерес и дали той трябва да бъде защитен на 

това място. Дебата беше интересен и защото се видя групите в ОбС как 

разбират публичния интерес и как разбират публично-частното 

партньорство и честно казвам – много съм притеснен! Концесията е една от 

формите на публично-частно партньорство. В публично-частното 

партньорство и в концесиите има заложени едни и същи логики. И логиката 

е тогава, когато съществува някакъв публичен интерес, особено в случаите 

когато ние не сме в състояние да го защитим с някакви собствени средства, 

да видим как можем във взаимодействие с частния бизнес или с частния 

интерес да защитим този публичен интерес. По тази логика въобще не стои 

въпроса дали концесията трябва да бъде 35 години или 55 години. Всички 

знаем, че след 15 години тези кортове ще бъдат толкова амортизирани, че 

ако община Варна ги получи, ще трябва да плаща някакви пари някому, за 

да ги експлоатира със същото предназначение. Това още повече важи за 

след 35 години. Затова така е и написано в Закона – докато съществува 

някаква икономическа стабилност на инвеститора, който се е ангажирал с 

този вид дейност. Видимо това не се разбира от никой и си говорим за това 

дали ще бъде 30 хил.или 40 хил.възнаграждението след 20 години. 

Разбирате ли колко е смешно това, дали тогава ще става дума за същия вид 

валута – представете си едно такова решение взето през 1989 г.септември 

колко налудничаво би звучало в момента... А вероятно тогава някакви хора 

биха дебатирали по същия начин. Няма логика в това. 

Всъщност, единственият въпрос на който трябва да си отговорим е, 

ако нямаме собствени средства и ако съществува такъв публичен интерес и 

ако категорично сме решили, че ще развиваме точно този този спорт на това 

място – нещо, което направихме преди една година, сега от завист ли или от 



подозрения някакви не разрешаваме това да се случи?! Да, конкретният 

проблем за който спомена г-н Андреев – сложната инфраструктура, 

подземните гаражи, възможността за паркиране и т.н.със сигурност 

съществуват и те са в по-голяма степен риск за този, който ще инвестира 

парите и в почти никаква степен риск за Община Варна – това е истината. 

Разбира се, че това е по-добре да се случи на някой нов терен, с по-добра 

инфраструктура, само че ако започнем тази процедура с този начин на 

мислене и с този начин на говорене, след няколко петилетки това може и да 

се случи. Особено в критичните икономически години, ако нямаме 

смелостта и ако не разбираме логиката да вземаме подобни решения, ще 

обречем Варна запазвайки всякакви такива терени и всякакви бъдещи 

интереси за някакви бъдещи поколения, през което време Варна ще грохне 

и няма да бъде най-добрият град за живеене. 

А колкото до достъпа и какво правим за социално слабите и тези, 

които не могат да платят многото пари на тенискортовете – въпроса е много 

прост – като няма да ги дадем тези 4 млн.лв, за да направим този тенискорт, 

тези пари ще ги дадем, за да направим спортни площадки, които ще бъдат 

достъпни за по-широк кръг публика. 

По искане на общинския съветник Неделчо Михайлов /”Нашия град”/ 

общинските съветници ползваха почивка 15 мин.за времето от 17.30 до 

17.45 ч. 

Борислав ГУЦАНОВ 

Колеги, обединихме се около това – за да не бъде гласувано с 26 или с 

27 гласа, да се успокоят духовете и страстите, по-добрият вариант е да се 

преспи една вечер, да се обмислят нещата, да се видят и утре сутринат да 

продължим в 09.30 ч. Това е предложението, което преди малко 

консолидирахме с по-голяма част от ръководителите на групите. 

 

 



 

 



ВТОРИ   ДЕН 

14.10.2009 г./09.00 - 18.00 ч. 

 

Отсъстват трима общински съветници: 

Виолета Иванова ГЬОНДРЕВА 

Иван Стоянов СЛАВКОВ 

Николай Филев ДЖАГАРОВ 

 

Борислав ГУЦАНОВ 

Колеги, вчера прекъснахме заседанието до концесията за тенис-

кортовете. Днес сутринта направихме едно събиране с части от групите, 

коментирахме възможности, преди малко говорихме и с адв.Жожев като 

зам.кмет на Общината занимаващ се с правните въпроси по темата за 

концесията.  

Имаме две възможности: едната е ясна – да бъде оттеглено за другото 

заседание и втората възможност – да бъдат направени определени корекции 

и промени към т.предложената концесия и да я подложим на гласуване. 

Промените, които ви предлагам на базата на последните консултации, 

които се проведоха, са: 

- 11.1 – максимален гратисен период, през който концесионерът се 

освобождава от концесионно плащане – след „... - срока е съобразно 

резултата от конкурса” добавяме думите „..., но не повече три години”, т.е. 

след третата година да започне плащането на концесията; 

- 11.1 – годишното концесионно плащане в размер на 5 % от брутните 

приходи на концесионера, но не по-малко от 40 000 лв., като тези 40 000 

лв.бъдат индексирани всяка година, за да не се окаже, че след определени 

години тези 40 000 лв.нямат никаква стойност; 

- следващата промяна е – единият от кортовете, от игрищата да бъде 

безплатно от 08.00 до 18.00 ч.следобед да бъде предоставен за ученици по 



разпореждане на Дирекцията по младежки дейности и спорт към Община 

Варна; те вече да влязат в определените отношения с бъдещия концесионер 

– и за да е по-ясно – един открит тенискорт през лятото, един закрит 

тенискорт през зимата; 

- относно подземните гаражи и паркинг местата – да се направи 

всичко възможно за увеличаване на подземните площи или надземните 

паркоместа – това да се види спрямо ПУП-а как могат тези неща да бъдат 

взети под внимание, тъй като в момента не можем ние да кажем точно 

колко да бъдат паркоместата, но да бъдат максимално увеличени като брой 

подземни и надземни паркоместа. 

Това са промените, които ви предлагам, колеги. 

 

Красимир УЗУНОВ 

Предложението на нашата група е да се изградят 120  паркоместа, тъй 

като има такава възможност в УПИ-то, възможно е да бъде направено – 

срещу заплащане или както избере концесионерът, да бъдат изградени 120 

паркоместа подземни. Терена е равен, няма да струва много скъпо. И тъй 

като да не забравяме, че нашата група е вносител на Наредбата за 

публично-частно партньорство и тъй като това е една от първите 

инициативи такава, ние ще го подкрепим. 

 

Тодор МУТАФОВ 

Безспорно, през последните два мандата Общината направи 

изключително големи усилия за изграждане на материалната спортна база 

във Варна. Приема се много добре от населението от Варна. И една от 

формите за изграждане на нови спортни обекти, това е формата, която се 

предлага от Кмета на Община при отдаване на концесии.  

Аз ще гласувам за тази концесия, но предлагам следното: От 

основните дебати, проведени вчера, открито казано между нас, останаха 



съмненията на прозрачността, която съществува за отдаване на концесия. 

Ние направихме няколко грешни опити за тези концесии – за боклуците и 

други грешни наши стъпки – за ФК „Спартак”, за продаването на имотите, 

които започнаха да миришат много.  

Мисля, че трябва да отпаднат две неща от конкретните условия: 

- К5 в концесията и К6 – да отпаднат 100 %, защото тези два 

показателя още от тази зала определят кой ще бъде този концесионер. Това 

означава, че ние трябва да дадем по-голяма възможност на повече 

инвеститори за концесията. Какво имам предвид? Например за К 5 и К6 се 

дава, че този който участва трябва да има 1 лицензиран треньор в група А, 

група Б и т.н., т.е. се поставят всичи условия, които не могат да бъдат 

изпълнени при други концесионери. Затова предлагам К5 и К6 да отпаднат 

от тези условия и критерии и да се прехвърлят върху тези точки 40 и 20 

точки и да отиде в т.К4, където е размера на годишното плащане. Т.е. тези 

40 и 20 точки да отидат към К4, където вместо 10 да станат 70 точки, т.е. 

този който даде най-много пари за Общината, той ще спечели концесията и 

проблема е ясен. Всичко това ще отпадне от по-нататъшните разсъждения. 

Защото сумата от 4 279 000 лв., която е определена за концесия в К3 е ясно 

отсега, че има проект, има виждане и т.н.и би следвало може би, 5 или 6 

млн.да бъде, а самата цифра подсказва, че тук има нещо предварително 

направено – или проект или нещо друго, в което няма нищо лошо. 

Затова предлагам две решения: или да се оттегли в момента, за да се 

обсъди специално К5 и К6 да отпаднат или на следващото заседание на 

ОбС, след допълнителни дебати да се реши, защото отсега още 60 точки 

определят кой ще бъде победителят! 

 

Доц. Константин ТРОШЕВ 

Тази точка в дневния ни  ред се оказа, че може би е точка достойна за 

цяла сесия! Нещата започват много да се усложняват, защото ние се 



опитваме припряно да решим нещо, което изисква много задълбочено и 

проучване, и обмисляне на всички обстоятелства. Но в никакъв случай не е 

против изграждането на такова съоръжение. Затова предлагам да прекратим 

дебатите и да отложим решението за следващата сесия, което ще бъде най-

разумното решение. Предложенията на г-н Мутафов са много разумни, но 

всичко това нещо трябва да се обмисли. 

 

Борислав ГУЦАНОВ 

Минало е през комисии, имало е работна група, в продължение на 

няколко години този въпрос стои на дневен ред. 

 

Орлин СИМЕОНОВ 

Аз лично съм „за” сключване на договор за концесия, но не концесия 

на всяка цена. 

Първо, срока максималния е 35 години и тъй като той е на някаква 

база на една сума от 4 296 000, която е просто направена според мен с оглед 

условията на концесията; явно, че строителството няма да бъде на такава 

стойност. Това оправдава промяната на гратисния период – максимум 3 

години; актуализацията на вноската да бъде, както предложи и г-н Гуцанов 

– всяка година, но трябвада се направи актуализация на инвестициите, 

както се твърди че е 4 млн., в смисъл че тя не е защитена по никакъв начин. 

И тъй като самият анализ който е приложен към документацията, за мен не 

отговаря на истината, защото базата, на която се изчисляват цените за 

ползване на кортовете не отговаря на истината. И оттам нататък цялата 

схема се подрежда на лоша основа и крайният резултат е грешен. Срока на 

концесията може да бъде, според мен, максимум 30 и то при положение, че 

се защити инвестицията. Считам, че е основателно изказването на колегата 

за К5 и К6 /това се прави с оглед на определени фирми и определени лица – 

не можем да го допуснем, ние сме Общински съвет/. 



Във всички случаи ме гложди и съмнението, че ако се тръгне днес за 

гласуване, това означава че ние претупваме нещата и ги даваме абсолютно 

безкритично на фирма, която предварително е ясна с оглед на тези 

изисквания. Тези изисквания трябва да бъдат прецизирани много 

внимателно. 

Имаме един месец до следващата сесия и затова предлагам да се 

отложи разглеждането на тази точка от дневния ред, поради което правя и 

такова процедурно предложение за гласуване. 

 

Веселин МАРЕШКИ 

Изключително съм удовлетворен от изказванията на г-н Мутафов и 

доц. Трошев, които изцяло се покриват с нашето виждане. Все повече бях 

започнал да се притеснявам, че Общинският съвет започва да изглежда на 

организирана престъпна група, която е поставена тук и с натискане на 

копчета или показване на пръст да се атакуват разни марионетки и да се 

вземат решения, които не са правилни и не са законосъобразни, още по-

малко целесъобразно. Изцяло подкрепяме желанието на администрацията 

да даде тенискортовете на концесия, но не определена фирма. Нека да е и 

тази фирма, но да се яви на честен конкурс, на честен търг, това което каза 

и г-н Мутафов, и ние в момента не можем да прецизираме така условията, 

че те да бъдат честни, точни, прозрачни, затова не ни трябва и цяла сесия – 

ако няма желание и натиск конкурса да бъде опорочен, това нещо можем да 

го решим като хиляди други конкурси, в рамките на не повече от час на 

една комисия, където да се поставят точните правила и в рамките на 

няколко месеца да се проведе конкурса, да дойде най-добрия инвеститор и 

по най-бързия начин да изгради тези тенис-кортове, за да има наистина 

едно полезно съоръжение за нашите съграждани. 

 

 



Красимир СИМОВ 

Бих подкрепил така предложената концесия със забележките, които 

направи председателят, особено и това за повечето паркоместа. За да се 

случи това, срока за гратисния период е от 10 точки, трябва да бъде в 

някакъв период – тук е дадено между две и три. Вие дадохте най-доброто 

предложение, ако стане след три години да се изплаща концесионното 

задължение, това значи че К3 като критерий трябва да отпадне. Или трябва 

да го направим между 3 и 5 години, като състезание. Но според мен, най-

разумното е критерия К3 да отпадне. 

 

Борислав ГУЦАНОВ 

Това удовлетворява ли Ви, г-н Мутафов? Да? Добре. 

Колеги, с тези промени, които направих, това което г-н Симов 

предложи и предложението на г-н Узунов за 120 паркоместа, ако се 

обединим около тях, можем ли да гласуваме? 

Другото предложение е да отпадне от дневния ред. 

Добре, първото предложение за решение е да отпадне от дневния ред, 

моля, гласувайте. 

Резултати от гласуването: за – 15, против – 9, въздържали се – 14 – не 

се приема, остава в дневния ред. 

 Веселин Марешки оспори обявените резултати, последва поименно 

явно гласуване, завършило с резултати: за – 17, против – 16, въздържали се 

– 11, отсъстват – 7 – остава в дневния ред предложението за отдавдане на 

концесия тенискортовете . 

 

 Борислав ГУЦАНОВ 

 Относно промените, които се направиха, започваме ги по точките, 

още веднъж да ги изкоментираме: 

- подземните паркинги – предложението на г-н Узунов – 120 бр.; 



- 40 000 лв., които да бъдат индексирани всяка година, като в 

договора бъде фиксиран индекса; 

 

Адв. ЖОЖЕВ – директор Правна дирекция, община Варна 

Всички тези неща, които ги предлагате, означава че трябва отново да 

назнача правен анализ и в следващите девет месеца няма да получите 

предложение за концесия. Няма как да стане чисто технически. 

А ако говорим за паркоместата – може ли паркоместа без изменение 

на ПУП да направим отново?  

Тогава, с всички тези изменения, гласувайте и сега; тогава не го 

връщайте... 

 

 Борислав ГУЦАНОВ 

 Добре, продължаваме... 

- максимален гратисен период, през който концесионерът се 

освобождава от концесионното плащане – срока съобразно от конкурса, но 

не повече от три години, т.е. след третата година да започне плащането на 

концесионната такса, което автоматично щедоведе до промени и във 

формулата; 

- единият от кортовете, от игрищата респективно лятото – открит, 

зимата - закрит от 08.00 до 18.00 ч. вечерта да бъде предоставен за ученици, 

като това да става по указания на Дирекцията по младежки дейности и 

спорт към Община Варна; 

 

Тодор МУТАФОВ 

Моето предложение – да отпаднат К5 и К 6 – към К4, т.е. за 

годишното заплащане от 10 точки тежестта да стане 70 точки 

По предложение от общинския съветник Радослав Коев общинските 

съветници ползваха 15 почивка за времето от 10.45 до 11.00 ч. 



В 11.00 ч.заседанието продължи със следните дебати: 

Борислав ГУЦАНОВ 

Колеги, останаха двата коефициента, за които говорихме, проведохме 

последните консултации: 

- К5 от 40 точки да стане на 20 точки и К6 от 20 точки да стане на 

10 точки, като разликата от тези двете се прибави към К4, което е цената на 

концесията, т.е. плащането към община Варна – там ще се прехвърли 

тежестта на намалените коефициенти на К5 и К6. 

 

Орлин ВАСИЛЕВ 

К5 и К6, според мен, трябва да отпаднат, защото като се зачетете 

малко по-внимателно надолу, има една т.1, в която с около 10 абзаца са 

дадени още 64 точки, които са абсолютно преповтаряне на К5 и К6, значи 

става въпрос за 124 точки. Следва да се види във всички случаи и размера 

на гаранцията – 4 хлв.на фона на 4 млн.гаранция – да не коментираме... Да 

се махнат К5 и К6, и следващите в т. 1 и 2 допълнителни 64 точки. Говорим 

и за срока на концесията, той е максимално завишен.... 

 

Веселин МАРЕШКИ 

Предложението на г-н Мутафов е да отпаднат К5 и К6 като израз на 

това, че всъщност в тях е написано името на фирмата, която трябва да 

спечели конкурса.  

От едната страна се увеличава размера на инвестицията, от друга 

страна, това което казахте, т.е. К5 и К6 да бъдат разпределени в размера на 

инвестицията и в концесионното плащане. Дори и да ги намалим пък 

особено на 20 и на 10, да ги намалим на 0 и на 1 – разбирам, ама..... 

 

Красимир МАРИНОВ 



Не оползотворихме едно време правилно от вчера насам за нещо, 

което ако се случи ще е добре за Варна, ще е добре за варненци. Как точно 

да се случи, говорим вече година и половина. Предлагам да приключи 

дискусията и да преминем към гласуване. 

 

Борислав ГУЦАНОВ 

Все пак с това предложение да бъдат намалени К5 и К6. 

 

Веселин МАРЕШКИ 

И най-хубавата идея може да бъде опорочена. Ако от една страна 

кажем, че сме изградили най-хубавия басейн в България и в Европа, но той 

трябва да струва 2 млн., а ние сме дали 20 млн., това означава ако го 

гледаме от една страна, че наистина е най-хубавото, но ако го гледаме и от 

другата страна – става дума и за плочките на центъра, и за асфалтирането и 

т.н.- това означава, че е можело да направим още няколко басейна... Така че 

никой не е против идеята да се даде, въпроса е не по този начин. И не да 

изкарваме нещо, което още в самото начало е опорочено, едва ли не че го 

правим за Варна и за варненци. Да, можем да го направим, но по правилния 

начин, по добрия начин и по истинския начин. 

 

Д-р Янко СТАНЕВ 

Всичко, което се говори тук, сигурно има своето основание, само в 

едно не виждам никакво основание – това са празно подхвърлените обиди – 

кое колко струва, как струва... Аз мога да кажа, че тази концесия струва 6 

млн.или 20 млн., басейна струва толкова..... Моля да не създаваме 

впечатление, че тук стоят едни хора, които не си правят решенията на база 

на икономически анализи и правни анализи. Не приемам такива приказки.  



Предлагам ви съвсем обективно да преминем към гласуване и с вота 

си съветниците да изразят отношението си към всички видове правни и 

юридически анализи, на база на които беше този дебат. 

 

Борислав ГУЦАНОВ 

Колеги, с тези промени, които се направиха, включително намалянето 

на К5, К6 и следващите по-нататък промени пропорционално спрямо това, 

което сме променили, тъй като колегата Симеонов е прав за тези промени; с 

паркоместата, с единия безплатен корт, с трите години и всичко останало, 

което го говорихме, по този начин, го подлагам на гласуване и така да бъде 

оформено от администрацията. 

С промяната и Гаранцията да се вдигне на 100 000 лв.- както каза г-н 

Симеонов, да не е тази за която се говори. 

Първото гласуване завърши с резултати: за 30, против – 5, 

въздържали се – 9, отсъстват – 7.  

 

Веселин МАРЕШКИ – обяснение на отрицателен вот 

Правя реплика на д-р Станев, който иска конкретни неща – преди 

определено време, като собственик на един от варненските вестници си 

спомням, че председателят на ОбС дойде при мен с документи, според 

които Варна е трябвало да бъде засипана с пясък в рамките на 50 или 70 см 

в едно снегопочистване и това беше изчисления на БСП – Варна – това са 

конкретни неща, по които не виждам някой да е взел мерки по този повод. 

 Сигурно ще излязат разни неща и за басейна, и за плочките, и за 

зеленото, и за другите фирми.... 

 

Гореописаните резултати бяха оспорени от общинския съветник 

Орлин Симеонов; последва второ явно поименно гласуване, завършило с 

резултати: за – 30, против – 5, въздържали се – 9, отсъстват – 7 – приема се. 



 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

1684-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл. 3, ал. 1, чл. 13, ал. 1, т. 2, чл. 
17, ал. 1, т. 2, чл. 24, чл. 39, ал.1 и ал.2 от Закона за концесиите, във връзка с 
мотивирано предложение от Кмета на Община Варна № РД-9-
9302(104)/15.09.2009 г.,Общински съвет - Варна 

Р Е Ш И : 
1. Открива процедура за предоставяне на общинска концесия за 

строителство - „Изграждане и експлоатация на открити и закрити тенис 
кортове и подземни гаражи” и извършване на дейност за задоволяване на 
обществени потребности в обекта на концесията, разположен в имот - 
публична общинска собственост представляващ ПИ №10135.2562.82 
идентичен с УПИ III, кв. 54 на ПП на ПРЗ на жк. „Чайка”, гр. Варна. 

1.1. Обект и предмет на концесията:  
Обект на концесията е имот – публична общинска собственост, 

представляващ ПИ №10135.2562.82 идентичен с урегулиран поземлен имот 
III /три/, кв. 54, съгласно Подробния устройствен план (ПУП) на жк „Чайка”, 
Варна, отреден за изграждане и експлоатация на открити и закрити тенис 
кортове и подземни гаражи, с площ от 8 531.00 /осем хиляди, петстотин 
тридесет и един/ кв. м. с граници: квартална улица, УПИ I – 71 /едно-
седемдесет и едно/ - „За административно и жилищно строителство”, 
квартална улица, УПИ IV -/четири/ - за озеленяване, квартални улици. 

Имотът е актуван с Акт за публична общинска собственост № 
4904/05.03.2008 г.  

Предмет на концесията е строителство, съгласно чл. 2, ал. 3, т. 1 от 
Закона за концесиите, което се състои в проектиране и цялостно 
изграждане на: 

г) 7 тенис корта, от които 4 открити корта и 3 закрити корта; 
д) Тенис - зала за 3-те покрити тенис корта; 
е) Обслужваща сграда; 
г)   Подземен гараж. 
Както и управление и поддържане на тенис-кортовете, 

обслужващата сграда и подземния гараж, след въвеждането им в 
експлоатация, на риск на концесионера. 

2. Стопански дейности, които могат да се осъществяват чрез обекта 
на концесията:  

Услугите и стопанските дейности, които ще се извършват с обекта на 
концесията включват: 

- Организиране и провеждане на спортни събития от местно значение, 
национални и международни състезания, спортно-тренировъчна дейност в 
сферата на тенис на корт; 



- спортни тържества и увеселения; 
- кафе-клуб,  
- спортно – възстановителен център, 
- спортен магазин, офиси и др., които да допринесат за подобряване 

на условията за спорт и отдих на населението в общината.  
3. Прилежаща на обекта на концесията инфраструктура и 

принадлежности:  
а) съществуващи: Районът около обекта на концесията е благоустроен 

и има изградена техническа инфраструктура.  
б) подлежащи на изграждане: 
Поради необходимостта от цялостно проектиране и изграждане на 

обекта на концесията, прилежащите към него инфраструктура и 
принадлежности, необходими за функционирането на обекта на концесията, 
ще бъдат определени в инвестиционния проект за обекта и изградени от 
концесионера. 

4. Срок на концесията - 35 години  
5. Начална дата на концесията - датата на влизане в сила на 

концесионния договор. 
6. Условия за осъществяване на концесията - изграждането на 

обектите и съоръженията от прилежащата инфраструктура в обекта на 
концесията, неговото управление и поддържане е на риск на концесионера. 

7. Основни права и задължения по концесионния договор: 
7.1. Права и задължения на концедента: 
7.1.1. Концедентът има право: 
ж) да получава договореното концесионно възнаграждение в 

сроковете и при условията, описани в концесионния договор; 
з) да получи обекта на концесията след прекратяване на договора за 

концесия в състояние, което съответства на неговото предназначение; 
и) да контролира изпълнението на задълженията по договора, като 

за целта има право на достъп до имота и на информация за осъществяваните 
дейности; 

к) да прекрати договора, ако концесионерът не изпълнява 
предвидените в него задължения, както и условията на предоставената 
концесия; 

л) да иска изменение на договора, при настъпване на условията 
определени в Закона за концесиите; 

м) да получи обезщетение в размер на едногодишно концесионно 
възнаграждение в случай на предсрочно прекратяване на договора 
едностранно от концесионера или по негова вина. 

7.1.2. Концедентът се задължава:  
д) да не възпрепятства дейността на концесионера, когато тя се 

осъществява съгласно действащата нормативна уредба и клаузите на 
концесионния договор; 



е) да съгласува своевременно предоставените от концесионера 
инвестиционни програми и инвестиционни проекти; 

ж) да не предоставя на други лица концесии върху същия обект или 
други права върху същия, които съставляват съдържанието на концесионното 
право на експлоатация; 

з) да оказва съдействие при реализирането на концесията. 
7.2. Права и задължения на концесионера 
7.2.1. Концесионерът има право: 
н) да ползва по време на договора предоставения му недвижим имот 

за дейностите, определени в договора за концесия; 
о) да получава доходите от извършваната от него концесионна 

дейност чрез експлоатация на обекта, предмет на концесията; 
п) единствено той да организира в обекта на концесията съответните 

спортни и други обслужващи и спомагателни стопански дейности; 
р) да ползва съществуващата към момента на приемане на 

недвижимия имот инженерна инфраструктура; 
с) право да ползва възмездно извършените до този момент проекти 

и други проучвания във връзка и/или по повод обекта на концесията; 
т) да иска изменение на договора, при настъпване на условията 

определени в Закона за концесиите; 
у) да ограничи достъпа на лица за извършване на дейностите или 

услугите, които само той има право да извършва съгласно договора за 
концесия. 

ф) Да извършва допълнителни проучвания във връзка с обекта на 
концесията, с оглед осъществяването на неговата нормална експлоатация; 

х) Да изгражда съоръжения и да извършва необходимите 
подобрения, свързани с ползването на концесионния обект, след 
предварително съгласуване с КОНЦЕДЕНТА и с други заинтересовани лица 
и компетентни органи, ако това е необходимо; 

ц) Да предприема съответните правни и фактически действия за 
постигане на споразумение с трети лица, чиито права затрудняват или 
препятстват осъществяването на концесията; 

ч) Концесионерът запазва всички права на интелектуална 
собственост, които са възникнали в негова полза по време на изпълнение на 
концесионния договор, с изключение на инвестиционните проекти, които са 
изготвени за изграждане на обекта на концесията и които преминават в 
собственост на Концедента при прекратяване на Концесионния договор 

ш) Концесионерът има право да определя цените на предоставените 
от него услуги в рамките на концесията, съобразно методиката, предоставена 
в офертата му; 

7.2.2. Концесионерът се задължава: 



щ) да изработи и съгласува по надлежния ред изискуемите от закона 
проекти, необходими за изграждането и въвеждането в експлоатация на 
обекта на концесията; 

ы) да изгради и оборудва обекта на концесията съобразно 
предвиденото в офертата, с която е спечелил процедурата за предоставяне на 
концесия; 

э) да заплаща на концедента уговореното концесионно 
възнаграждение по начин и ред, определени в договора; 

ю) да осъществи инвестициите, предвидени в офертата, с която е 
спечелил концесионната процедура в предвидените срокове; 

я) да застрахова за своя сметка недвижимия имот; 
аа) да не предоставя права върху имота на трети лица; 
бб) да не извършва или да не допуска извършването на незаконно 

строителство или други действия, които могат да доведат до увреждане на 
околната среда или на имота; 

   з) да изпълнява инвестиционната програма, предоставена от него в 
процедурата за предоставяне на концесия,, която е неразделна част от 
концесионния договор; 

   и) да изгради в обекта на концесията 120 /сто и двадесет/  подземни 
паркоместа; 
    к) извършва или да не допуска извършването на действия, които биха 
застрашили сигурността на имота и изградените в него съоръжения; 
    л) да извършва концесионните дейности при спазване на съответните 
технологични изисквания; 
    м) да изпълнява законосъобразните предписания на концедента и на 
оторизираните лица; 
    н) да изпълнява стриктно изискванията, свързани с опазването на 
околната среда, защитените със закон територии и обекти на националната 
сигурност, отбраната на страната и обществения ред; 
    о) да не изгражда сгради и трайни съоръжения върху предоставената 
му земя, които не са предвидени в инвестиционната програма; 
    п) да не допуска действия от трети лица и да не предявява претенции 
за обезщетение по време на форсмажорни обстоятелства; 
    р) да предоставя на общината информация и документи, свързани с 
изпълнението на договора за концесия; 
    с) да предостави недвижимия имот, обект на концесията, след 
изтичането на срока на договора в състояние, годно за експлоатацията му и 
при условия и ред, описани в договора; 
    т) да организира спортни състезания съобразно изискванията на 
Българската федерация по тенис и Международната федерация по тенис; 
    у) да предостави единият от изградените кортове за безплатно 
ползване от 08.00 до 18.00 ч.от ученици, по разпореждане на Дирекция 



„Младежки дейности и спорт” към Община Варна – един открит тенискорт 
през летния  период и един закрит тенискорт през зимния период; 
    ф) да не променя предназначението на обекта на концесията; 
    х) да изгради съоръжения, улесняващи достъпа до спортното 
съоръжение на лица с увреждания; 
    ц) да изготви и съгласува с КОНЦЕДЕНТА и компетентните 
държавни и общински органи План за действие при аварийни ситуации, 
който става неразделна част от Концесионният договор. 
    ч) Концесионерът е длъжен да не предоставя на трети лица 
информацията и документацията, получена във връзка със сключването, 
изпълнението и прекратяването на настоящия договор, освен в случаите, 
когато това се изисква по надлежния ред от компетентни длъжностни лица, 
съобразно действащото законодателство; 
    ш) Концесионерът е длъжен да изпълнява задълженията си по 
договора с грижата на добър стопанин; 
    щ) Концесионерът е длъжен да осигури необходимото финансиране 
за изграждането и оборудването на обектите, определени в договора за 
концесия; 
    ю) Концесионерът е длъжен да предприеме всички необходими 
действия съгласно изискванията на Закона за устройство на територията за 
съгласуване и одобряване на инвестиционния проект, получаване на 
разрешение за строеж и въвеждането в експлоатация на обектите на 
концесията, като заплати за своя сметка дължимите за това такси. 

8. Условия за възлагане изграждането на обекта на концесията от 
подизпълнители: 

Концедентът не поставя ограничения, част от строителството в обекта 
на концесията да се извършва от подизпълнител. Концесионерът определя 
подизпълнителите (ако има такива) по реда на чл.54 от Закона за концесиите. 

9. Забранява се отдаването на обекта на концесията под наем на трети 
лица от концесионера.  

Концесионерът може да предоставя дейности по експлоатацията и 
поддържането на обекта на концесия на подизпълнители, след писмено 
съгласуване с кмета на общината. 

10. Вид и размер на гаранцията за изпълнение на задълженията на 
концесионния договор: 

Определя парична гаранция за изпълнение на задължения по договора 
за концесия в размер на 50 % от годишната концесионна вноска, която да 
бъде внесена от Концесионера при подписване на договора, като начина на 
внасяне се определя в концесионния договор. 

Гаранцията се връща след изтичане на концесионния договор. 
При прекратяване на концесионния договор от страна на 

Концесионера по негова вина, гаранцията остава в полза на Концедента. 



При прекратяване на договора от страна на Концедента без вина на 
Концесионера, гаранцията се възстановява на Концесионера. 

11. Вид и условия за извършване на концесионното плащане: 
11.1. годишно концесионно плащане - в размер на 5% /пет на сто/ от 

брутните приходи на Концесионера, но не по-малко от 40 000 /четиридесет 
хиляди/  лева, като в договора задължително се включи условие за ежегодно 
индексиране на сумата от 40 000 /четиридесет хиляди/  лева, с индекса на 
Евростат, дължимо както следва: 

в) Максимален гратисен период, през който концесионерът се 
освобождава от концесионно плащане - срока  e съобразно резултата от 
конкурса, но не повече от 3 /три/ години от датата на подписване на 
концесионния договор. 

г) През следващите години до края на срока на договора:  
- Концесионно плащане да се извършва на две вноски 
- І-ва вноска - до 30.06. на текущата година; 
- ІІ-ра вноска - до 30.11. на текущата година. 
При забава на плащането концесионерът дължи лихва в размер на 

законовата лихва, изчислена върху годишното концесионно възнаграждение 
или неплатеният остатък. 

Ред за извършване на концесионното плащане - по банков път. 
12. Концесионерът е длъжен при изграждането на обектите и 

съоръженията в обекта на концесията и при управлението и поддържането им 
да спазва действащата нормативна уредба, свързана с опазването на околната 
среда, на човешкото здраве, на защитените територии, зони и обекти и на 
обществения ред, включително действащите наредби, приети от Общински 
съвет и заповеди на Кмета на общината. 

13. Компенсации по чл. 6 от Закона за концесиите не се предвиждат. 
14. Концесионерът е длъжен да застрахова за срока на концесията за 

своя сметка и в полза на концедента обекта на концесията. 
15. Други изисквания, свързани с характера на концесията, които не 

са нормативно определени - не се предвиждат. 
16. Процедура за предоставяне на концесия - концесионерът да бъде 

определен чрез открита процедура. 
17. Критерии за подбор, съгласно Закона за концесиите (ЗК): 
- пригодност за изпълнение на професионална дейност: 
o минимум 5 годишен опит в изпълнението на дейности, идентични 

с дейностите, които могат да се извършват с обекта на концесията – а именно 
експлоатация на тенис кортове чрез организиране на тренировъчна и спортно 
- състезателна дейност;  

- икономическо и финансово състояние: 
o Да се представят годишни финансови отчети за последните три 

години 
- технически възможности и/или професионална квалификация: 



o доказателства за изпълнени и изпълнявани през последните пет 
години договори с предмет експлоатация и модернизиране на тенис кортове  

o списък на техническите лица, които ще отговарят за качественото 
изпълнение на концесионния договор 

o документи, удостоверяващи образованието и професионалната 
квалификация на ръководните служители, които ще отговарят за изпълнение 
на дейностите по управление и експлоатация на тенис кортовете 

o данни за собствени или наети технически лица, които кандидатите 
ще използват за изпълнение на строителството  

18. Критерии за комплексна оценка на офертите и тяхната 
относителна тежест:  

Формула за оценка 
К= К1+К2+К3+К4+К5 
Където 
 
К1 - Срок за проектиране, строителство и въвеждане на обекта в 

експлоатация, но не по-дълъг от 36 месеца – 10 точки. 
На предложението с най-кратък срок за проектиране, строителство и 

въвеждане в експлоатация се поставят максимален брой точки. Останалите 
предложения получават точки, пропорционални на предлагания размер, 
отнесени към това в офертата с най-кратък срок. На кандидат предложил по-
дълъг период се присъждат 0 точки  

Изчисляването се извършва по следната формула:  
К1 = (СРмин / СРу) х 10,  
където:  
СРмин – е най-краткия офериран срок за изпълнение от участниците, 
СРу – е офериран срок за изпълнение на конкретен участник в месеци 
 
К2 – Стойност на инвестиционните разходи за изграждане на обекта – 

доказва се с предварителни количествени и стойностни сметки, съгласно 
представен проект – концепция и прединвестиционно проучване – 20 точки. 

На предложението с най-висока стойност на инвестиционните 
разходи за изграждане на обекта се поставят максимален брой точки. Ако 
размерът на предвижданата инвестиция от участник е под определената 
сума от 4 279 000 лв. с включен ДДС, то същият получава 0 точки. 

Изчисляването се извършва по следната формула: 
К2 = (Цмин / Цу) х 20 
където 
Цмин е най-ниския размер на оферирана цена за изграждане на 

обекта на концесията в процедурата 
Цу е оферираният размер на инвестицията на конкретния участник в 

лева, 
 



К3 – Размер на годишното концесионно плащане, след изтичане на 
предвиждания гратисен период – 50 точки  

На предложението с най-висок размер на годишното концесионно 
плащане се поставят максимален брой точки. Ако размерът на 
предложението на годишното концесионно плащане е под определената 
сума от 40 000 лв., то същият получава 0 точки. 

Изчисляването се извършва по следната формула: 
К3 = (РКП у/ РКП макс) х 50 
където  
РКПу – размер на концесионно плащане предлагано от участника 
РКПмакс – най-високото предложено плащане. 
 
К4 – Възможност на кандидата да осъществи устойчиво и 

дългосрочно експлоатацията на тенис кортовете (обекта на концесията) по 
предназначение, което се доказва чрез доказване на опит в управлението и 
поддържането на тенискортове - 20 точки 

Изчисляването се извършва по следната формула: 
К4 =  ∑Ксез*(БрКортове х ГодЕкспл)у / ∑Ксез*(БрКортове х 

ГодЕкспл)макс х 20 
където 
∑Ксез*(БрКортове х ГодЕкспл)у е сумата от произведенията на 

коефициента за сезонност с броя стопанисвани кортове за доказания срок от 
допуснатия участник. За целогодишно използвани кортове Ксез =1, за 
сезонно използвани кортове Ксез=0,7. 

∑Ксез*(БрКортове х ГодЕкспл)макс е максималната сума от 
произведенията на коефициента за сезонност с броя стопанисвани кортове за 
даказания максимален срок от участник. 

Срокът за експлоатация и броя на поддържаните кортове се доказва 
със съответни договори за наем или документ за собственост и протокол за 
въвеждане в експлоатация. 

 
К5 – Възможност за осигуряване на непрекъснатост и ниво на 

качество на предоствяната обществена услуга – спорта тенис на корт на 
територията на община Варна, което се доказва чрез обезпеченост на 
квалифициран треньорски състав, опит в организацията на спортно-
състезателна дейност в спорта тенис на корт – максимум 10 точки, като 
оценката се формира на база на предоставени доказателства за 
професионалната правоспособност и квалификация на треньорски състав, 
както и опит в организирането на турнири и първенства с местно, 
национално и международно участие. 

Изчисляването се извършва по следните критерии: 
1.За наличие на квалифициран треньорски състав с лиценз А и Б се 

присъждат максимум 5 точки, като: 



- при минимум един треньор с лиценз А и трима с лиценз Б работили 
на трудов договор не по-малко от една година при участника – 5 точки; 

- при минимум един треньор с лиценз А и двама с лиценз Б или 
минимум четирима треньори с лиценз Б работили на трудов договор не по-
малко от една година при участника – 3 точки; 

- при наличие на по-малко от четирима треньори с лиценз Б работили 
на трудов договор минимум една година при участника – 1 точка; 

- при отсъствие на треньори с лицензи А и Б – 0 точки. 
Наличието за квалифициран персонал се доказва чрез съответните 

треньорски лицензи, издадени от Българска федерация по тенис и документи 
за трудовоправни взаимоотношения на треньорите с кандидата за концесия. 

2. За организирани и проведени международни турнири, държавни 
първенства, държавни турнири и местни любителски турнири в спорта тенис 
на корт се присъждат максимум 5 точки, като: 

- за опит в организиране и провеждане на международни турнири, 
държавни първенства, държавни турнири и местни любителски турнири – 5 
точки; 

- за опит в организиране и провеждане на държавни първенства, 
държавни турнири и местни любителски турнири – 3 точки; 

- за опит в организиране и провеждане на държавни турнири и местни 
любителски турнири – 2 точки; 

- за опит в организиране и провеждане на местни любителски 
турнири – 1 точка; 

- при отсъствие на опит в организиране и провеждане на турнири и 
първенства в спорта тенис на корт – 0 точки. 

Опитът в провеждане на състезания от международен и държавен 
мащаб се доказва със съответно удостоверение от Българската федерация по 
тенис, а за провеждането на местни любителски турнири се представя списък 
за проведените турнири за последните три години, заверен от участника. 

18. Размер и начин на плащане на гаранцията за участие в 
процедурата за предоставяне на концесия: 

Определя гаранция за участие в процедурата в размер на 100 000 /сто 
хиляди/ лева, платима под формата на: 

в) депозит по сметка на Община Варна, IBAN: BG49CECB 9790 
8462 1500 00, BIC: CECBBGSF, код за вид плащане 44 57 00  при "Централна 
кооперативна банка" АД - клон Варна; или     

г)  банкова гаранция. 
19. Определя цена на документацията за участие в процедурата в 

размер на 1 000 /хиляда/ лева, платими по сметка на Община Варна, IBAN: 
BG49CECB 9790 8462 1500 00, BIC: CECBBGSF, код за вид плащане 44 57 00 
при "Централна кооперативна банка" АД - клон Варна. 

20. Настоящото решение може да бъде изменяно или допълвано в 
случаите, предвидени в Закона за концесиите. 



21. Възлага на Кмета на Община Варна в 7-дневен срок от влизането в 
сила на настоящото решение със заповед да одобри обявление за провеждане 
на процедурата, документация за участие в открита процедура и проект на 
концесионен договор и изпрати обявлението за обнародване в "Държавен 
вестник" и за вписване в Националния концесионен регистър. 

22. След провеждане на процедурата Кметът на Община Варна да 
представи пред Общински съвет - Варна доклад, придружен с протокола на 
комисията по провеждане на откритата процедура и проект за решение за 
определяне на концесионер в срок, определен със заповедта за назначаване 
на комисията, който не може да бъде по-дълъг от три месеца. 

23. Настоящото решение може да се обжалва относно неговата 
законосъобразност пред Комисията за защита на конкуренцията, в 10-дневен 
срок от обнародването му в „Държавен вестник”, по реда на глава 
единадесета от Закона за концесиите. 

/резултати от поименно явно гласуване: 
 за – 30,  против – 5, въздържали се – 9, отсъстват – 7/ 
 
 

 

Председателката на ПК по собственост и стопанство направи 
процедурно предложение за анблок гласуване на решенията по т.т. І, ІІ. 
Първото гласуване завърши с резултати от гласуването: за – 30, против – 
1, въздържали се – 2, които бяха оспорени от общинския съветник В. 
Марешки, последва поименно явно гласуване, завършило с резултати: за – 
38, против – 1, въздържали се – 2, отсъстват – 10 – приема се. 

 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

1685-5. 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-9065-14.07.2009 г., Общински съвет – Варна одобрява пазарната 
оценка на ограничено вещно право на строеж за едноетажна сграда № 38 – 
ветеринарна лечебница със застроена площ 18,00 /осемнадесет/ кв.м., 
изградена върху недвижим имот, представляващ поземлен имот № 
1013.4504.287 (десет хиляди сто тридесет и пет.четири хиляди петстотин и 
четири.двеста осемдесет и седем) по плана на ж.к. “Владислав Варненчик”, 
при граници на имота: поземлен имот № 1013.4502.289 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.четири хиляди петстотин и две.двеста осемдесет и девет), 
поземлен имот № 1013.4504.288 (десет хиляди сто тридесет и пет.четири 
хиляди петстотин и четири.двеста осемдесет и осем), поземлен имот № 
1013.4504.300 (десет хиляди сто тридесет и пет.четири хиляди петстотин и 



четири.триста) и поземлен имот № 1013.4504.286 (десет хиляди сто тридесет 
и пет.четири хиляди петстотин и четири.двеста осемдесет и шест), в размер 
на 2 780,00 (две хиляди седемстотин и осемдесет) лева, без включен ДДС, 
определена от оценител на имоти. 

/резултати от поименно явно гласуване: 
 за – 30,  против – 1, въздържали се – 2, отсъстват – 18/ 
 
 

 
 1686-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 4, т. 4 
от ЗОС,  чл. 38, ал. 1, т. 4 от НРПУРОИ, във връзка с § 17 ал. 2, изречение 
второ от ПР на ЗУТ, и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № 
ЗАО-9065-14.07.2009 г., Общински съвет – Варна решава да бъде учредено 
възмездно право на строеж върху общински имот, подробно описан в АОС 
2266/18.01.2002 г., представляващ ПИ № 10135.4504.287 (номер десет 
хиляди сто тридесет и пет.четири хиляди петстотин и четири. двеста 
осемдесет и седем), целият с площ 4088 (четири хиляди осемдесет и осем) 
кв.м., при граници на имота: поземлен имот № 1013.4502.289 (десет хиляди 
сто тридесет и пет.четири хиляди петстотин и две.двеста осемдесет и 
девет), поземлен имот №1013.4504.288 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.четири хиляди петстотин и четири.двеста осемдесет и осем), поземлен 
имот № 1013.4504.300 (десет хиляди сто тридесет и пет.четири хиляди 
петстотин и четири.триста) и поземлен имот № 1013.4504.286 (десет хиляди 
сто тридесет и пет.четири хиляди петстотин и четири.двеста осемдесет и 
шест), за съществуваща едноетажна сграда № 38 - ветеринарна лечебница, 
със застроена площ 18,00 /осемнадесет/ кв.м. 

Правото на строеж да бъде учредено по пазарни цени, за сумата от 
2780,00 (две хиляди седемстотин и осемдесет) лева, без включен ДДС, 
определена от оценител на имоти. 

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

/резултати от поименно явно гласуване: 
 за – 30,  против – 1, въздържали се – 2, отсъстват – 18/ 

 
 

Валерия АНГЕЛОВА 

Следващите четири проекто-решения по т.т. ІІІ, ІV, V, VІ са за два 

публични търга; съобразно решението ни от вчера ще ги прочета един след 

друг. 



Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 1687-5. 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-5-94.Г/90/16.09.2009 г., Общински съвет - Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена от оценител на имоти, във връзка с провеждане 
на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот- частна общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, ул.”Гоце Делчев”, № 57, 
представляващ поземлен имот пл. № 4, в кв. 567 по плана на 14-ти 
микрорайон на гр.Варна, с площ от 216.00 /двеста и шестнадесет/ кв. метра, 
в размер на 160 700.00 /сто и шестдесет хиляди и седемстотин/ лева, без 
включен ДДС. 

/резултати от поименно явно гласуване: 
 за – 38,  против – 1, въздържали се – 2, отсъстват – 10/ 

 
 
 
 
 1688-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от 
ЗОС, във връзка с чл. 28 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на 
Община Варна с вх. № РД-5-94.Г/90/16.09.2009 г., Общински  съвет – Варна 
решава да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на имот- 
частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. ”Гоце Делчев”, 
№ 57, представляващ поземлен имот пл. № 4, в кв. 567 по плана на 14-ти 
микрорайон на гр.Варна, с площ от 216.00 /двеста и шестнадесет/ кв. метра, 
при граници: ул.”Гоце Делчев”, УПИ ІІІ-6, УПИ V-8, ПИ пл. №3. 

За имота има съставен Акт за частна общинска собственост № 
5616/2009 год. 

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена от 160 700.00 /сто и шестдесет хиляди и 
седемстотин/ лева, без включен ДДС. Стъпка на наддаване - 10% от 
началната тръжна цена, в размер на 16 070.00 /шестнадесет хиляди и 
седемдесет/ лева. 

Общински съвет-Варна утвърждава 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 16 070.00 
/шестнадесет хиляди и седемдесет/ 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 провеждане на публичния търг, като въз основа на 
резултатите от търга издаде заповед и сключи договор със спечелилия 
участник. 

/резултати от поименно явно гласуване: 
 за – 38,  против – 1, въздържали се – 2, отсъстват – 10/ 

 
 
 
 
 1689-5. 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. № ОБС-8-9303/152/24.09.2009 г., Общински съвет- Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена от оценител на имоти, във връзка с провеждане 
на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот- частна общинска 
собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор № 
10135.3515.481, с площ от 420.00 /четиристотин и двадесет/ кв. метра, 
находящ се в гр. Варна, ул.”Йордан Йовков”, по плана на 16-ти м.р., ведно 
с построената в него сграда с площ 28.00 /двадесет и осем/ кв. метра, в 
размер на 305 400.00 /триста и пет хиляди и четиристотин/ лева, без 
включен ДДС, съответно 

• за земя- 296 440.00 лева  
• за сграда- 8 960.00 лева. 

/резултати от поименно явно гласуване: 
 за – 38,  против – 1, въздържали се – 2, отсъстват – 10/ 

 
 
 
 
 1690-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от 
ЗОС, във връзка с чл. 28 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на 
Община Варна с вх. № ОБС-8-9303/152/24.09.2009 г., Общински  съвет – 
Варна решава да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на 
имот- частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с 
идентификатор № 10135.3515.481, с площ от 420.00 /четиристотин и 
двадесет/ кв. метра, находящ се в гр.Варна, ул.”Йордан Йовков”, по плана 
на 16-ти м.р. при граници ПИ с идентификатор № 10135.3515.800, ПИ с 



идентификатор № 10135.3515.798, ПИ с идентификатор № 10135.3515.485, 
ПИ с идентификатор № 10135.3515.484 и ПИ с идентификатор № 
10135.3515.482, и ПИ № 10135.3515.480 съгласно скица № 12256/01.10.2008 
год., издадена от АГКК – гр.Варна, в едно с построената в него сграда с 
площ от 28 /двадесет и осем/ кв. метра. 

За имота има съставен Акт за частна общинска собственост № 
4183/2007 год. 

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена от 305 400.00 /триста и пет хиляди и 
четиристотин/ лева, без включен ДДС. Стъпка на наддаване - 10% от 
началната тръжна цена, в размер на  30 540.00 /тридесет хиляди петстотин и 
четиридесет/ лева лева. 

Общински съвет-Варна утвърждава следните 
Т Р Ъ Ж Н И   У С ЛО 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 30 540.00 
/тридесет хиляди петстотин и четиридесет/ 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 провеждане на публичния търг, като въз основа на 
резултатите от търга издаде заповед и сключи договор със спечелилия 
участник. 

/резултати от поименно явно гласуване: 
 за – 38,  против – 1, въздържали се – 2, отсъстват – 10/ 

 
 
 

 

Валерия АНГЕЛОВА 

Колеги, следват две точки за ликвидиране на съсобственост; 

съобразно решението ни от вчера ще  прочета четирите проекто-решения. 

 



Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 1691-5. 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-6-9100/226/14.07.2009 г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена от оценител на имоти, във връзка с 
прекратяване на съсобственост чрез продажба частта на Община Варна, 
представляваща ½ ид. част от следния имот: УПИ VІІІ-7, в кв. 271, по плана 
на 13-ти м.р. на гр. Варна, с площ от 100 /сто/ кв. метра, находящ се на ул. 
„Оборище”, № 31, ведно със сграда, състояща се от сутерен с площ 42,99  
/четиридесет и две цяло и деветдесет и девет стотни/ кв.м и етаж с площ от 
40.09 /четиридесет цяло и девет стотнис/ кв.м, както и стопанска постройка 
с площ от 16.00 кв.м., в размер на 120 900.00 /сто и двадесет хиляди и 
деветстотин/ лева, без включен ДДС, съответно: 

 за земя - 93 700.00 лева. 
 за сгради- 27 200.00 лева. 

/резултати от поименно явно гласуване: 
 за – 42, против – 1, въздържали се – 0, отсъстват – 8/ 

 
 
 
 
 1692-5. 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, по реда на чл. 34 от НРПУРОИ и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-6-9100/226/14.07.2009 
г., Общински съвет – Варна решава да се прекрати съсобствеността между 
Община Варна, от една страна, и от друга страна Васил и Мара Черневи, 
чрез продажба на имот- частна общинска собственост, представляващ ½ ид. 
част от следния имот: УПИ VІІІ-7, в кв. 271, по плана на 13-ти м.р. на гр. 
Варна, с площ от 100 /сто/ кв. метра, находящ се на ул. „Оборище”, № 31, 
ведно със сграда, състояща се от сутерен с площ 42,99 /четиридесет и две 
цяло и деветдесет и девет стотни/ кв.м и етаж с площ от 40.09 /четиридесет 
цяло и девет стотни/ кв.м, както и стопанска постройка с площ от 16.00 
/шестнадесет/ кв.м., на гореописаните съсобственици. 

За гореописания имот е съставен Акт за частна общинска 
собственост № 1528/2000 год. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, 
за сумата от 120 900.00 /сто и двадесет хиляди и деветстотин/ лева, без 
включен ДДС. Купувачите – Васил и Мара Черневи, следва да заплатят 
ДДС на основание чл.45, ал. 5, т. 1 и чл. 26, ал. 3, т. 1 от ЗДДС, в размер на 
20%, начислени върху сумата от стойността на земята от 93 700.00 
/деветдесет и три хиляди и седемстотин/ лева. 



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

/резултати от поименно явно гласуване: 
 за – 42, против – 1, въздържали се – 0, отсъстват – 8/ 

 
 
 
 

 1693-5. 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-49785/27.08.2009 г., Общински съвет – Варна увеличава 
предложената пазарна оценка, изготвена от оценител на имоти, във връзка с 
прекратяване на съсобственост чрез продажба частта на Община Варна, 
представляваща 653 (шестстотин петдесет и три) м2  ид. части от ПИ с 
идентификатор 10135.3511.282 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди 
петстотин и единадесет.двеста осемдесет и две), целия с площ 1 573 (хиляда 
петстотин седемдесет и три) м2, и я определя в размер на 300 000.00 (триста 
хиляди) лева, без включен ДДС. 

/резултати от поименно явно гласуване: 
 за – 42, против – 1, въздържали се – 0, отсъстват – 8/ 

 
 
 
 
 1694-5. 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, по реда на чл. 34 от НРПУРОИ и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО-49785/27.08.2009 г., 
Общински съвет - Варна решава да се прекрати съсобствеността между 
Община Варна, от една страна, и от друга страна „ЦБА – Варна” ООД, 
представлявано от Любомир Господинов Панайотов, съгласно 
Удостоверение изх. № 20081015095124/15.10.2008 г. от Търговския 
регистър към Агенция по вписванията, с адрес на управление: гр. Варна, 
местност „Свети Никола” № 88, вх. Ж, ет. 2, ап. 8, чрез продажба на имот- 
частна общинска собственост, представляващ 653 (шестстотин петдесет и 
три) м2 ид. части от ПИ с идентификатор 10135.3511.282 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.три хиляди петстотин и единадесет.двеста осемдесет и две)  
целия с площ 1 573 (хиляда петстотин седемдесет и три) м2 (съгласно скица 
№ 10571/29.08.2008 г. издадена от  СГКК – гр. Варна), с административен 
адрес гр. Варна, ж.к „Възраждане”, ІІІ м.р, кв. 26, при граници на имота: ПИ 
3511.281 (три хиляди петстотин и единадесет.двеста осемдесет и едно), ПИ 
3511.273 (три хиляди петстотин и единадесет.двеста седемдесет и три), на 



съсобственика  „ЦБА – Варна” ООД, представлявано от Любомир 
Господинов Панайотов. 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 5489/12.01.2009 г. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, 
за сумата от 300 000,00 (триста хиляди) лева, без включен ДДС. 

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

 /резултати от поименно явно гласуване: 
 за – 42, против – 1, въздържали се – 0, отсъстват – 8/ 

 
 

 

Валерия АНГЕЛОВА 

Следващото предложение за решение от комисията е: 

 На основание чл. 6, ал. 1 от ЗОС и по предложение на Борислав 
Гуцанов – Председател на Общински съвет – Варна, с вх. № ЗАО-
5719/01.10.2009 г., Общински съвет – Варна обявява за частна общинска 
собственост дворно място с площ 1996 кв.м., съставляващо УПИ XVІІІ – “за 
обществено обслужване”, кв. 682, по плана на 2 м.р. на гр. Варна, с АОС № 
4881 /публична/ 12.02.2008 г., с административен адрес, ул. Селиолу”, № 1 
“а”. 

Гласуване в комисията: за –17; против – 0; възд.се – 3; 
Протокол № 28/06.10.2009 г. 

 

Павел ХРИСТОВ 

Доколкото знам, миналата година ОбС веднъж е отхвърлил 

продажбата на въпросния терен. Какво налага това гласуване днес? 

 

Борислав ГУЦАНОВ 

ОбС може да го вкара и да се гледа втори път. Няма проблем, минало 

е и през комисия по собственост и стопанство и там е одобрено да бъде 

вкарано на сесия, т.е. не е вкарано на сесия от кмета, от председателя или от 

друг общински съветник. 



Тъй като става въпрос за квалифицирано мнозинство – 34 гласа, в 

залата има 37 души, ако някоя от групите няма такава нагласа, по-добре да 

се оттегли. 

Оттеглям предложението за решение за следващото заседание на 

ОбС. 

 
 
 

 

 

Валерия АНГЕЛОВА 

Колеги, следва точката за прехвърляне на жилища във фонд 

„Продажби”: 

 „На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 42, ал. 2 от ЗОС и по 
предложения на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО-44178; 47202; 
40008/23.01.2009 г., Общински съвет – Варна променя предназначението на 
2 бр. жилища от фонд “Ведомствен” във фонд “Продажби”, както следва: 
 - гр. Варна , ул. “Български орел” № 14, ет. 6, ап. 10 – АОС № 
2596/30.06.2003 г. 
 - гр. Варна , ул. “Поп Харитон” № 129, ет. 8, ап. 55 – АОС № 
1343/13.08.1999 г.” 

 
 

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

 
1695-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 42, ал. 2 от 

ЗОС и по предложения на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО-44178; 
47202; 40008/23.01.2009 г., Общински съвет – Варна променя 
предназначението на 2 бр. жилища от фонд “Ведомствен” във фонд 
“Жилища за продажба”, както следва: 
 - гр. Варна, ул. “Български орел” № 14, ет. 6, ап. 10 – АОС № 
2596/30.06.2003 г. 
 - гр. Варна, ул. “Поп Харитон” № 129, ет. 8, ап. 55 – АОС № 
1343/13.08.1999 г. 

/резултати от поименно явно гласуване: 
 за – 28, против – 1, въздържали се – 14, отсъстват – 7, 

не участва в гласуването - 1/ 



Евгения АЛЕКСАНДРОВА 

Всички знаем, че тези продажби се правят в момента за конкретни 

хора. Искам да знам за кого се правят. 

 

Валерия АНГЕЛОВА 

Първите две жилища са за служители на Общината, за това жилище е 

г-н Ванко Урумов. 

 

Борислав ГУЦАНОВ 

Става въпрос за Директора на Варненската галерия Ванко Урумов, 

един от най-добрите варненски художници... 

 

Евгения АЛЕКСАНДРОВА 

Познавам Ванко Урумов, той е пред пенсия – едно, и второ – не 

вярвам един човек на тази възраст да няма собствено жилище, освен 

няколко пъти не се е раздел. 

 

Борислав ГУЦАНОВ 

За Ванко Урумов знам, че спеше в галерията, има ли няма ли жилище 

– не знам..., комисията го е гледала... Тези неща трябва да са разисквани в 

комисията. 

 

Неделчо МИХАЙЛОВ 

Предлагам да прекратим този диалогов режим, с гласуване да изразим 

волята си и да ценим времето си. 

 

Орлин СИМЕОНОВ 

Касае се за един апартамент от близо 100 кв.м, като гледам 

преписката има данни, че съпругата на г-н Урумов е извършила някъде 



около 11 имотни прехвърляния, дарения на сина. Касае се за имот от 100 кв 

и може да задоволява нуждите на 1-4 членно семейство; освен това 

жилището е на бул. „Ген. Колев”... 

Първото гласуване на проекта за решение завърши с резултати от 

гласуването: за – 24, против - 1 , въздържали се – 16, отсъстват – 10; г-н 

Панко Анчев оспори тези резултати, последва поименно явно гласуване, 

завършило с резултати: за – 31, против – 1, въздържали се – 11, отсъстват – 

8. 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 
 1696-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 42, ал. 2 
от ЗОС и по предложения на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО-44178; 
47202; 40008/23.01.2009 г., Общински съвет – Варна променя 
предназначението на 1 бр. жилища от фонд “Ведомствен” във фонд 
“Жилища за продажба”, както следва: 
 - гр. Варна, ул. “Генерал Колев” № 85, ет. 5, ап. 19 – АОС № 
2969/15.03.2004 г. 

 /резултати от поименно явно гласуване: 
 за – 31, против – 1, въздържали се – 11, отсъстват – 8/ 
 
 
 
 

Валерия АНГЕЛОВА 

Следващото проекто-предложение е: 

I. На основание чл. 21, ал.1, т. 8 и 9  ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 4, чл. 
203, ал. 1 и ал. 3 и чл. 202, ал. 1 ТЗ, чл. 8, ал. 1, т. 4 от Наредбата за реда за 
упражняване на правата на собственост върху частта на Община Варна от 
капитала на търговските дружества  и по предложение на Кмета на Община 
Варна с вх. № РД-9-9302/112/09.10.2009 г., Общински съвет-Варна реши: 

 1. Едновременно намалява и увеличава капитала на ”ДЕНТАЛЕН 
ЦЕНТЪР І ВАРНА” ЕООД, като намаляването има действие само ако 
бъде извършено предвиденото увеличаване на капитала. Вследствие на 
увеличаването да бъде достигнат размерът на капитала преди изменението 
му. 



2. Изважда от капитала на ”ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР І ВАРНА” ЕООД 
следните дълготрайни материални активи:  

          пети етаж-обособен обект в сграда с идентификатор 
10135.1504.84.1.6, с площ 332, 47 кв.м. и общи части 55,10 кв.м.; шести 
етаж-обособен обект в сграда с идентификатор 10135.1504.84.1.7, с площ 
332,47 кв.м. и общи части 55,10 кв.м.; седми етаж-обособен обект в сграда с 
идентификатор 10135.1504.84.1.8, с площ 341,57 кв.м. и общи части 46, 00 
кв.м.; осми етаж-обособен обект в сграда с идентификатор 
10135.1504.84.1.9, с площ 284, 51 кв.м. и общи части 103,06 кв.м.,  
находящи се в осеметажна сграда с идентификатор ПИ 10135.1504.84.1, 
със застроена площ 354 кв.м., изградена в поземлен имот с идентификатор 
10135.1504.84, с площ 1316 кв.м., по кадастрална карта на район «Одесос», 
одобрена със заповед № РД-18-98/10.11.2008 г., находящ се в гр. Варна, бул. 
“Съборни” № 24, със стар идентификатор ПИ № 64, кв. 430 по плана на 4-ти 
микрорайон на гр. Варна, подробно описани в АЧОС №404/14.10.1997 год., 
с балансова стойност общо за четирите етажа 232 400(двеста тридесет и две 
хиляди и четиристотин) лв. по счетоводен баланс на дружеството, което е 
цел на намаляването на капитала и намалява капитала на 
”ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР І ВАРНА” ЕООД с 232 400(двеста тридесет и 
две хиляди и четиристотин)  лева. 

 3. Замества непаричната вноска, представляваща извадените от 
капитала ДМА, с парична вноска в размер на 232 400 (двеста тридесет и две 
хиляди и четиристотин)  лв. и увеличава капитала на ”ДЕНТАЛЕН 
ЦЕНТЪР І ВАРНА” ЕООД със сумата от 232 400 (двеста тридесет и две 
хиляди и четиристотин)лева, като размерът на капитала на дружеството 
остава непроменен. Сумата от 232 400(двеста тридесет и две хиляди и 
четиристотин) лева да бъде внесена от Община Варна в капитала на 
дружеството преди вписването на горните промени в Търговския регистър 
към Агенцията по вписванията.  

  След едновременното намаляване и увеличаване на капитала на 
”ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР І ВАРНА” ЕООД, същият остава непромен и е в 
размер на 628 900 лева.  

   ІІ. На основание чл. 51, ал. 9 от Закона за общинската собственост, 
извадените от капитала на ”ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР І ВАРНА” ЕООД 
дълготрайни материални активи, придобиват статут на частна общинска 
собственост на Община Варна, от влизане в сила на решението на 
Общински съвет-Варна.  

   ІІІ. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВАРНА, в качеството си на 
едноличен собственик на капитала на ”ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР І ВАРНА” 
ЕООД, задължава управителя на дружеството да предприеме необходимите 



действия за вписване на извършената промяна в Търговския регистър при 
Варненския окръжен съд, в 7 дневен срок след вземане на решението.“ 

Гласуване в комисията: за –18; против – 1; възд.се – 2; 
Протокол № 29/12.10.2009 г. 

 
Орлин СИМЕОНОВ 

По принцип съм „за” по т.1 и т. 2, но съм категорично „против” т. 3, а 

именно – да се замества непаричната вноска с пари, които трябва да излязат 

от бюджета на общината и да влязат в търговското дружество. Трябваше 

юристите да обяснят, че тук става въпрос за намаляване на капитала. Ние 

можем да гласуваме в два варианта намаляване на капитала на това 

дружество без да се прави тази парична вноска в размер на 232 400 хлв., за 

да може да се извърши регистрацията в съда. А няма смисъл да вадим тези 

пари реално от бюджета и да ги даваме на дружеството, след като има 

такива големи активи. 

Моля да се гласува само в този вариант – да се намали капитала на 

дружеството и точките, последица от това намаляване. 

 

Д-р Ивайло БОЯДЖИЕВ 

Продължава доста нихилистичното отношение към здравната система 

в гр. Варна. Многократно управителят на Денталния център е подавал 

докладни записки по отношение на това, че настанените в сградата с 

решение на ОбС Административен съд, Лекарски съюз – в момента, км. 

Одесос и т.н., като дядовата ръкавичка, не си поемат комуналните разходи 

по отношение на вода, ток, строителство, общи части, почистване и т.н., 

което е негативно по отношение на Денталния център като дружество, 

което има и социална дейност, освен медицинска, защото голяма част от 

неплатежоспособните варненци получават единствено и само там 

квалифицирана стоматологична помощ. Така че, изваждайки от 

дружеството капитала му и некомпенсирайки дружеството, ние това 



дружество го обричаме. Не знам дали ви е известно, че на шестия етаж е 

разположена в момента и денталната лаборатория, където социалнослабите 

единствено получават специализирана дентална помощ по отношение на 

протези. 

Предлагам като принципал ОбС да задължи общинските дружества и 

общинските дирекции и кметства настанени на територията на Денталния 

център към момента да изплатят комуналните си разходи за периода, в 

който те са били настанени с решение на ОбС. 

 

Веселин МАРЕШКИ 

Изцяло подкрепяме предложението от ГЕРБ да се прави това нещо с 

намаляване на капитала. Стига с тези наливания вече в бездънни ями – 

ДКЦ-тата. 

 

Борислав ГУЦАНОВ 

Не съм присъствал в комисия на дебатите – да не би да трябват тези 

пари да се изплатят някакви стари задължения? 

Каква е логиката тези 232 400 лв.да влязат в капитала? 

 

Валерия АНГЕЛОВА 

Гласувахме 18 души „за” предложението на Кмета. 

 

адв. Живко КАЛЕВ – юрист при Общинския съвет Варна 

По ТЗ има две възможности: първата е намаляване на капитала без 

увеличаване, т.е. само намаляване, тогава процедурата продължава няколко 

месеца тъй като трябва да се  правят съобщения за намаляване на 

кредиторите. Аз присъствах при изготвяне на предложението. Втората 

процедура предвидена по ТЗ е едновременно намаляване и увеличаване на 

кипатила – това, което се и предлага – това означава, след като се извади 



паричната вноска от състава тя да бъде заместена с пари. И тогава самата 

регистрация на намалението става а един ден. И явно, администрацията 

желае това да стане по-бързо, поради което е и направено това 

предложение. Това е просто въпрос на юридическа техника. А какво ще 

избере ОбС е въпрос на целесъобразност, който вие трябва да решите. 

 

Борислав ГУЦАНОВ 

Моята информация е, че общината дължи пари на Денталния център, 

тъй като р-н Одесос не е плащал и другите, които са настанени... 

 

Адв. Живко КАЛЕВ 

Смисъла е непаричната вноска да бъде заместена с парична и веднага 

да бъде регистрирано изваждането на непаричната вноска от капитала и 

преминаването на тези четири етажа в общинска собственост. Има изричен 

текст в ЗОС, че те веднага следва да бъдат актувани като частна общинска 

собственост. Ако не бъдат внесени тези пари, същата процедура ще бъде 

осъществена, но след няколко месеца.  

 

Д-р Ивайло БОЯДЖИЕВ 

Още веднъж акцентирам върху това, че това е едниственото място, 

където голяма част от варненци получават специализирана медицинска 

стоматологична помощ. Дълго време МЦ плащаше комуналните разходи с 

решение на ОбС. Затова съм за предложението на администрацията плюс 

допълнително решение от страна на ОбС да бъдат платени комуналните 

разходи направени по решение на ОбС с настаняването на тези общински 

дружества и дирекции. 

Борислав ГУЦАНОВ 

Колеги, подлагаме на гласуване предложението на администрацията с 

промяната, предложена от д-р Бояджиев. 



Резултати от гласуването: за – 27, против – 13, въздържали се – 0, 

отсъстват – 11 - общинските съветници оспориха тези резултати; последва 

второ поименно явно гласуване, завършило с резултати от гласуването: за – 

25, против – 17, въздържали се – 3, отсъстват – 6 – не се приема. 

 

Красимир УЗУНОВ 

В някои от колегите не е ясна същността на проблема и става също 

като с този художник, който е достатъчно заслужил за Варна и като 

разбрахме за какво става дума, гласувахме.  

Нещата са простички, но никой не иска да ги каже. На тези пет етажа 

има десетки частни фирми, които плащат по 10-20-30-50 лв.наем, нямат 

нищо общо с общинската дейност, терена е общински, Денталния център по 

някаква си роднинско-шуробаджанашка схема тези помещения и сега 

общината иска да си вземе помещенията, да си сложи архитекти или който 

трябва и ние не можем да си решим един въпрос, който си е чисто наш. 

Обяснете на хората за какво става дума! Пише го, ама не всичко е 

прочетено! Кажете, че искаме да махнем тези частни фирми, които плащат 

по 10-20 лв.наем... Това е принципен въпрос – ние не можем да си 

управляваме нашата собственост да изгоним едни частни фирми, които 

незаслужено стоят в центъра на Варна за по 30 лв.наем! Срамота! 

Правя предложение да се прегласува наново, защото истината е 

такава и само такава! 

Орлине, собствеността на тази фирма е 100 % общинска – какъв е 

проблема? Това търговско дружество се контролира от нас..., трябва 

принципно да решим въпроса. 

 

Веселин МАРЕШКИ 



Исках да ви кажа каква е разликата – г-н Куликов дойде и ви 

гарантирам, че ако сега го прегласуваме, ще мине – така стана и на 

комисията.  

Предлагам да се прегласува още един път. 

 

Д-р Янко СТАНЕВ 

Колеги, всяка година приемаме отчета и баланса на дружеството, 

както и на другите дружества; всяка година ги гласуваме и накомисии, и в 

зала. На база на тях правим финансовите разчети във финансовата комисия, 

както и администрацията. И след като от една страна имаме възстановяване 

на собственост, управление върху собственост, с цел оптимизиране на 

администрацията, а от друга страна имаме едни пари, които сме 

предвидили, не е аргумент това нещо, че точим бюджета. По никакъв начин 

не го точим бюджета. 

 

Красимир СИМОВ 

Искам да обърна внимание, че не водите заседанието на ОбС, г-н 

Председател и Вие обиждате общинските съветници по много причини и 

ще кажа по какви: 

Първо, когато има предложение някой, Вие не подлагате най-

далечното за гласуване, а подлагате това, което е минало в комисията. В 

момента паднахте в собствения си капан, защото един път минавайки това 

предложение и успокои всички други останали предложения, които бяха 

направени, Вие не ги взехте под внимание. След като сега имаме решение, 

Вие допускате по тази точка отново да се прегласува, да се изказваме, 

затова днес сме втори ден на сесия, а дали ще свършим? 

Неспазвайки Правилника, водите до разтягане на дневния ред и до 

говорилня в ОбС. Нещата са елементарни – гласувайте предложенията едно 



по едно, не да ги обобщавате както Вие желаете и тогава като се гласува ще 

се реши всичко. 

 

Борислав ГУЦАНОВ 

Правя го, за да има по-голяма демократичност. Иначе съм готов да 

спазвам Правилника, на едната минута да прекъсвам, гласуването да бъде 

едно и всичко останало, което знаете че го знам перфектно.  

 

Владимир ТОНЕВ 

Имам предложение: първо, по въпросните помещения които ги иска 

администрацията – да гласуваме отделно, че ги изваждаме от капитала на 

дружеството. След това да гласуваме дали ще запазим капитала на 

дружеството, давайки му тези 240 хлв. или ще намалим капитала на 

дружеството. За първата стъпка безспорно всички сме „за”, втората е 

спорната. Лично аз мисля, че няма смисъл да даваме тези пари; по-добре да 

преминем към намаляване капитала на дружеството, въпросните пари ще 

влязат на спесимент на управителя на дружеството и вече тяхното 

разходване няма как да се контролира. По-добре, ако общината иска да даде 

пари на това дружество, да му ги дадем като помощ допълнително. 

Настоявам за гласуване на двете неща поотделно. 

Веселин МАРЕШКИ 

Абсолютно не съм съгласен с това, че Председателят не води 

заседанията както трябва, всичко си минава нормално. 

Правя предложение да се прегласува, като не се разделят и мисля, че 

присъствието на администрацията достатъчно убеди общинските 

съветници, че това е правилното решение и то трябва да бъде взето. 

Красимир МАРИНОВ 

По Правилник нямаме право да го прегласуваме. Но мисля, че нямаше 

достатъчно яснота в предложението което беше внесено. Нещата са прости 



– наша собственост, в която освен частни фирми, имаме настанени две 

наши структури – км.Одесос и Инвестиционна политика. Каква е логиката 

на намаляване на капитала и на внасянето на парична вноска в 

дружеството? Дружеството е на печалба и няма никакви задължения към 

никой – първо, второ – ние сме длъжни да платим за тези две наши 

общински фирми времето на престоя им, тока, водата, асансьора и т.н. Това 

е логиката. Не бива да се делят двете неща и въпреки всичко ви призовавам 

да прегласуваме отново, имайки предвид тези две неща. Както всеки си 

плаща, така и общината е длъжна да си плати за престоя и консумативите 

на тези две големи дружества, които се намират в сградата на Денталния 

център. 

 

Борислав ГУЦАНОВ 

Колеги, предлагам ви с явно гласуване да подкрепим да има ли ново 

гласуване или да няма. 

 

С резултати от гласуването: за – 29, против – 10, въздържали се – 1 

присъстващите общински съветници приеха процедурното предложение 

на г-н Гуцанов да има ново гласуване. 

 

Борислав ГУЦАНОВ 

Според адв. Калев можем да пристъпим към такава процедура, 

независимо че по Правилника я няма, с волята на общинските съветници 

това нещо може да се приеме. Така че имаме право на това гласуване. 

Г-н Тонев, формулирайте още веднъж предложението си. 

 

Владимир ТОНЕВ 

Предложението ми е следното: да разделим гласуването на две. 

Очевидно, безспорно в залата ще мине гласуването въпросните етажи да си 



променят собствеността, да отидат към администрацията, както иска г-н 

Куликов. Спора идва върху това – дали да оправяме капитала, давайки им 

240  хлв, или да минем към намаляване на капитала. 

Резултати от поименно явно гласуване: за – 41, против – 1, 

въздържали се – 1, отсъстват – 8. 

 

д-р Ивайло БОЯДЖИЕВ – обяснение на отрицателен вот 

Не знам дали стана на всички ясно, че повече от четири години 

всички настанени с решение на ОбС фирми, дирекции, администрации, 

тежат на дейността на Денталния център, без да плащат комуналните си 

разходи. С второто предложение, което може и да не мине, ние съвсем ще 

утежним състоянието на нашата собствена общинска фирми, на която ние 

сме принципал и ще бъде максимално затруднена дейността на 

единственото специализирано звено, което оказва помощ на варненци, 

които нямат възможност да си плащат стоматологичната помощ. 

 

Валерия АНГЕЛОВА 

Първото, от което съм озадачена е, че някои колеги на комисия 

можеха все пак да изразят становище, но това е демократичен форум и е 

общински съвет. 

Второ, не приемам подвикванията от залата извън спазване на 

Правилника; думата се взема на микрофон. 

Трето, аз съм озадачена от изказванията които чувам, тъй като един 

от доводите това предложение да влезе по този начин – да извадим четири 

етажа от капитала на дружеството и да ги заместим с парична вноска са 

свързани с намерението на администрацията бързо да влезе на тези четири 

етажа, да настани там дирекция Здравеопазване, Социални дейности и 

Превенции. В случай, че ние не увеличим капитала на дружеството с 

парична вноска, както каза и колегата Калев, ще влезем в една много дълга 



процедура и съответно общинската администрация няма да може да влезе в 

тези помещения в близките няколко месеца. През това врее фирмите, за 

които каза и г-н Узунов, които ползват определени обекти ще продължат да 

бъдат там. Успоредно с това, тук се спекулира според мен популистки и без 

правни познания, за размера на паричната вноска. Всеки общински 

съветник чел ЗОС и ТЗ знае, че всяка година ОбС разглежда отчетите и 

балансите на дружествата, съответно освобождава или не освобождава от 

отговорност управителите, има контрольори, има и одитори. Значи, или ще 

влезем в ситуация в която няма да увеличим капитала и още 6 месеца тези 

помещения ще бъдат ползвани на свободен принцип или няма да го 

направим. И отделно от всичко това, наистина г-жа Даковска до момента 

плаща разходите на р-н Одесос и на Инвестиционна политика. 

Апелирам всеки да гласува по съвест, но да има предвид че това е 

общинско дружество, а не частно дружество на физически лица. 

 

Владимир ТОНЕВ 

Колеги, ако тези 240 хлв.се дадат в капитала на дружеството, но ако 

дружеството поеме ангажимент срещу тези пари да опрости задълженията, 

които имат общинските предприятия със старите комунални разходи и др.и 

с тези пари да може да изкара и да раздели от енергийна гледна точка 

етажите, които ще ползва Общината за да може като има други 

предприятия всеки да си мери ел.енергията и да може да се плащат тези 

комунални разходи. Ако с това допълнително условие се възстанови 

капитала, аз съм съгласен. 

 

Валерия АНГЕЛОВА 

Ако колегата Калев каже, че можем юридически да формулираме част 

от решението като отделна точка, в която да кажем, че възлагаме на д-р 

Даковска да си уреди отношенията с администрацията, без да плаща 



парична вноска, то не би следвало да има отношение към увеличаването 

или към намаляването на капитала. 

 

Веселин МАРЕШКИ 

Ако г-н Тонев търси някакъв вариант, за да  се отметне.... Той имаше 

едно предложение, ние го приехме и го разделихме. В момента сме в процес 

на гласуване, предлагам да минем към гласуване на второто предложение, 

което беше на практика на г-н Тонев, да ги разделим. 

 

Адв. Живко КАЛЕВ 

ОбС играе ролята на общо събрание на дружеството и има пълно 

право да задължи управителя на дружеството да извърши определени 

действия. 

 

Валерия АНГЕЛОВА 

Ще формулирам предложението на г-н Тонев като допълнително 

решение: ОбС Възлага на управителя на „Дентален център І – Варна” 

ЕООД до обособяване на самостоятелните обекти и възможностите 

Общината да заплаща своите разходи, да покрива разходите на общинската 

администрация за сметка на приходите на дружеството и увеличението на 

капитала. 

 

Михаил КУЛИКОВ – Гл. секретар Община Варна 

Съгласен съм. 

Владимир ТОНЕВ 

Приемаме го. 

Борислав ГУЦАНОВ 

Добре, подлагам го с тази корекция, по този начин капитала да стане, 

за да може всичко да бъде регистрирано и направено, с това допълнение. 



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

 1697-5-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 9  ЗМСМА, чл. 137, ал. 
1, т. 4 от ТЗ,  чл. 51, ал. 8 от ЗОС, чл. 8, ал. 1, т. 4 от Наредбата за реда за 
упражняване на правата на собственост върху частта на Община Варна от 
капитала на търговските дружества  и по предложение на Кмета на Община 
Варна с вх. № РД-9-9302/112/09.10.2009 г., Общински съвет - Варна решава 
да бъде намален капитала на „ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР І ВАРНА” ЕООД, 
като изважда от капитала следните дълготрайни материални активи:  

  - пети етаж-обособен обект в сграда с идентификатор 
10135.1504.84.1.6, с площ 332, 47 кв.м. и общи части 55,10 кв.м.; шести 
етаж-обособен обект в сграда с идентификатор 10135.1504.84.1.7, с площ 
332,47 кв.м. и общи части 55,10 кв.м.; седми етаж-обособен обект в сграда с 
идентификатор 10135.1504.84.1.8, с площ 341,57 кв.м. и общи части 46, 00 
кв.м.; осми етаж - обособен обект в сграда с идентификатор 
10135.1504.84.1.9, с площ 284, 51 кв.м. и общи части 103,06 кв.м.,  
находящи се в осеметажна сграда с идентификатор ПИ 10135.1504.84.1, 
със застроена площ 354 кв.м., изградена в поземлен имот с идентификатор 
10135.1504.84, с площ 1316 кв.м., по кадастрална карта на район «Одесос», 
одобрена със заповед № РД-18-98/10.11.2008 г., находящ се в гр. Варна, бул. 
“Съборни”, № 24, със стар идентификатор ПИ № 64, кв. 430 по плана на 4-
ти микрорайон на гр. Варна, подробно описани в АЧОС № 404/14.10.1997 
год., с балансова стойност общо за четирите етажа 232 400 (двеста тридесет 
и две хиляди и четиристотин) лв. по счетоводен баланс на дружеството. 

     /резултати от поименно явно гласуване: 
 за – 41, против – 1, въздържали се – 1, отсъстват – 8/ 
 
 
 
 1697-5-2. На основание чл. 21, ал.1, т. 8 и 9  ЗМСМА, чл. 51, ал. 8 
от ЗОС, чл. 137, ал. 1, т. 4, чл. 203, ал. 1 и ал. 3 и чл. 202, ал. 1 ТЗ, чл. 8, ал. 
1, т. 4 от Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху 
частта на Община Варна от капитала на търговските дружества  и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-9-9302/112/09.10.2009 
г., Общински съвет - Варна реши: 

        1. Едновременно намалява и увеличава капитала на 
”ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР І ВАРНА” ЕООД, като намаляването има 
действие само ако бъде извършено предвиденото увеличаване на капитала. 
Вследствие на увеличаването да бъде достигнат размерът на капитала преди 
изменението му. 



        2. Изважда от капитала на ”ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР І ВАРНА” 
ЕООД следните дълготрайни материални активи:  

         - пети етаж-обособен обект в сграда с идентификатор 
10135.1504.84.1.6, с площ 332, 47 кв.м. и общи части 55,10 кв.м.; шести 
етаж-обособен обект в сграда с идентификатор 10135.1504.84.1.7, с площ 
332,47 кв.м. и общи части 55,10 кв.м.; седми етаж-обособен обект в сграда с 
идентификатор 10135.1504.84.1.8, с площ 341,57 кв.м. и общи части 46, 00 
кв.м.; осми етаж-обособен обект в сграда с идентификатор 
10135.1504.84.1.9, с площ 284,51 кв.м. и общи части 103,06 кв.м.,  находящи 
се в осеметажна сграда с идентификатор ПИ 10135.1504.84.1, със 
застроена площ 354 кв.м., изградена в поземлен имот с идентификатор 
10135.1504.84, с площ 1316 кв.м., по кадастрална карта на район «Одесос», 
одобрена със заповед № РД-18-98/10.11.2008 г., находящ се в гр. Варна, бул. 
“Съборни” № 24, със стар идентификатор ПИ № 64, кв. 430 по плана на 4-ти 
микрорайон на гр. Варна, подробно описани в АЧОС № 404/14.10.1997 год., 
с балансова стойност общо за четирите етажа 232 400(двеста тридесет и две 
хиляди и четиристотин) лв. по счетоводен баланс на дружеството, което е 
цел на намаляването и намалява капитала на ”ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР І 
ВАРНА” ЕООД с 232 400 (двеста тридесет и две хиляди и 
четиристотин)  лева. 

       3. Замества непаричната вноска, представляваща извадените от 
капитала ДМА, с парична вноска в размер на 232 400 (двеста тридесет и две 
хиляди и четиристотин)  лв. и увеличава капитала на ”ДЕНТАЛЕН 
ЦЕНТЪР І ВАРНА” ЕООД със сумата от 232 400 (двеста тридесет и две 
хиляди и четиристотин)лева, като размерът на капитала на дружеството 
остава непроменен. Сумата от 232 400 (двеста тридесет и две хиляди и 
четиристотин) лева да бъде внесена от Община Варна в капитала на 
дружеството преди вписването на горните промени в Търговския регистър 
към Агенцията по вписванията.  

      След едновременното намаляване и увеличаване на капитала на 
”ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР І ВАРНА” ЕООД, същият остава непроменен и е 
в размер на 628 900 /шестстотин двадесет и осем хиляди и деветстотин/ 
лева.  

ІІ. На основание чл. 51, ал. 9 от Закона за общинската собственост, 
извадените от капитала на ”ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР І ВАРНА” ЕООД 
дълготрайни материални активи, придобиват статут на частна общинска 
собственост на Община Варна, от влизане в сила на решението на 
Общински съвет-Варна. 
  ІІІ. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВАРНА, в качеството си на едноличен 
собственик на капитала на ”ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР І ВАРНА” ЕООД, 



задължава управителя на дружеството да предприеме необходимите 
действия за вписване на извършената промяна в Търговския регистър при 
Варненския окръжен съд, в 7 дневен срок след вземане на решението.“ 
 ІV. За сметка на внесената парична вноска в капитала на „Дентален 
център І – Варна” ЕООД Общински съвет – Варна задължава управителя на 
Дружеството да поеме всички направени от р-н „Одесос” и общинската 
администрация разходи за поддръжка и консумативи за ползване на 
сградата на лечебното заведение, до вписване на намаляването на капитала 
на „Дентален център І – Варна” ЕООД в Търговския регистър при 
Агенцията по вписванията. 

/резултати от поименно явно гласуване: 
 за – 31, против – 3, въздържали се – 8, отсъстват – 9/ 

 
 
 

 
Валерия АНГЕЛОВА 

Следва предложението за жилищата, колеги.  

„На основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 42, ал. 2 и чл. 47, ал. 1, 

т. 3 от ЗОС и във връзка с чл. 32, т. 1, чл. 33, ал. 1 от НУРУЖГНПОЖ и по 

предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-9-9302(107)/30.09.2009 

г., Общински съвет – Варна променя предназначението на „Жилища за 

настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди” в 

„Жилища за продажба”, съгласно приложение 1, като в случая става въпрос 

за жилища, описани с номера от 1 до 101 в ж.к. „Вл. Варненчик” и 

жилищата описани с номера от 1 до 48 на територията на р-н „Младост”. 

По действащата Наредба, ако жилищата преминат от фонд 

Настаняване във фонд Продажби, същите се продават по цена не по-ниска 

от данъчната. Предложението, което беше направено и мотива, поради 

който това предложение в дневния ред на сесията беше тези жилища да 

гласуваме преминаването им във фонд Продажби, като бъдат продавани на 

цена данъчната оценка плюс 20 % върху нея. 

 

 



Евгения АЛЕКСАНДРОВА 

От името на група „Атака” имаме внесено предложение този въпрос 

да се разгледа на следваща сесия, когато се промени Наредбата за 

продажбата на тези жилища. 

Красимир МАРИНОВ 

Имат право колегите от „Атака”, но мисля че има резон в решение, с 

което да задължим общинската администрация жилищата, в които 

наемателите са живели по-малко от пет години да бъдат извадени от 

списъка, по който начин ще постъпим справедливо и може би тази корекция 

ще бъде записана и в новите изменения на Наредбата. 

Красимир УЗУНОВ 

На комисията изслушахме мнението и на г-н Севастиянов, а то беше 

простичко: до приемане на новата Наредба за жилища да не се разглежда 

въпроса. 

Неделчо МИХАЙЛОВ 

Поддържаме предложението на г-н Севастиянов, подкрепено от 

„Атака” и г-н Красимир Узунов. Когато няма ясни условия, които биха се 

променили в бъдеще некоректно... 

д-р Янко СТАНЕВ 

Този въпрос се отлага по папки, по бюра, по комисии над две години 

и половина! Истината е проста – ние тук вече няколко години не даваме 

възможност на една група граждани от Варна да консуират своето право 

дадено по закон да закупят общинските си жилища. През всичкото това 

време нито и помагаме с издръжка, нито изпълняваме задълженията си  по 

подръжка на нашата собственост, нито по някакъв начин променяме 

правилата на играта, за да знаят и те тези нови правила. И всички тези хора 

могат да ни осъдят по линия на европейския съд и на всички инстанции за 

това, че не може да консумира правата си. Разбира мотивите на някои хора 

свързани с финансирането си и сега всички знаете моите мотиви да 



защитавам тази теза и те са много ясни, свързани са с това, че от една 

страна ще има консумиране на правото на всеки един гражданин /жилищата 

са предимно в райони, които не представляват интерес за милионери и 

милиардери/, да си закупи жилище, което му е дадено право от закона и от 

друга страна, в бюджета да постъпват в рамките на 30 до 60 дена, защото 

срока за плащане е такъв, свежи средства, на база на които е направения 

анализ на приходната част от разпореждане със собственост, защото до 

момента изпълнението е 20 %, както и казахме при приемането на бюджета. 

И зейналата дупка в тази част на бюджета ще се оформи на 7-8 милиона! 

Отлагането на този въпрос води до следното: първо, режем хора които по 

различни причини не са придобили друга собственост; второ, не даваме 

ясен отговор на проблема, на гражданите не им отговаряме защо три години 

по различни папки и комисии висят тези въпроси! 

Не съм съгласен и с тези 20 %, защото по Наредбата е прието да 

купува жилище по данъчна оценка – не си мислете, че тези хора имат пари 

да платят 30 хлв.утре сутринта – ще затънат в дългове, в заеми, но ще си 

купят жилището в стремежа си да имат свое собствено жилище. Това не са 

богаташи, които утре ще ги продадат... Защо отваряте новата дупка в 

бюджета?! Няма да има средства постъпили в бюджета, това е косвено 

гласуване по тази актуализация, която гласувахме, защото вътре има 

буферен механизъм чрез тези апартаменти и второ, няма да има и 

консумиране на правата на гражданите, при това най-бедните от тях. Аз съм 

живял във Владиславово, 10 години съм бил кмет там и ако там някой има 

възможност да си купи жилище в центъра, ще избяга и ще си го купи 

веднага! 

Орлин СИМЕОНОВ 

Става въпрос за това, че правилата трябва да са еднакви. Не можем в 

момента да гласуваме само за Владиславово, защото 10 годин д-р Станев е 

бил кмет там.  



Говорим за нещо съвсем друго. Става въпрос, че ще предстои 

промяна в Наредбата, ако сега гласуваме – тези хора ще минат по тези 

условия, а следващите ще бъдат по други условия и ще бъдат в 

неравнопоставено положение. Нека да отложим разглеждането на този 

въпрос за следващата сесия и да обединим каква ще бъде цената – защото 

данъчната оценка в Одесос е една, а данъчната оценка във Владиславово е 

друга... 

В момента минаха единствено документите, които касаят само част от 

адресите във Владиславово и в Младост, защо не е окомплектовано за 

всички, защо правим на парче работите... 

 

д-р Янко СТАНЕВ 

Не е правилно. В докладната записка на Кмета и в около двадесетте 

вида докладни записки за всички тези години на Кмета съдържат всичката 

готовност до този момент за жилищата, които са готови за продаване, 

защото се подават от социалния отдел. И няма такова разделение. Знам 

защо се правят тези разделения. Още малко ще издържа и ще кажа истината 

от трибуната. 

 

Веселин МАРЕШКИ 

Подхождаме абсолютно несериозно, в комисията се консолидирахме, 

че след като бюджета е закъсал; че след като хората са си в правата, след 

като са чакали толкова време, ние в момента да подкрепим това 

предложение, което е абсолютно законосъобразно и после да преминем към 

другите.  

 

Предлагам 15 минути почивка. 

 

 



Красиир МАРИНОВ  

Позицията на Атака е следната: ние сме „за” продажбата на 

общинските жилища, но след  направени няколко промени в Наредбата. 

Друг е въпроса защо Наредбата от 6 месеца или повече не се променя. Ние 

имаме претенции към точката свързана с две години, двете години в 

момента са необходими да си живял в жилището, за да можеш да го 

закупиш. В Пловдив е 10 години, проверил съм въпроса. Ние предлагаме 

минимум 5 години да е живяло лицето в самото жилище, за да кандидатства 

по общия ред за закупуване. 

Второ, относно оценката, предложена е с 20 % повече – въпроса е 

спорен, можем в момента да оставим данъчната оценка, а всяка година ОбС 

да актуализира с процент. 

Трето, не можем да оставим в ръцете на безотговорни комисии в 

районните кметства, имам доста сигнали, които да поставят сито пред 

хората относно приемането на документите. Там се говори за чисто 

корупционна схема. Ние предлагаме да се създаде една централна комисия. 

Районните кметства, т.е. комисиите в тях, да имат само мнение по въпроса, 

а тук да се взема окончателното решение и да могат хората, които не са 

одобрени, също да се жалват пред тази комисия. 

 

Общинските съветници ползваха почивка за времето от 12.50 до 

13.00 ч. 

 

Борислав ГУЦАНОВ 

Колеги, продължаваме, имаше направено предложение от г-н 

Маринов продажбите да бъдат, ако са били настанени 5 години и повече и 

20-те процента увеличение. Гласуваме да се подложи на гласуване 

предложението на администрацията плюс тези забележки от г-н Маринов, 



които в последствие да бъдат и част от Наредбата – петте години и 

двадесетте процента. 

Резултати от гласуването: за – 21, против – 6, въздържали се – 1 – 

приема се. 

 

Борислав ГУЦАНОВ 

Председателката на комисията ще зачете актовете за собственост на 

жилищата за продажба, за да не стават подмени. 

Оспорено е гласуването. 

Г-н Маринов, оля още веднъж формулирайте Вашето предложение... 

 

Красимир МАРИНОВ 

Моето предложение беше следното: две неща, които бяха поставени в 

зала и на комисията, аз обединих в едно мое предложение и то е: да бъде 

извършена продажбата на тези апартаменти при две задължителни условия, 

с които задължаваме администрацията: първо - цената, на която да бъдат 

продадени апартаментите, да бъде данъчна оценка +  20 % завишение, + 2 % 

+ ДДС; второ – задължаваме администрацията апартаменти, които 

продаваме и правоимащите ако не са пребивавали над 5 години, да бъдат 

извадени жилищата от списъка и да не бъде извършена на такива 

апартаменти. Като обединих това, което колегите от „Атака” коментирахме 

заедно и на комисията и в залата тук казахме преди това. 

Да се има предвид от датата на настаняването до датата на вземане на 

решението, а не на изписване на протокола. 

 

Владимир ТОНЕВ 

Съгласно Закона за данък добавена стойност когато едно жилище е 

въведено в експлоатация повече от 60 месеца, няма как да му слагаме ДДС, 

то е освободено. 



Веселин МАРЕШКИ 

Или си караме по Наредба и си гласуваме тези неща и след това 

евентуално променяме Наредбата и понеже не съм сигурен, че Наредбата 

ще бъде променена, затова още веднъж ви моля да гласуваме както е 

предложението на администрацията и ако искате да гласуваме че повече 

няма да бъдат направени разпоредителни сделки докато не се промени 

Наредбата, т.е. да затворим кранчето в момента. Но тези са вече в много 

завършена фаза. 

 

Валерия АНГЕЛОВА 

Предложението на администрацията касае само прехвърлянето от 

фонд „Настаняване” във фонд „Продажби”. След прехвърлянето във фонд 

Продажби, Наредбата казва, че жилища се продават на цени не по-ниски от 

данъчните, но не казва на какви точно. Така че, ако ние прехвърлим 

жилищата във фонд „Продажби” в единия вариант оставаме преценката на 

администрацията да не пада под данъчните, в другия вариант позовавайки 

се на Наредбата определяме дали да има 20 % върху цената – това е. 

 

Борислав ГУЦАНОВ 

Предложението на г-н Марешки беше да не се променя Наредбата, 

така както е предложението на администрацията – това беше последното, 

което се предложи. 

Който е за това, което предложи г-н Марешки – така както е 

предложението от администрацията, моля да гласува. 

 

Резултати от гласуването: за – 17, против – 16, въздържали се – 2 -  

не се приема. 

 

 



Неделчо МИХАЙЛОВ 

Г-н председател, преди малко имаше оспорване на предното 

гласуване, а не го прогласувахме. Без да се обижда Марешки, не стана ясно 

какво точно гласувахме този  път, половината колеги се объркаха 

действително. Какво точно се гласува? 

 

Борислав ГУЦАНОВ 

Подлагам на гласуване последното предложение – от г-н Марешки, 

т.е. да вземем решение по въпроса, така както е предложението на Кмета на 

общината – апартамените които са вкарани, само да минат във фонд 

„Продажби”, като говорим за апартаментите във Владиславово, Младост, 

Възраждане, не говорим за централните два района.  

Гласуването завърши с резултати: за – 17, против – 16, въздържали се 

– 2 – не се приема.  

Тези резултати бяха оспорени от г-н Марешки, последва поименно 

явно гласуване, завършило с резултати: за – 21, против – 16, въздържали се 

– 3, отсъстват – 11 – приема се. 

 

Валерия АНГЕЛОВА 

Колеги, ще  чета номерата на актовете за общинска собственост. 

Проекто-решението го прочетох, започвам с р-н „Вл. Варненчик”: 

АОС 4173/2007, 3674/2006, 3594/2005, 4525/2007, 4362/2007, 2970/2007, 

4264/2006, 1471/1999, 4529/2007, 4243/2007, 4369/2007, 2447/2002, 

4273/2007, 1776/2000, 571/1999, 1589/1999, 4496/2007, 3075/2004, 4576/2007, 

337/1997, 4233/2007, 3649/2006, 2444/2002, 4290/2007, 3914/2006, 3916/2006, 

3666/2006, 4079/2006, 4574/2007, 2445/2002, 889/1998, 133/1997, 3645/2006, 

4511/2007, 4770/2007, 4802/2007, 3808/2006, 4289/2007, 4391/2007, 

4628/2007, 4528/2007, 134/1997, 4645/2007, 4222/2007, 562/1998, 3976/2006, 

4329/2007, 1624/2000, 4393/2007, 1729/2000, 4720/2007, 1807/2000, 



3880/2006, 1838/2001, 2790/2003, 1014/2000, 1371/2000, 1099/2000, 

4740/2007, 4802/2007, 4715/2007, 4396/2007, 3345/2006, 4755/2007, 

4200/2007, 1624/2007, 1736/2000, 4222/2007, 4571/2007, 2317/2002, 

5836/2009, 1482/1999, 167/1997, 3407/2006, 4670/2007, 4533/2007, 4664/2007, 

1709/2000, 4474/2007, 4580/2007, 4716/2007, 4001/2007, 622/1999, 4624/2007, 

2701/2001, 3361/2005, 1367/2000, 1127/2000, 1808/2000, 4431/2007, 

3174/2006, 3430/2005, 1090/1999, 2780/2003, 344/1998, 1990/2000, 3100/2004, 

308/1997, 1606/2000, 1699/2000 

Р-н „Младост” 

1918/2000, 4316/2007, 634/1998, 336/1998, 575/1998, 3250/2007, 

964/1999, 2794/2003, 4450/2007, 777/1998, 4615/2007, 432/1997, 1204/1999, 

1355/1999, 1349/1999, 3938/2006, 2907/2004, 4379/2007, 3024/2007, 

2171/2001, 3059/2004, 4681/2007, 3316/2005, 4428/2007, 3648/2006, 

4795/2007, 2610/2006, 3023/2004, 4683/2007, 4456/2007, 2760/2007, 271/1997, 

1494/2000, 2794/2003, 4314/2007, 1309/1999, 4939/2008, 4852/2008, 432/1997, 

274/1997, 2764/2003,  4983/2008, 2795/2003, 298/1997, 3403/2005, 4102/2006, 

4320/2007, 838/1998 

 

Борислав ГУЦАНОВ 

Колеги, изчетоха се актовете за собственост на общината на всички 

апартаменти, преминаваме към гласуване по същество. 

Валерия АНГЕЛОВА 

Прочетох актовете за собственост, по силата на които апартаментите 

са актувани. Някои от апартаментите са били държавна собственост и по 

силата на ЗМСМА и ЗОС Областният управител има право при искане от 

страна на администрацията да деактува определени апартаменти като 

държавни и да ги актува като общински.  

Резултати от поименно явно гласуване: за – 21, против – 7, 

въздържали се – 0, отсъстват – 23 – не се приема. 



Борислав ГУЦАНОВ 

Предложението не се приема, продължаваме с предложението на г-н 

Маринов. То беше: апартаментите, като се извадят от тях тези които са по-

малко от 5 години към днешна дата настанени в тези апартаменти и 

Данъчната оценка + 20 %. Ще бъдат подавани апартаменти на хора, които 

са живели повече от 5 години в тези апартаменти, тези които са живели по-

малко, не прехвърляме апартаментите и оценката да бъде данъчна основа + 

20 %. 

 

Красимир МАРИНОВ 

Ние в момента можем да гласуваме да прехвърлим апартаментите, 

като слагаме две условия:  

- не прехвърляме във фонда тези, в които живеят хора по-малко от 5 

години 

- за тези които е спазено първото условие, цената е данъчната оценка 

+ 20 % + 2 % режийни. 

 

Стелиян СЕВАСТИЯНОВ 

Тези, които имат актове от 2006, 2007 г.може ли да се провери откога 

живеят настанените? 

 

Валерия АНГЕЛОВА 

Администрацията може да го провери, съобразно настанителните 

заповеди, които са в районите. 

Красимир МАРИНОВ 

Аз го казах – задължаваме Кмета да направи това - да не прехвърли 

във фонд „Продажби” жилища, в които хората по настанителни заповеди не 

са живели 5 години и 1 ден и цялата справка да бъде представена в 

Общинския съвет – Варна. 



 Общински съвет – Варна прие следните 
 

Р Е Ш Е Н И Я: 
 

1698-5-1. На основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 42, ал. 2 и 
чл. 47, ал. 1, т. 3 от ЗОС и във връзка с чл. 32, т. 1, чл. 33, ал. 1 от 
НУРУЖГНПОЖ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-
9-9302(107)/30.09.2009 г., Общински съвет – Варна променя 
предназначението на „Жилища за настаняване под наем на граждани с 
установени жилищни нужди” в „Жилища за продажба”, описани в 
приложение към предложението на Кмета на Община Варна, които се 
намират в р-н „Вл. Варненчик” и в р-н „Младост” и за които са изтекли 5 
/пет/ години от датата на издаване на настанителната заповед за 
съответното жилище до датата на вземане на настоящото решение. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 30, против – 1, въздържали се – 1, отсъстват – 20/ 

 
1698-5-2. На основание чл. 44,ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, Общински 

съвет – Варна задължава Кмета на Община Варна да представи в 
Общинския съвет Варна справка за жилищата, включени в негово 
предложение вх. № РД-9-9302(107)/30.09.2009 г., които отговарят на 
условието да са изтекли 5 /пет/ години от датата на издаване на 
настанителната заповед за съответното жилище до датата на вземане на 
решение на Общинския съвет Варна № 1698-5-1(17)/13, 14.10.2009 г. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 30, против – 1, въздържали се – 1, отсъстват – 20/ 

 

1698-5-3. На основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, Общински 
съвет – Варна решава продажбата на жилищата по решение на Общинския 
съвет Варна № 1698-5-1(17)/13, 14.10.2009 г. да се извърши по цени, 
изчислени на база данъчната оценка на съответното жилище, увеличена с 20 
%. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 30, против – 1, въздържали се – 1, отсъстват – 20/ 

 

 

 



д-р Янко СТАНЕВ – обяснение на отрицателен вот 

Това гласуване без да е съпроводено със съответните аргументи и 

факти за това какъв процент от хората, за които повишихме срока 

фактически попадат в графата на правоимащите да закупят жилището си и 

какъв процент без проучване са готови и имат възможност да платят 20 % 

над цената означава на практика едно /и аз това нещо ще ви го докажа след 

Нова година, когато ще стане ясно дали сме продали и какво/ вероятно, и 

това решение като едно друго ще бъде оспорено, т.е. това не е решение по 

същество, това е модифицирано решение, в което не са посочени никакви 

сериозни аргументи, с които се защитават правата на гражданите и правата 

на бюджета. 

Също е положението и за концесията, няма да има желаещи за 

концесията с такива писани на коляно правила. 

 

 



VІ. 

По точка шеста от дневния ред: 

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

- приемане на доклада за самооценка на “ДКЦ V – Света 
Екатерина” Варна ЕООД; 

- актуализиране на списъка с одобрените участници в “Програма 
ин витро ІVF” на Община Варна; 

- провеждане на конкурси за възлагане на управлението на 
еднолични дружества с ограничена отговорност с общинско имущество 
– лечебни заведения на територията на Община Варна, както следва: 

 * „Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични 
заболявания със стационар – Варна” ЕООД 

 * „Специализирана болница по акушерство и гинекология 
за активно лечение „Проф. д-р Д. Стаматов” -  Варна” ЕООД 

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

 * „Диагностично-консултативен център „Чайка” ЕООД 
- отпускане на еднократна парична помощ на Николинка Кирова 

Русева за лечение на внучката й Моника Ивайлова Йотова; 
- отпускане на еднократна парична помощ за лечение на Рая 

Диянова Иванова; 
- разглеждане на писмо от доц.д-р Лидия Петкова – 

Изпълнителен директор на МБАЛ „Света Анна Варна”АД, вх. № РД-
9903(19)/06.07.2009 г. относно пренасочване на сумата от 175 000 лв. за 
извършване на качествен ремонт на Вътрешно отделение към 
болничното заведение. 

Докл.: проф. А. КЛИСАРОВА – 
Председател ПК 

 
Общ брой присъстващи общински съветници - 36 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

  1699-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА, чл. 86 ЗЛЗ във 
връзка с чл. 25, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 18/20.06.2005 год. за критериите, 
показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения издадена 
от Министъра на З дравеопазването, обн., ДВ, бр. 54 от 01.07.2005г. и посл. 



изм. ДВ. Бр. 11 от 10.02.2009 г. и по докладна записка от управителя на 
“ДКЦ V – Света Екатерина” Варна EООД с вх. № ОС-9-7400/7/17.09.2009 
г., Общински съвет - Варна приема доклада за самооценка на “ДКЦ V – 
Света Екатерина” Варна ЕООД, приложен към докладната записка. 

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

 

 1700-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и по докладна 
записка от доц. Станка Маринчева – директор на дирекция “Здравно 
развитие” с вх. № ЗР-9-9303/53/28.09.2009г., във връзка с възможността за 
включване на нови 6 двойки, които няма да нарушат квотата от 50 
(петдесет) двойки, Общински съвет – Варна актуализира списъка с 
одобрените участници в “Програма ин витро ІVF” на Община Варна, които 
ще извършат процедурата в двата медицински центъра за асистирана 
репродукция  и извършване на ин витро (ІVF) процедура, определени по 
реда на решение № 889-7/10/23,29.10.2008 г. на Общински съвет – Варна, 
съгласно приложени списъци към настоящото решение. 

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

 

Проф. А. КЛИСАРОВА 

Знаете, че когато определяхме директорите на ДКЦ-тата и нашите 

общински лечебни заведения четирима останаха с временни назначения, да 

обявим техните конкурси, за да можем да назначим постоянно директори на 

нашите лечебни общински заведения. 

Предлагам ви да прочета само едно основно, останалите са идентични 

и да кажа само имената и датата на провеждане на конкурса. 

Присъстващите общински съветници приеха процедурното 

предложение от проф. А. Клисарова за анблок гласуване с резултати от 

гласуването: за – 30, против – 0, въздържали се – 0. 

ІІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от ЗМСМА, чл. 63, ал. 3 от 
Закона за лечебните заведения, Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и 
реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни 
заведения по Закона за лечебните заведения /ДВ бр. 55/07.07.2000 год., 
посл. изм. ДВ бр. 4/13.01.2006 год./, издадена от Министъра на 



здравеопазването и Наредбата за реда за упражняване на правата на 
собственост върху частта на Община Варна от капитала на търговските 
дружества, във връзка с предложение на Кмета на Община Варна вх. № ОС-
9-9302/98/17.07.2009 год. и след спазване на процедурата по чл. 66 и сл. от 
Административно-процесуалния кодекс, Общински съвет - Варна, като 
упражняващ правата на едноличен собственик на капитала в 
долупосоченото лечебно заведение реши: 

1. Да се проведе конкурс за възлагане управлението на еднолично 
дружество с ограничена отговорност с общинско имущество - лечебно 
заведение - "Специализирана болница по акушерство и гинекология за 
активно лечение “проф. д-р Д. Стаматов”- Варна" ЕООД. 

2. Конкурсът да се проведе на три етапа, съгласно разпоредбата на 
чл. 2, ал. 2 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане 
на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона 
за лечебните заведения, както следва:  

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

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

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

следните изисквания: 
а) притежават образователно-квалификационна степен "магистър" 

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

кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен 
"магистър" по медицина, да имат придобита основна специалност, 

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

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

4. В 30-дневен срок от публикуване на обявата за конкурса, 
кандидатите да представят в Канцеларията на Общинския съвет, стая 308 в 
Община Варна, бул. "Осми приморски полк" № 43, при Началника на отдел 
"Канцелария Общински съвет" следните документи: 

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

изискванията-оригинал или нотариално заверено копие. Квалификация по 
здравен мениджмънт по смисъла на Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията 
и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни 



заведения по Закона за лечебните заведения се удостоверява с документите, 
посочени в пар. 3 от Заключителните разпоредби на посочената Наредба; 

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

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

тригодишен период.  
/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 35, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 16/ 
 
           
5. Заявленията за участие в конкурса заедно с необходимите 

документи се подават в непрозрачен запечатан плик, върху който се 
изписва името и адреса на участника и наименованието на лечебното 
заведение и се завеждат в специален регистър по реда на тяхното 
постъпване.  

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

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

6. Общински съвет - Варна задължава настоящия управител на 
лечебното заведение, незабавно след публикуване на обявата за конкурса, 
да предостави за ползване от кандидатите за участие в конкурса документи 
относно структурата, бюджета, числеността и щатното разписание на 
персонала. 

7. В седмодневен срок от публикуване на обявата за конкурса, 
кандидатите могат да получат в Канцеларията на Общинския съвет, стая № 
308 в сградата на Община Варна, бул. "Осми приморски полк" № 43, при 
Началника на отдел "Канцелария Общински съвет" информация относно 
темите - предмет на събеседването на ІІІ етап от конкурса, изготвени от 
Комисията за организиране и провеждане на конкурса. 
          8. Конкурсът да се проведе в стаята на общинския съветник, на 
втория етаж в сградата на Община Варна, бул. "Осми приморски полк" № 
43 на следните дати и часове: 

8.1. На 03.12.2009 г. Комисията за провеждане на конкурса заседава, 
като отваря пликовете на участниците по реда на тяхното постъпване, в 
присъствието на кандидата, подал заявлението. 

8.2. В срок до 07.12.2009 г.  включително Комисията за провеждане 
на конкурса обявява списъци на кандидатите, допуснати до втория етап на 



конкурса, на таблото за обяви на Община Варна и в Интернет страницата на 
Община Варна. 

8.3. В срок до 14.12.2009 г.  включително Комисията за провеждане 
на конкурса отваря пликовете с разработките на кандидатите, допуснати до 
втория етап на конкурса, оценява разработките на кандидатите и обявява 
списъци на кандидатите, допуснати до третия етап на конкурса, на таблото 
за обяви на Община Варна и в Интернет страницата на Община Варна. 

8.4. Събеседването с кандидатите да се проведе в стаята на 
общинския съветник, на втория етаж в сградата на Община Варна, бул. 
"Осми приморски полк" № 43, от  09.00 часа, в срок до 21.12.2009 г.       

9. Решението за провеждане на конкурса да бъде изпратено за 
публикуване в един централен и един местен всекидневник от Дирекция 
“Здравно развитие” на Община Варна в седемдневен срок от датата на 
приемането му, както и да бъде обявено на таблото за обяви на Община 
Варна и в Интернет страницата на Община Варна.           

10. В тридневен срок от провеждането на конкурса Комисията по 
провеждането му да изготви и предложи за одобрение от Общински съвет- 
Варна решение, с което определя кандидата, спечелил конкурса, и 
класирането по ред на останалите участници.  

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

/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 27, против – 0, въздържали се – 3, отсъстват – 21/ 

 

 

Събеседването с кандидатите  за конкурса за възлагане 
управлението на еднолично дружество с ограничена отговорност с 
общинско имущество- лечебно заведение - "Диагностично-консултативен 
център “Свети Иван Рилски”- Аспарухово - Варна” ЕООД да се проведе 
в стаята на общинския съветник, на втория етаж в сградата на Община 
Варна, бул. "Осми приморски полк" № 43,  на 21.12.2009 г.  от  11.00 часа. 

 
Събеседването с кандидатите  за конкурса за възлагане управлението 

на еднолично дружество с ограничена отговорност с общинско имущество- 
лечебно заведение - "Диагностично-консултативен център “Чайка" 
ЕООД да се проведе в стаята на общинския съветник, на втория етаж в 
сградата на Община Варна, бул. "Осми приморски полк" № 43, на 
21.12.2009 г.  от  13.00 часа. 

 



Събеседването с кандидатите  за конкурса за възлагане 
управлението на еднолично дружество с ограничена отговорност с 
общинско имущество - лечебно заведение -  "Областен диспансер за 
пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар-Варна" ЕООД да се 
проведе в стаята на общинския съветник, на втория етаж в сградата на 
Община Варна, бул. "Осми приморски полк" № 43,  на 21.12.2009 г. от  
15.00 часа. 

 
 
 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

1701-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от ЗМСМА, чл. 63, ал. 
3 от Закона за лечебните заведения, Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията 
и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни 
заведения по Закона за лечебните заведения /ДВ бр. 55/07.07.2000 год., 
посл. изм. ДВ бр. 4/13.01.2006 год./, издадена от Министъра на 
здравеопазването и Наредбата за реда за упражняване на правата на 
собственост върху частта на Община Варна от капитала на търговските 
дружества, във връзка с предложение на Кмета на Община Варна вх. № ОС-
9-9302/98/17.07.2009 год. и след спазване на процедурата по чл. 66 и сл. от 
Административно-процесуалния кодекс, Общински съвет - Варна, като 
упражняващ правата на едноличен собственик на капитала в 
долупосоченото лечебно заведение реши: 

1. Да се проведе конкурс за възлагане управлението на еднолично 
дружество с ограничена отговорност с общинско имущество - лечебно 
заведение - "Специализирана болница по акушерство и гинекология за 
активно лечение “проф. д-р Д. Стаматов”- Варна" ЕООД. 

2. Конкурсът да се проведе на три етапа, съгласно разпоредбата на 
чл. 2, ал. 2 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане 
на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона 
за лечебните заведения, както следва:  

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

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

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

следните изисквания: 
а) притежават образователно-квалификационна степен "магистър" 

по медицина и квалификация по здравен мениджмънт или притежават 
образователно-квалификационна степен "магистър" по икономика и 



управление, с призната специалност по медицинска информатика и здравен 
мениджмънт или по икономика на здравеопазването;  

кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен 
"магистър" по медицина, да имат придобита основна специалност, 

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

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

4. В 30-дневен срок от публикуване на обявата за конкурса, 
кандидатите да представят в Канцеларията на Общинския съвет, стая 308 в 
Община Варна, бул. "Осми приморски полк" № 43, при Началника на отдел 
"Канцелария Общински съвет" следните документи: 

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

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

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

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

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

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

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

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

   6. Общински съвет - Варна задължава настоящия управител на 
лечебното заведение, незабавно след публикуване на обявата за конкурса, 
да предостави за ползване от кандидатите за участие в конкурса документи 



относно структурата, бюджета, числеността и щатното разписание на 
персонала. 

7. В седмодневен срок от публикуване на обявата за конкурса, 
кандидатите могат да получат в Канцеларията на Общинския съвет, стая № 
308 в сградата на Община Варна, бул. "Осми приморски полк" № 43, при 
Началника на отдел "Канцелария Общински съвет" информация относно 
темите - предмет на събеседването на ІІІ етап от конкурса, изготвени от 
Комисията за организиране и провеждане на конкурса. 
          8. Конкурсът да се проведе в стаята на общинския съветник, на 
втория етаж в сградата на Община Варна, бул. "Осми приморски полк" № 
43 на следните дати и часове: 

8.1. На 03.12.2009 г. Комисията за провеждане на конкурса заседава, 
като отваря пликовете на участниците по реда на тяхното постъпване, в 
присъствието на кандидата, подал заявлението. 

8.2. В срок до 07.12.2009 г.  включително Комисията за провеждане 
на конкурса обявява списъци на кандидатите, допуснати до втория етап на 
конкурса, на таблото за обяви на Община Варна и в Интернет страницата на 
Община Варна. 

8.3. В срок до 14.12.2009 г.  включително Комисията за провеждане 
на конкурса отваря пликовете с разработките на кандидатите, допуснати до 
втория етап на конкурса, оценява разработките на кандидатите и обявява 
списъци на кандидатите, допуснати до третия етап на конкурса, на таблото 
за обяви на Община Варна и в Интернет страницата на Община Варна. 

8.4. Събеседването с кандидатите да се проведе в стаята на 
общинския съветник, на втория етаж в сградата на Община Варна, бул. 
"Осми приморски полк" № 43, на 21.12.2009 г.  от  09.00 часа. 

9. Решението за провеждане на конкурса да бъде изпратено за 
публикуване в един централен и един местен всекидневник от Дирекция 
“Здравно развитие” на Община Варна в седемдневен срок от датата на 
приемането му, както и да бъде обявено на таблото за обяви на Община 
Варна и в Интернет страницата на Община Варна.           

10. В тридневен срок от провеждането на конкурса Комисията по 
провеждането му да изготви и предложи за одобрение от Общински съвет- 
Варна решение, с което определя кандидата, спечелил конкурса, и 
класирането по ред на останалите участници.  

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

/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 27, против – 0, въздържали се – 3, отсъстват – 21/ 
 

 



1702-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от ЗМСМА, чл. 63, ал. 
3 от Закона за лечебните заведения, Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията 
и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни 
заведения по Закона за лечебните заведения /ДВ бр. 55/07.07.2000 год., 
посл. изм. ДВ бр. 4/13.01.2006 год./, издадена от Министъра на 
здравеопазването и Наредбата за реда за упражняване на правата на 
собственост върху частта на Община Варна от капитала на търговските 
дружества, във връзка с предложение на Кмета на Община Варна вх. № ОС-
9-9302/98/17.07.2009 год. и след спазване на процедурата по чл. 66 и сл. от 
Административно-процесуалния кодекс, Общински съвет - Варна, като 
упражняващ правата на едноличен собственик на капитала в 
долупосоченото лечебно заведение реши: 

1. Да се проведе конкурс за възлагане управлението на еднолично 
дружество с ограничена отговорност с общинско имущество- лечебно 
заведение - "Диагностично-консултативен център “Свети Иван 
Рилски”- Аспарухово - Варна” ЕООД. 

2. Конкурсът да се проведе на три етапа, съгласно разпоредбата на 
чл. 2, ал. 2 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане 
на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона 
за лечебните заведения, както следва:  

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

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

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

следните изисквания: 
а) притежават образователно - квалификационна степен "магистър" 

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

кандидатите, притежаващи образователно- квалификационна степен 
"магистър" по медицина, да имат придобита основна специалност, 

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

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

4. В 30-дневен срок от публикуване на обявата за конкурса, 
кандидатите да представят в Канцеларията на Общинския съвет, стая 308 в 
Община Варна, бул. "Осми приморски полк" № 43, при Началника на отдел 
"Канцелария Общински съвет" следните документи: 

- заявление за участие в конкурса; 



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

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

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

тригодишен период.  
/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 35, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 16/ 
 
 5. Заявленията за участие в конкурса заедно с необходимите 

документи се подават в непрозрачен запечатан плик, върху който се 
изписва името и адреса на участника и наименованието на лечебното 
заведение и се завеждат в специален регистър по реда на тяхното 
постъпване.  

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

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

  6. Общински съвет - Варна задължава настоящия управител на 
лечебното заведение, незабавно след публикуване на обявата за конкурса, 
да предостави за ползване от кандидатите за участие в конкурса документи 
относно структурата, бюджета, числеността и щатното разписание на 
персонала. 

 7. В седмодневен срок от публикуване на обявата за конкурса, 
кандидатите могат да получат в Канцеларията на Общинския съвет, стая № 
308 в сградата на Община Варна, бул. "Осми приморски полк" № 43, при 
Началника на отдел "Канцелария Общински съвет" информация относно 
темите - предмет на събеседването на ІІІ етап от конкурса, изготвени от 
Комисията за организиране и провеждане на конкурса. 

8. Конкурсът да се проведе в стаята на общинския съветник, на 
втория етаж в сградата на Община Варна, бул. "Осми приморски полк" № 
43 на следните дати и часове: 



8.1. На 03.12.2009 г. Комисията за провеждане на конкурса заседава, 
като отваря пликовете на участниците по реда на тяхното постъпване, в 
присъствието на кандидата, подал заявлението. 

8.2. В срок до 07.12.2009 г.  включително Комисията за провеждане 
на конкурса обявява списъци на кандидатите, допуснати до втория етап на 
конкурса, на таблото за обяви на Община Варна и в Интернет страницата на 
Община Варна. 

8.3. В срок до 14.12.2009 г.  включително Комисията за провеждане 
на конкурса отваря пликовете с разработките на кандидатите, допуснати до 
втория етап на конкурса, оценява разработките на кандидатите и обявява 
списъци на кандидатите, допуснати до третия етап на конкурса, на таблото 
за обяви на Община Варна и в Интернет страницата на Община Варна. 

8.4. Събеседването с кандидатите да се проведе в стаята на 
общинския съветник, на втория етаж в сградата на Община Варна, бул. 
"Осми приморски полк" № 43,  на 21.12.2009 г.  от  11.00 часа. 

9. Решението за провеждане на конкурса да бъде изпратено за 
публикуване в един централен и един местен всекидневник от Дирекция 
“Здравно развитие” на Община Варна в седемдневен срок от датата на 
приемането му, както и да бъде обявено на таблото за обяви на Община 
Варна и в Интернет страницата на Община Варна. 

10. В тридневен срок от провеждането на конкурса Комисията по 
провеждането му да изготви и предложи за одобрение от Общински съвет- 
Варна решение, с което определя кандидата, спечелил конкурса, и 
класирането по ред на останалите участници.  

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

/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 27, против – 0, въздържали се – 3, отсъстват – 21/ 

 
 
 
 

1703-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от ЗМСМА, чл. 63, ал. 
3 от Закона за лечебните заведения, Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията 
и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни 
заведения по Закона за лечебните заведения /ДВ бр. 55/07.07.2000 год., 
посл. изм. ДВ бр. 4/13.01.2006 год./, издадена от Министъра на 
здравеопазването и Наредбата за реда за упражняване на правата на 
собственост върху частта на Община Варна от капитала на търговските 
дружества, във връзка с предложение на Кмета на Община Варна вх. № ОС-
9-9302/98/17.07.2009 год. и след спазване на процедурата по чл. 66 и сл. от 



Административно-процесуалния кодекс, Общински съвет - Варна, като 
упражняващ правата на едноличен собственик на капитала в 
долупосоченото лечебно заведение реши: 

1. Да се проведе конкурс за възлагане управлението на еднолично 
дружество с ограничена отговорност с общинско имущество- лечебно 
заведение- "Диагностично-консултативен център “Чайка" ЕООД. 

2. Конкурсът да се проведе на три етапа, съгласно разпоредбата на 
чл. 2, ал. 2 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане 
на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона 
за лечебните заведения, както следва:  

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

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

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

следните изисквания: 
а) притежават образователно- квалификационна степен "магистър" 

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

кандидатите, притежаващи образователно- квалификационна степен 
"магистър" по медицина, да имат придобита основна специалност, 

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

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

4. В 30-дневен срок от публикуване на обявата за конкурса, 
кандидатите да представят в Канцеларията на Общинския съвет, стая 308 в 
Община Варна, бул. "Осми приморски полк" № 43, при Началника на отдел 
"Канцелария Общински съвет" следните документи: 

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

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

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

- медицинско свидетелство; 
- свидетелство за съдимост; 



- автобиография; 
- програма за развитието и дейността на лечебното заведение за 

тригодишен период.  
/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 35, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 16/ 
 
 5. Заявленията за участие в конкурса заедно с необходимите 

документи се подават в непрозрачен запечатан плик, върху който се 
изписва името и адреса на участника и наименованието на лечебното 
заведение и се завеждат в специален регистър по реда на тяхното 
постъпване.  

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

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

6. Общински съвет- Варна задължава настоящия управител на 
лечебното заведение, незабавно след публикуване на обявата за конкурса, 
да предостави за ползване от кандидатите за участие в конкурса документи 
относно структурата, бюджета, числеността и щатното разписание на 
персонала. 

7. В седмодневен срок от публикуване на обявата за конкурса, 
кандидатите могат да получат в Канцеларията на Общинския съвет, стая № 
308 в сградата на Община Варна, бул. "Осми приморски полк" № 43, при 
Началника на отдел "Канцелария Общински съвет" информация относно 
темите - предмет на събеседването на ІІІ етап от конкурса, изготвени от 
Комисията за организиране и провеждане на конкурса. 

8. Конкурсът да се проведе в стаята на общинския съветник, на 
втория етаж в сградата на Община Варна, бул. "Осми приморски полк" № 
43 на следните дати и часове: 

  8.1. На 03.12.2009 г. Комисията за провеждане на конкурса заседава, 
като отваря пликовете на участниците по реда на тяхното постъпване, в 
присъствието на кандидата, подал заявлението. 

8.2. В срок до 07.12.2009 г.  включително Комисията за провеждане 
на конкурса обявява списъци на кандидатите, допуснати до втория етап на 
конкурса, на таблото за обяви на Община Варна и в Интернет страницата на 
Община Варна. 

8.3. В срок до 14.12.2009 г.  включително Комисията за провеждане 
на конкурса отваря пликовете с разработките на кандидатите, допуснати до 
втория етап на конкурса, оценява разработките на кандидатите и обявява 
списъци на кандидатите, допуснати до третия етап на конкурса, на таблото 
за обяви на Община Варна и в Интернет страницата на Община Варна. 



8.4. Събеседването с кандидатите да се проведе в стаята на 
общинския съветник, на втория етаж в сградата на Община Варна, бул. 
"Осми приморски полк" № 43, на 21.12.2009 г.  от  13.00 часа.  

9. Решението за провеждане на конкурса да бъде изпратено за 
публикуване в един централен и един местен всекидневник от Дирекция 
“Здравно развитие” на Община Варна в седемдневен срок от датата на 
приемането му, както и да бъде обявено на таблото за обяви на Община 
Варна и в Интернет страницата на Община Варна. 

10. В тридневен срок от провеждането на конкурса Комисията по 
провеждането му да изготви и предложи за одобрение от Общински съвет- 
Варна решение, с което определя кандидата, спечелил конкурса, и 
класирането по ред на останалите участници.  

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

/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 27, против – 0, въздържали се – 3, отсъстват – 21/ 
 
 
 

 
1704-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от ЗМСМА, чл. 63, ал. 

3 от Закона за лечебните заведения, Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията 
и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни 
заведения по Закона за лечебните заведения /ДВ бр. 55/07.07.2000 год., 
посл. изм. ДВ бр. 4/13.01.2006 год./, издадена от Министъра на 
здравеопазването и Наредбата за реда за упражняване на правата на 
собственост върху частта на Община Варна от капитала на търговските 
дружества, във връзка с предложение на Кмета на Община Варна вх. № ОС-
9-9302/98/17.07.2009 год. и след спазване на процедурата по чл. 66 и сл. от 
Административно-процесуалния кодекс, Общински съвет - Варна, като 
упражняващ правата на едноличен собственик на капитала в 
долупосоченото лечебно заведение реши: 

1. Да се проведе конкурс за възлагане управлението на еднолично 
дружество с ограничена отговорност с общинско имущество- лечебно 
заведение- "Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания 
със стационар-Варна" ЕООД. 

2. Конкурсът да се проведе на три етапа, съгласно разпоредбата на 
чл. 2, ал. 2 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане 
на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона 
за лечебните заведения, както следва:  



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

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

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

следните изисквания: 
а) притежават образователно- квалификационна степен "магистър" 

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

кандидатите, притежаващи образователно- квалификационна степен 
"магистър" по медицина, да имат придобита основна специалност, 

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

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

4. В 30-дневен срок от публикуване на обявата за конкурса, 
кандидатите да представят в Канцеларията на Общинския съвет, стая 308 в 
Община Варна, бул. "Осми приморски полк" № 43, при Началника на отдел 
"Канцелария Общински съвет" следните документи: 

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

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

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

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

тригодишен период.  
/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 35, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 16/ 
      
5. Заявленията за участие в конкурса заедно с необходимите 

документи се подават в непрозрачен запечатан плик, върху който се 
изписва името и адреса на участника и наименованието на лечебното 



заведение и се завеждат в специален регистър по реда на тяхното 
постъпване.  

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

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

6. Общински съвет- Варна задължава настоящия управител на 
лечебното заведение, незабавно след публикуване на обявата за конкурса, 
да предостави за ползване от кандидатите за участие в конкурса документи 
относно структурата, бюджета, числеността и щатното разписание на 
персонала. 

7. В седмодневен срок от публикуване на обявата за конкурса, 
кандидатите могат да получат в Канцеларията на Общинския съвет, стая № 
308 в сградата на Община Варна, бул. "Осми приморски полк" № 43, при 
Началника на отдел "Канцелария Общински съвет" информация относно 
темите - предмет на събеседването на ІІІ етап от конкурса, изготвени от 
Комисията за организиране и провеждане на конкурса. 

8. Конкурсът да се проведе в стаята на общинския съветник, на 
втория етаж в сградата на Община Варна, бул. "Осми приморски полк" № 
43 на следните дати и часове: 

8.1. На 03.12.2009 г. Комисията за провеждане на конкурса заседава, 
като отваря пликовете на участниците по реда на тяхното постъпване, в 
присъствието на кандидата, подал заявлението. 

8.2. В срок до 07.12.2009 г.  включително Комисията за провеждане 
на конкурса обявява списъци на кандидатите, допуснати до втория етап на 
конкурса, на таблото за обяви на Община Варна и в Интернет страницата на 
Община Варна. 

8.3. В срок до 14.12.2009 г.  включително Комисията за провеждане 
на конкурса отваря пликовете с разработките на кандидатите, допуснати до 
втория етап на конкурса, оценява разработките на кандидатите и обявява 
списъци на кандидатите, допуснати до третия етап на конкурса, на таблото 
за обяви на Община Варна и в Интернет страницата на Община Варна. 

8.4. Събеседването с кандидатите да се проведе в стаята на 
общинския съветник, на втория етаж в сградата на Община Варна, бул. 
"Осми приморски полк" № 43, на 21.12.2009 г.  от  15.00 часа.  

9. Решението за провеждане на конкурса да бъде изпратено за 
публикуване в един централен и един местен всекидневник от Дирекция 
“Здравно развитие” на Община Варна в седемдневен срок от датата на 
приемането му, както и да бъде обявено на таблото за обяви на Община 
Варна и в Интернет страницата на Община Варна. 



           10. В тридневен срок от провеждането на конкурса Комисията по 
провеждането му да изготви и предложи за одобрение от Общински съвет- 
Варна решение, с което определя кандидата, спечелил конкурса, и 
класирането по ред на останалите участници.  

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

 /резултати от поименно явно гласуване: 
за – 27, против – 0, въздържали се – 3, отсъстват – 21/ 
      
 
 
 
 
1705-6-1. На основание чл. 5, ал. 1 и ал. 2 и чл. 6 от Наредба № 

9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане 
на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения 
/ДВ бр. 55/07.07.2000 год., посл. изм. ДВ бр. 4/13.01.2006 год./, издадена от 
Министъра на здравеопазването, Общински съвет - Варна избира за членове 
на комисията за организиране и провеждане на конкурса за възлагане 
управлението на "Специализирана болница по акушерство и 
гинекология за активно лечение “проф. д-р Д. Стаматов”- Варна" 
ЕООД, както следва: 

1. правоспособен юрист - Валерия Ангелова - общински съветник 
2. магистър по медицина - проф. Анелия Клисарова - общински 

съветник 
3. представител на Районния център по здравеопазване – Варна- д-р 

Веселин Балкански 
4. д-р Янко Станев - общински съветник  
5. д-р Ивайло  Бояджиев - общински съветник  
/за - 30, против – 0, въздържали се – 0/ 
1705-6-2. На основание чл. 5, ал. 1 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за 

условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението 
на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения /ДВ бр. 
55/07.07.2000 год., посл. изм. ДВ бр. 4/13.01.2006 год./, издадена от 
Министъра на здравеопазването, Общински съвет - Варна избира за 
Председател на комисията за организиране и провеждане на конкурса за 
възлагане управлението на "Специализирана болница по акушерство и 
гинекология за активно лечение “проф. д-р Д. Стаматов”- Варна" ЕООД 
проф. Анелия Клисарова - общински съветник. 

/за - 30, против – 0, въздържали се – 0/ 



1705-6-3. На основание чл. 5, ал. 1 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за 
условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението 
на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения /ДВ бр. 
55/07.07.2000 год., посл. изм. ДВ бр. 4/13.01.2006 год./, издадена от 
Министъра на здравеопазването, Общински съвет - Варна избира за 
Секретар на комисията за организиране и провеждане на конкурса за 
възлагане управлението на "Специализирана болница по акушерство и 
гинекология за активно лечение “проф. д-р Д. Стаматов”- Варна" ЕООД 
Валерия Ангелова - общински съветник. 

/за - 30, против – 0, въздържали се – 0/ 
1705-6-4. На основание чл. 5, ал. 1, изр. последно от Наредба № 

9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане 
на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения 
/ДВ бр. 55/07.07.2000 год., посл. изм. ДВ бр. 4/13.01.2006 год./, издадена от 
Министъра на здравеопазването, Общински съвет - Варна решава всеки от 
членовете на комисията за организиране и провеждане на конкурса за 
възлагане управлението на "Специализирана болница по акушерство и 
гинекология за активно лечение “проф. д-р Д. Стаматов”- Варна" ЕООД, да 
получи възнаграждение в размер на  100  лева общо за участията си в 
заседанията на Комисията. 

/резултати от поименно явно гласуване: 
за - 32, против – 0, въздържали се - 0, отсъстват - 19/ 
 
 
 
 
1706-6-1. На основание чл. 5, ал. 1 и ал. 2 и чл. 6 от Наредба № 

9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане 
на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения 
/ДВ бр. 55/07.07.2000 год., посл. изм. ДВ бр. 4/13.01.2006 год./, издадена от 
Министъра на здравеопазването, Общински съвет - Варна избира за членове 
на комисията за организиране и провеждане на конкурса за възлагане 
управлението на "Диагностично-консултативен център “Свети Иван 
Рилски”- Аспарухово- Варна” ЕООД, както следва:  

1. правоспособен юрист - Валерия Ангелова - общински съветник 
2. магистър по медицина - проф. Анелия Клисарова - общински 

съветник 
3. представител на Районния център по здравеопазване – Варна- д-р 

Веселин Балкански 
4. д-р Янко Станев - общински съветник  
5. д-р Ивайло Бояджиев - общински съветник  
/за - 30, против – 0, въздържали се – 0/ 



1706-6-2. На основание чл. 5, ал. 1 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за 
условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението 
на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения /ДВ бр. 
55/07.07.2000 год., посл. изм. ДВ бр. 4/13.01.2006 год./, издадена от 
Министъра на здравеопазването, Общински съвет - Варна избира за 
Председател на комисията за организиране и провеждане на конкурса за 
възлагане управлението на "Диагностично-консултативен център “Свети 
Иван Рилски”- Аспарухово- Варна” ЕООД проф. Анелия Клисарова - 
общински съветник  

/за - 30, против – 0, въздържали се – 0/ 
1706-6-3. На основание чл. 5, ал. 1 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за 

условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението 
на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения /ДВ бр. 
55/07.07.2000 год., посл. изм. ДВ бр. 4/13.01.2006 год./, издадена от 
Министъра на здравеопазването, Общински съвет - Варна избира за 
Секретар на комисията за организиране и провеждане на конкурса за 
възлагане управлението на "Диагностично-консултативен център “Свети 
Иван Рилски”- Аспарухово- Варна” ЕООД Валерия Ангелова - общински 
съветник. 

/за - 30, против – 0, въздържали се – 0/ 
1706-6-4. На основание чл. 5, ал. 1, изр. последно от Наредба № 

9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане 
на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения 
/ДВ бр. 55/07.07.2000 год., посл. изм. ДВ бр. 4/13.01.2006 год./, издадена от 
Министъра на здравеопазването, Общински съвет - Варна решава всеки от 
членовете на комисията за организиране и провеждане на конкурса за 
възлагане управлението на "Диагностично-консултативен център “Свети 
Иван Рилски”- Аспарухово- Варна” ЕООД, да получи възнаграждение в 
размер на 100 лева общо за участията си в заседанията на Комисията.  

/резултати от поименно явно гласуване: 
за - 32, против – 0, въздържали се - 0, отсъстват - 19/ 
 
 
 
1707-6-1. На основание чл. 5, ал. 1 и ал. 2 и чл. 6 от Наредба № 

9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане 
на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения 
/ДВ бр. 55/07.07.2000 год., посл. изм. ДВ бр. 4/13.01.2006 год./, издадена от 
Министъра на здравеопазването, Общински съвет - Варна избира за членове 
на комисията за организиране и провеждане на конкурса за възлагане 
управлението на "Диагностично-консултативен център “Чайка" ЕООД, 
както следва:  



1. правоспособен юрист - Валерия Ангелова - общински съветник 
2. магистър по медицина - проф. Анелия Клисарова - общински 

съветник 
3. представител на Районния център по здравеопазване – Варна- д-р 

Веселин Балкански 
4. д-р Янко Станев - общински съветник  
5. д-р Ивайло Бояджиев - общински съветник  
/за - 30, против – 0, въздържали се – 0/ 
1707-6-2. На основание чл. 5, ал. 1 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за 

условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението 
на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения /ДВ бр. 
55/07.07.2000 год., посл. изм. ДВ бр. 4/13.01.2006 год./, издадена от 
Министъра на здравеопазването, Общински съвет - Варна избира за 
Председател на комисията за организиране и провеждане на конкурса за 
възлагане управлението на "Диагностично-консултативен център “Чайка" 
ЕООД проф. Анелия Клисарова - общински съветник.  

/за - 30, против – 0, въздържали се – 0/ 
1707-6-3. На основание чл. 5, ал. 1 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за 

условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението 
на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения /ДВ бр. 
55/07.07.2000 год., посл. изм. ДВ бр. 4/13.01.2006 год./, издадена от 
Министъра на здравеопазването, Общински съвет - Варна избира за 
Секретар на комисията за организиране и провеждане на конкурса за 
възлагане управлението на "Диагностично-консултативен център “Чайка" 
ЕООД Валерия Ангелова - общински съветник. 

/за - 30, против – 0, въздържали се – 0/ 
1707-6-4. На основание чл. 5, ал. 1, изр. последно отНаредба № 

9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане 
на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения 
/ДВ бр. 55/07.07.2000 год., посл. изм. ДВ бр. 4/13.01.2006 год./, издадена от 
Министъра на здравеопазването, Общински съвет - Варна решава всеки от 
членовете на комисията за организиране и провеждане на конкурса за 
възлагане управлението на "Диагностично-консултативен център “Чайка" 
ЕООД, да получи възнаграждение в размер на 100 лева общо за участията 
си в заседанията на Комисията. 

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



1708-6-1. На основание чл. 5, ал. 1 и ал. 2 и чл. 6 от Наредба № 
9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане 
на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения 
/ДВ бр. 55/07.07.2000 год., посл. изм. ДВ бр. 4/13.01.2006 год./, издадена от 
Министъра на здравеопазването, Общински съвет - Варна избира за членове 
на комисията за организиране и провеждане на конкурса за възлагане 
управлението на "Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични 
заболявания със стационар-Варна" ЕООД, както следва: 

1. правоспособен юрист - Валерия Ангелова - общински съветник 
2. магистър по медицина - проф. Анелия Клисарова - общински 

съветник 
3. представител на Районния център по здравеопазване – Варна- д-р 

Веселин Балкански 
4. д-р Янко Станев - общински съветник  
5. д-р Ивайло Бояджиев - общински съветник  
/за - 30, против – 0, въздържали се – 0/ 
1708-6-2. На основание чл. 5, ал. 1 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за 

условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението 
на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения /ДВ бр. 
55/07.07.2000 год., посл. изм. ДВ бр. 4/13.01.2006 год./, издадена от 
Министъра на здравеопазването, Общински съвет - Варна избира за 
Председател на комисията за организиране и провеждане на конкурса за 
възлагане управлението на "Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични 
заболявания със стационар-Варна" ЕООД проф. Анелия Клисарова - 
общински съветник. 

 /за - 30, против – 0, въздържали се – 0/ 
1708-6-3. На основание чл. 5, ал. 1 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за 

условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението 
на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения /ДВ бр. 
55/07.07.2000 год., посл. изм. ДВ бр. 4/13.01.2006 год./, издадена от 
Министъра на здравеопазването, Общински съвет - Варна избира за 
Секретар на комисията за организиране и провеждане на конкурса за 
възлагане управлението на "Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични 
заболявания със стационар-Варна" ЕООД Валерия Ангелова - общински 
съветник. 

/за - 30, против – 0, въздържали се – 0/ 
 1708-6-4. На основание чл. 5, ал. 1, изр. последно отНаредба № 

9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане 
на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения 
/ДВ бр. 55/07.07.2000 год., посл. изм. ДВ бр. 4/13.01.2006 год./, издадена от 
Министъра на здравеопазването, Общински съвет - Варна решава всеки от 
членовете на комисията за организиране и провеждане на конкурса за 



възлагане управлението на "Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични 
заболявания със стационар-Варна"ЕООД, да получи възнаграждение в 
размер на 100 лева общо за участията си в заседанията на Комисията. 

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

 
1709-6.  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, 
както следва: 
                 

 1. Николинка Кирова Русева, гр. Варна, ул. "Яне Сандански" № 1, 
вх. «Б», ап. 103, молба с вх. № РД-9-94.Н/1206/04.08.2009 г. – 5 000 лв. за 
внучката й Моника Ивайлова Йотова, съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба. 

2. Диян Георгиев Иванов, гр. Варна, ж.к. “Дружба”, бл. 18, вх. “Б”, 
ет. 3, ап. 14, молба с вх. № ОС-9-94.Д/14/28.09.2009г. – 5 000 лв. за дъщеря 
му Рая Диянова Иванова, съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 
     /резултати от поименно явно гласуване: 

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

 
 

1710-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52 от ЗМСМА, 
Общинси съвет – Варна решава предвидените финансови средства в 
Бюджет 2009 на Община Варна, фунткция ІV „Здравеопазване”, дейност 
469, в размер на 175 000 лева, предвидени за закупуване на медицинска 
апаратура от „Многопрофилна болница за активно лечение „Света Анна” – 
Варна” АД, да бъдат прехвърлени в пар. 51 – „Основен ремонт” и да бъдат 
предоставни на „Многопрофилна болница за активно лечение „Света Анна” 
– Варна” АД за извършване на основен ремонт, като общата сума, 
отпусната на здравното заведение за извършване на основен ремонт на 
Вътрешно отделение стане 325 000 /триста двадесет и пет хиляди/ лева. 

/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 33, против – 0, въздържали се – 3, отсъстват – 15/ 



VІІ. 
По точка  седма от дневния ред: 
Разглеждане на предложение от Кмета на Община Варна вх. 

№ РД-9-9302(103)/15.09.2009 г. относно утвърждаване на 
резултатите от проведен конкурс за възлагане управлението на 
„Обреди” ЕООД. 

Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС 
 

Общ брой присъстващи общински съветници – 33 
 
Общински съвет - Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 
 
 1711-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1, т. 9 и 

чл. 23 от НРУПСЧОВКТД и по предложение на Кмета на Община Варна 

вх. № РД-9-9302(103)/15.09.2009 г, Общински съвет – Варна утвърждава 

резултатите от проведения конкурс по документи и събеседване за 

възлагане управлението на „Обреди”ЕООД и възлага на Кмета на Община 

Варна да предприеме необходимите действия по сключване на договор за 

възлагане управлението на ЕООД с общинско имущество „Обреди” със 

спечелилия конкурса кандидат г-н Любчо Любчев. 

 /резултати от поименно явно гласуване: 
 за – 30, против – 0, въздържали се – 3, отсъстват – 18/ 

  

 

 
 
 



VІІІ. 

По точка  осма от дневния ред: 

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

- финализиране на приватизационни процедури по
приходната част на Годишния план за 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.; 

- актуализация на приходната и разходната част на Годишния
план за приватизация за 2009 г.в изпълнение на решение на 
Общинския съвет – Варна № 1519-6(16)/20.07.2009 г. 

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

Присъстващите общински съветници приеха процедурното 

предложение от г-н Кр. Маринов за анблок гласуване на решенията по 

отделните теми, с резултати от гласуването: за – 30, против – 0, 

въздържали се – 0 

Общ брой присъстващи общински съветници – 42 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

1712-8. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.4, ал.2 и чл.32, 
ал.3, т.1 от ЗПСК и чл.36, ал.1, т.1 от Наредбата за търговете и конкурсите, 
във връзка с изпълнение на свое решение №1318-7/15/20.05.2009г. и изготвен 
протокол от 22.07.2009г., касаещ проведен 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 10135.2559.106.3.98, 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, в качеството си на орган по чл.3, 
ал.3, т.2 от ЗПСК, Общински съвет – Варна реши: 

1. Определя за спечелил публичния търг с явно наддаване участника 
“НВТ ИНВЕСТ” ООД, ЕИК:103959189, с управител и представляващ Нели 
Неделчева Тонева – ЕГН: . 



2. Общински съвет – Варна упълномощава Председателя на 
Общински съвет да подпише в срок 30 /тридесет/ дни от приемане на 
настоящото решение, утвърденият договор за приватизация – част от 
тръжната документация – 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 с “НВТ 
ИНВЕСТ” ООД, ЕИК:103959189, с управител и представляващ Нели 
Неделчева Тонева – ЕГН: , при заплащане на цена в размер на 147 000лв. /сто 
четиридесет и седем хиляди лева/, платима преди сключване на договора, 
без използване на други законни платежни средства и след 
представяне на декларация за произход на средствата. 

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

1713-8. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.4, ал.2 и чл.32, 
ал.3, т.1 от ЗПСК и чл.36, ал.1, т.1 от Наредбата за търговете и конкурсите, 
във връзка с изпълнение на свое решение №1320-7/15/20.05.2009г. и изготвен 
протокол от 23.07.2009г., касаещ проведен 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, в качеството си на орган по чл.3, ал.3, т.2 от ЗПСК, Общински 
съвет – Варна реши: 

1. Определя за спечелил публичния търг с явно наддаване участника 
АСЕН ЖИВКОВ ГЮРОВ – ЕГН: . 

2. Общински съвет – Варна упълномощава Председателя на 
Общински съвет да подпише в срок 30 /тридесет/ дни от приемане на 
настоящото решение, утвърденият договор за приватизация – част от 
тръжната документация – 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 с АСЕН ЖИВКОВ ГЮРОВ – ЕГН: , при 
заплащане на цена в размер на 17 000лв. /седемнадесет хиляди лева/, 
платима преди сключване на договора, без използване на други законни 
платежни средства и след представяне на декларация за произход на 
средствата. 

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



1714-8. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.4, ал.2 и чл.32, 
ал.3, т.1 от ЗПСК и чл.36, ал.1, т.1 от Наредбата за търговете и конкурсите, 
във връзка с изпълнение на свое решение №1321-7/15/20.05.2009г. и изготвен 
протокол от 24.07.2009г., касаещ проведен 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 двуетажна сграда с разгърната застроена площ 47,70кв.м., заедно с 
правото на строеж, в качеството си на орган по чл.3, ал.3, т.2 от ЗПСК, 
Общински съвет – Варна реши: 

1. Определя за спечелил публичния търг с явно наддаване участника 
АСЕН ЖИВКОВ ГЮРОВ – ЕГН: . 

2. Общински съвет – Варна упълномощава Председателя на 
Общински съвет да подпише в срок 30 /тридесет/ дни от приемане на 
настоящото решение, утвърденият договор за приватизация – част от 
тръжната документация – 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 с АСЕН ЖИВКОВ ГЮРОВ – 
ЕГН: , при заплащане на цена в размер на 55 000лв. /петдесет и пет хиляди 
лева/, платима преди сключване на договора, без използване на други 
законни платежни средства и след представяне на декларация за 
произход на средствата. 

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

1715-8. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.4, ал.2 и чл.32, 
ал.3, т.1 от ЗПСК и чл.36, ал.1, т.1 от Наредбата за търговете и конкурсите, 
във връзка с изпълнение на свое решение №1322-7/15/20.05.2009г. и изготвен 
протокол от 24.07.2009г., касаещ проведен 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, в качеството си на орган по чл.3, ал.3, т.2 от ЗПСК, 
Общински съвет – Варна реши: 



1. Определя за спечелил публичния търг с явно наддаване участника 
“МАТЕКС” ЕООД, ЕИК:103929192, с управител и едноличен собственик на 
капитала Цветан Христов Атанасов – ЕГН: . 

2. Общински съвет – Варна упълномощава Председателя на 
Общински съвет да подпише в срок 30 /тридесет/ дни от приемане на 
настоящото решение, утвърденият договор за приватизация – част от 
тръжната документация – 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 с “МАТЕКС” ЕООД, ЕИК:103929192, с управител и 
едноличен собственик на капитала Цветан Христов Атанасов – 
ЕГН: , при заплащане на цена в размер на 236 000лв. /двеста тридесет и 
шест хиляди лева/, платима преди сключване на договора, без използване 
на други законни платежни средства и след представяне на декларация 
за произход на средствата. 

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

1716-8. 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 94 000лв. /деветдесет 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 на наддаване в размер на 5 000лв. /пет хиляди лева/. 
9. Депозит в размер на 9 400лв. /девет 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 16-я работен ден от обнародването на 
решението в “Държавен вестник” от 10.00 часа в сградата на Община Варна. 

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

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

вписванията за вписване на юридическите лица /оригинал/, 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 9 400лв. /девет 
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 – Пламен Начков, членове: Анелия Добринова, 
Пламен Пенев, Снежана Донева, Красимир Минков, Ивайло Бояджиев и Петко 
Бойновски; резервни членове: Теодора Трендафилова и Пламен Войков 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 – 41, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 10/ 

 
 
 
 
 

 
1717-8. 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 150 000лв. /сто и петдесет хиляди лева/. 

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

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

8. Стъпка на наддаване в размер на цена 10 000лв. /десет хиляди лева/. 
9. Депозит в размер на 15 000 лв. /петнадесет хиляди лева/, платими по 

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

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

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

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

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

13. Търгът да се проведе на 16-я работен ден от обнародването на 
решението в “Държавен вестник” от 14.00 часа в 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 цена 15 000лв. 
/петнадесет хиляди лева/, платими по сметка IBAN: BG36CECB97903362150000 
и BIC: CECBBGSF при “Централна кооперативна банка” АД, клон Варна 
/оригинал/. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения: 
15.1. са подадени след 16.30 часа на 15-я работен ден от обнародването 

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



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

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

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

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

наддаване в състав: председател – Теодора Трендафилова, членове: Анелия 
Добринова, Дилбер Вейсалова, Анна Радева, Добромир Кондов, Медиха 
Мехмед–Хамза и Петко Бойновски; резервни членове: Пламен Начков 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 – 41, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 10/ 
 

 
1718-8. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл.6, ал.2 от 

ЗПСК и във връзка със свое решение №1519-6/16/20.07.2009г., Общински 
съвет – Варна актуализира Годишния план за приватизация за 2009 г. в 
приходната и разходната част, съгласно приложение. 

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



ІХ. 
По точка  девета от дневния ред: 
Разглеждане на предложения за решения от ВрК „Опазване и 

възпроизводство на околната среда”  относно:  
- издаване на разрешения за строеж или разрешения за поставяне 

с цел монтиране на излъчватели на енергия на електромагнитни 
полета (ЕМП) от Община Варна; 

- възлагане на Кмета на Община Варна да сключи договор с 
организация по оползотворяване на негодни за употреба батерии и 
акумулатори. 

Докл.: Др. ДОНЧЕВ – Председател ВрК 
 
 
Драгомир ДОНЧЕВ 

Първото проекто-решение от комисията е: 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 8 и чл. 
44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна  реши: 

1. При издаването на разрешения за строеж или разрешения за 
поставяне с цел монтиране на излъчватели на енергия на електромагнитни 
полета (ЕМП) от Община Варна, задължително да се изискват 
необходимите доказателства за спазването на разпоредбите на чл. 185, ал. 
2 от ЗУТ и чл. 186 от ЗУТ и на чл.4, ал.1 и 3, чл.5 и чл.6, от Наредба № 9 / 
14.03.1991 г.  

2. Възлага на Кмета на Община Варна или упълномощено от него 
лице в срок от три месеца да осъществи съвместна проверка с 
компетентните държавни органи на всички изградени излъчватели на 
ЕМП и при констатиране на нарушение на разпоредбите на чл. 5, ал. 1 от 
Наредба № 9/14.03.1991г. за пределно допустими нива на 
електромагнитни полета в населените територии и определяне на 
хигиенно-защитните зони около излъчващите обекти /издадена от 
министъра на здравеопазването и министъра на околната среда, обн., ДВ, 
бр. 35 / 3.05.1991г. и Приложение № 1 към Наредбата същите да бъдат 
демонтирани или приведени в съответствие с изискванията на Наредба № 
9. 

3. Възлага на Кмета на Община Варна да публикува информация 
на официалната интернет страница на Община Варна за местата на 
поставените излъчватели и резултатите от замерванията им в тримесечен 
срок от вземане на настоящото решение. 

4. Възлага на Кмета на Община Варна или упълномощено от него 
лице да изиска от мобилните телефонни оператори в срок до 30 дни от 
приемане на настоящото решение: 



- схема с монтираните излъчватели на енергия на ЕМП, 
разположени на територията на Община Варна; 

- технически данни на монтираните излъчватели с максималните 
мощности на излъчване; 

- протоколи от измерванията за вредностите, съгласно хигиенно – 
защитните зони; 

- при наличието на няколко различни съоръжения, които работят в 
един и същи или различен честотен обхват да се изиска становище на 
РИОКОЗ за не надвишаване аритметичната сума от плътностите на 
мощността на ЕМП на пределно допустимите нива на 1 см2 площ. 

5. Задължава Кмета на Община Варна да издаде заповед за 
незабавно премахване на монтираните излъчватели на енергия на ЕМП на 
териториите и непосредствените съседи, по смисъла на чл. 131, ал. 1, т. 5 
от ЗУТ, в отстояние на 300 м на следните обекти: учебни и лечебни 
заведения, читалища и библиотеки, детски градини и ясли, и детски 
площадки. 

6. Възлага на Кмета на Община Варна да осъществява ежемесечен 
контрол върху мощността на излъчваните емисии, като тези замервания и 
резултатите от тях да бъдат внасяни за сведение в Общински съвет - 
Варна. 

7. Упълномощава Кмета на Община Варна да извърши всички 
дейности по контрола на съоръженията по т. 1 от настоящото решение и 
разпореждане за отстраняването на тези, които не отговарят на 
изискванията. 

 

доц. Константин ТРОШЕВ 

Нарочно отидох на заседанието на тази комисия, този въпрос е 

твърде важен и защото в обществото има становище, много големи 

страхове, отнася се за Варна и за много други градове в страната. Мисля, 

че трябва някои елементи от документа да се обсъдят и да дискутираме. 

Първо, не чух какви са санкциите за неспазване на изискванията за 

монтиране на такива съоръжения. 

Второ, след като се възлага на Кмета да се провери и да не се 

допуска монтирането на такива съоръжения на определено разстояние от 

болници, лечебни заведения, детски градини, детски площадки, че нещо 

има, има някаква причина... Каква е тя? Това са вредните въздействия 

върху здравето на хората. Да, някои ще предпазим, а останалите да правят 



каквото искат. Споровете за това са доста големи, водят се много нива и у 

нас, и в чужбина. РИОКЗ Варна до сега, доколкото знам, отказват да 

извършват такива измервания, защото няма прибори за това. Добре че 

има, защото целият проблем остава в ръцете на този, който притежава 

съоръженията – той ги поставя, той си ги измерва, той си ги отчита и той 

ни информира – няма контрол. А най-простото и лесно решение е да има 

постоянни прибори, които да отчитат нивото на излъчванията и почти 

автоматично да ни информират за това. На комисията някои от колегите 

опонираха с това, че не може при всяко антенно съоръжение да има такъв 

прибор. Не съм много убеден в това, защото в домакинството има 

водомер, който отчита разхода на вода и вие си плащате за това; 

електромер по същия начин и би могло за сметка на собственика да има и 

прибор, който да отчита лъченията, след като ние се съмняваме във 

въздействието върху здравето на населението. 

Добре, не може към всяка антена да има такова нещо, но би могло в 

близост, те са толкова много вече и толкова са навсякъде, че да има такъв 

прибор, който като мине общински съветник дори сам да отчете има ли 

вредно въздействие. Още повече, че енергията, която се излъчва е с 

различни параметри в определени моменти на денонощието.  

 

Иван НЕДЯЛКОВ 

Доста съм в час с тези неща – един такъв прибор – антена за 

излъчване на ел.магнитни полета задължително има прибор за измерване! 

При излъчване те трябва да контролират електромагнитната вълна, 

нейното качество, което се контролира от много фактори, които пречат на 

нейното излъчване, тъй че там задължителне прибор има и по всяко време 

на денонощието може да се види какво е електромагнитното поле. 



Второ, в определени дни на излъчването, часове на деня на 

излъчването, има една прошнорована тетрадка /най-малкото/, в която се 

записват излъчванията; собственикът е длъжен това нещо да го прави. 

Първото гласуване завърши с резултати: за – 27, против -4, 

въздържали се - 2, които бяха оспорени от общинския съветник Веселин 

Марешки; последва поименно явно гласуване, завършило с резултати: за – 

31, против – 3, въздържали се – 8, отсъстват – 9. 

 
 

Общ брой присъстващи общински съветници – 42 
 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 
 

1719-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 
8 и чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна  реши: 

 
1. При издаването на разрешения за строеж или разрешения за 

поставяне с цел монтиране на излъчватели на енергия на електромагнитни 
полета (ЕМП) от Община Варна, задължително да се изискват 
необходимите доказателства за спазването на разпоредбите на чл. 185, ал. 2 
от ЗУТ и чл. 186 от ЗУТ и на чл.4, ал.1 и 3, чл.5 и чл.6, от Наредба № 9/ 
14.03.1991 г.  

 
2. Възлага на Кмета на Община Варна или упълномощено от него 

лице в срок от три месеца да осъществи съвместна проверка с 
компетентните държавни органи на всички изградени излъчватели на ЕМП 
и при констатиране на нарушение на разпоредбите на чл. 5, ал. 1 от Наредба 
№ 9/14.03.1991 г. за пределно допустими нива на електромагнитни полета в 
населените територии и определяне на хигиенно-защитните зони около 
излъчващите обекти /издадена от министъра на здравеопазването и 
министъра на околната среда, обн., ДВ, бр. 35 / 3.05.1991 г. и Приложение 
№ 1 към Наредбата, същите да бъдат демонтирани или приведени в 
съответствие с изискванията на Наредба № 9. 

 
3. Възлага на Кмета на Община Варна да публикува информация на 

официалната интернет страница на Община Варна за местата на 
поставените излъчватели и резултатите от замерванията им в тримесечен 
срок от вземане на настоящото решение. 



4. Възлага на Кмета на Община Варна или упълномощено от него 
лице да изиска от мобилните телефонни оператори в срок до 30 дни от 
приемане на настоящото решение: 

- схема с монтираните излъчватели на енергия на ЕМП, 
разположени на територията на Община Варна; 

- технически данни на монтираните излъчватели с максималните 
мощности на излъчване; 

- протоколи от измерванията за вредностите, съгласно хигиенно – 
защитните зони; 

- при наличието на няколко различни съоръжения, които работят в 
един и същи или различен честотен обхват да се изиска становище на 
РИОКОЗ за не надвишаване аритметичната сума от плътностите на 
мощността на ЕМП на пределно допустимите нива на 1 см2 площ. 

 
5. Задължава Кмета на Община Варна да издаде заповед за 

незабавно премахване на монтираните излъчватели на енергия на ЕМП на 
териториите и непосредствените съседи, по смисъла на чл. 131, ал. 1, т. 5 от 
ЗУТ, в отстояние на 300 м на следните обекти: учебни и лечебни заведения, 
читалища и библиотеки, детски градини и ясли, и детски площадки. 

 
6. Възлага на Кмета на Община Варна да осъществява ежемесечен 

контрол върху мощността на излъчваните емисии, като тези замервания и 
резултатите от тях да бъдат внасяни за сведение в Общински съвет - Варна. 

 
7. Упълномощава Кмета на Община Варна да извърши всички 

дейности по контрола на съоръженията по т. 1 от настоящото решение и 
разпореждане за отстраняването на тези, които не отговарят на 
изискванията. 

/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 31, против – 3, въздържали се – 8, отсъстват – 9/ 
 
 
 

1720-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с  чл. 44, ал.1, т. 7 
и т.8 от ЗМСМА и чл. 16, ал. 3, т. 10 от Закона за управление на отпадъците, 
Общински съвет - Варна възлага на Кмета на Община Варна да сключи 
договор с организация по оползотворяване на негодни за употреба батерии 
и акумулатори, притежаваща разрешение, издадено по реда на чл. 64, ал. 1 
във връзка с чл. 62, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците, както и да 
предприеме всички други необходими и последващи действия за включване 
на Община Варна в системите за разделно събиране на негодни за употреба 
батерии и акумулатори.  

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



Х. 
По точка  десета от дневния ред: 
Упълномощаване на представителя на Община Варна в Общото 

събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация – 
Варна” ООД да представлява Община Варна на Общото събрание на 
дружеството, насрочено за 13.11.2009 год. 

Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС 
 
 

Красимир МАРИНОВ 

Постъпило е писмо от управителя на „В и К” на основание чл. 139, ал. 

1 от ТЗ и чл. 60 от ГПК се свиква общо събрание на дружеството на 

13.11.09 г.от 13.00 ч. в сградата на дружеството, ул. „Прилеп” 33 при 

определен дневен ред. 

Моля да ме упълномощите да гласувам по изредените точки. 

 

Борислав ГУЦАНОВ 

Колеги, предлагам ви следното решение за упълномощаване на г-н 

Маринов: 

„І. 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, Общински съвет - Варна 
упълномощава представителя на Община Варна г-н Красимир Минков 
Маринов да участва в общото събрание на съдружниците на 
„Водоснабдяване и канализация - Варна” ООД, насрочено за 13.11.2009 
год. и да гласува по посочените в предварително обявения дневен ред 
точки, като има следните правомощия: 

ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Отчет за управлението на 
„ВиК-Варна” ООД към 30.09.2009 год. – доклад на Валентин Вълканов” – 
Да участва в разискванията по тази точка и да гласува както намери за 
добре, с оглед най-добрата защита интересите на Община Варна, 
съобразно предложената от Съвета на директорите Програма; 

ПО ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Освобождаване на управителя 
на „ВиК – Варна” ООД – гр. Варна” - Да участва в разискванията по тази 
точка и да гласува против освобождаването на управителя на „ВиК – 
Варна” ООД; 



ПО ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Избор на нов управител на 
дружеството и определяне на възнаграждението му” - Да участва в 
разискванията по тази точка и да гласува както намери за добре, 
съобразно направените по точката предложения, с оглед най-добрата 
защита интересите на Община Варна. ” 

ПО ТОЧКА 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Упълномощаване на 
Министъра на регионалното развитие и благоустройството да сключи 
договор за възлагане на управлението на „ВиК - Варна” ООД-гр. Варна с 
новоизбрания управител” - Да участва в разискванията по тази точка и 
да гласува както намери за добре, съобразно направените по точката 
предложения, с оглед най-добрата защита интересите на Община 
Варна.” 
 

Веселин МАРЕШКИ 

Доколкото си спомням, на заседанието на Председателския съвет се 

консолидирахме върху това на т. 3 и т. 4 да подкрепи предложенията на 

държавата, да не се конфронтираме да гласуваме „за”, така че да 

упълномощим нашият преставител да гласува „за”. За това имахме пълно 

съгласие тогава. 

 

Красимир МАРИНОВ 

Г-н Марешки, може би тази корекция е настъпила поради една-

единствена причина, че ние най-вероятно ще научим на 13-ти в 12.45 ч.кой 

ще е новият кандидат и ако този кандидат съвсем не става, вероятно това е 

имал предвид юристът и нашият председател на ОбС, като е посочил да 

гласуваме по този начин. 

 

Веселин МАРЕШКИ 

Точно това го бяхме обсъждали и решихме, че реално от гласа на 

представителя на Община Варна нищо не зависи и за да не се влиза в 

конфронтация с администрацията на държавата, да се подкрепят 

предложенията които са дадени от нея. 



Борислав ГУЦАНОВ 

Винаги сме решавали да гласува „както намери за добре”, такива 

пълномощия сме давали, докато сега в т.2 – така както коментирахме на 

председателския съвет – виждате,  че решението е изписано точно както го 

коментирахме на председателския съвет. За т. 3 и т. 4 не знам, ако изрично 

упълномощим да гласува „за” дали е най-доброто за община Варна – както 

кажете, колеги. 

 

Радослав КОЕВ 

Ако гласуваме в подкрепа на независимо какво предложение, 

изпадаме в изключително глупаво положение – какво точно го 

упълномощаваме – да спре да разсъждава, да му забраним да разсъждава на 

нашия представител. Ако Министерството искаше, би могло да ни 

предложи името в момента и тогава щяхме да бъдем доста по-конкретни. А 

пък сега трябва да бъдем хем конкретни, хем не знаем за кого става дума. Е 

няма как да го упълномощим да гласува за кой да е негодник, откъде да 

знам кой ще е кандидатът? 

 

Доц. Константин ТРОШЕВ 

Ние тук говорим за нещо, което е доста абсурдно. Какво значи, че 

държавата, Министерството ще ни предложи един негодник?! Това ли 

обсъждаме?! Общината ще влезе в противоречие със становището на 

държавата, на Министерството и до колкото разбрах на Председателския 

съвет, лично Министърът ще присъства на това общо събрание, за да го 

предложи. 

Мисля, че не трябва да поставяме и нас самите, община Варна, в 

противоречие със становището на държавата, след като тя там е 

мажоритарен собственик. 

 



Красимир МАРИНОВ 

Не, не е така. 

 

Борислав ГУЦАНОВ 

Ние не поставяме в противоречие, ние даваме нашият представител 

да гласува както намери за добре; второ – ако не беше този ОбС, не в този, 

не в предходния мандат, ако не греша – преди три мандата – сега „В и К 

Варна” и ако тогава ОбС не беше гласувал „против”, щеше да бъде 

концесионирана и водата на Варна нямаше да бъде такава; ако не беше се 

противопоставил този ОбС на тогавашното Правителство. Трябва да сме 

обективни в нещата, когато ги оценяваме. 

 

Веселин МАРЕШКИ 

Понеже явно, общината не е уведомена, а от друга страна пък не 

искам, ако съм против определен кандидат, а г-н Маринов е „за” той да 

гласува, т.е не искам да го упълномощавам той да гласува вместо мен, 

тогава ви предлагам компромисно решение да го упълномощим да гласува 

„въздържал се” от гледна точка на това, че ние не сме уведомени кой ще 

бъде кандидатът. 

 

Борислав ГУЦАНОВ 

Тогава наистина даваме знак на конфронтация с централната власт, 

което... Надявам се, че предложението ще бъде разумно, ако се стигне до 

смяна... 

 

Веселин МАРЕШКИ 

Но кой ще го определи като разумно, ние няма да имаме думата 

всички ние, а г-н Маринов ще определя решението на целия ОбС. 



Избрали сме го и го упълномощаваме да гласува „за”. В момента 

подкрепям предложението на администрацията на държавата за промени 

във „В и К – Варна”. 

 

Борислав ГУЦАНОВ 

Добре, точка по точка да гласуваме, така ли? 

 
 

Общ брой присъстващи общински съветници – 42 
 
Общински съвет – Варна прие следните 

 
Р Е Ш Е Н И Я : 

 
 1721-10. 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. № РД-9-2600(890)/07.10.2009 г., Общински съвет - Варна 
упълномощава представителя на Община Варна г-н Красимир Минков 
Маринов да участва в общото събрание на съдружниците на 
„Водоснабдяване и канализация  - Варна” ООД, насрочено за 13.11.2009 
год. и да гласува по посочените в предварително обявения дневен ред 
точки, като има следните правомощия: 
 

- ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Отчет за управлението на „В 
и К-Варна” ООД към 30.09.2009 год. – доклад на Валентин Вълканов” – Да 
участва в разискванията по тази точка и да гласува както намери за 
добре, с оглед най-добрата защита интересите на Община Варна, 
съобразно представения доклад за управлението; 

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

- ПО ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Освобождаване на 
управителя на „В и К – Варна” ООД – гр. Варна” - Да участва в 
разискванията по тази точка и да гласува против освобождаването на 
управителя на „В и К – Варна” ООД; 

/за – 29, против – 0, въздържали се – 8/ 
 



- ПО ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Избор на нов управител на 
дружеството и определяне на възнаграждението му” - Да участва в 
разискванията по тази точка и да гласува както намери за добре, 
съобразно направените по точката предложения, с оглед най-добрата 
защита интересите на Община Варна.” 

/за – 31, против – 3, въздържали се – 6/ 
 
- ПО ТОЧКА 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Упълномощаване на 

Министъра на регионалното развитие и благоустройството да сключи 
договор за възлагане на управлението на „В и К - Варна” ООД - гр. Варна с 
новоизбрания управител” - Да участва в разискванията по тази точка и 
да гласува както намери за добре, съобразно направените по точката 
предложения, с оглед най-добрата защита интересите на Община 
Варна.” 

/за – 35, против – 0, въздържали се – 3/ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ХІ. 
По точка  единадесета от дневния ред: 
Разглеждане на предложения за решения от ПК „Социални 

дейности и жилищна политика” относно: 
- отпускане на персонална пенсия на детето Веселин Николаев 

Преспаров;   
- отпускане на персонална пенсия на детето Мирослав 

Светославов;   
- отпускане на персонална пенсия на детето Роза Христова 

Сашева;     
- отпускане на персонална пенсия на детето Гергана – Бояна 

Филипова;   
- отпускане на персонална пенсия на детето Ангел Светославов 

Чинчинов;   
- отпускане на персонална пенсия на децата Мария Христова 

Янкова и Стефан Христов Янков;   
- даване на съгласие за увеличаване на капацитета на „Център за 

социална рехабилитация и интеграция” на деца със специални 
образователни потребности; 

- даване на съгласие за разкриване на „Център за обществена 
подкрепа”; 
 - отпускане на еднократна финансова помощ за задоволяване на 
основни жизнени и комунално-битови потребности.   

Докл.: А. РАДЕВА – Председател ПК 
 

С резултати от гласуването: за – 31, против – 0, въздържали се – 0, 

присъстващите общински съветници приеха процедурното предложение 

на г-ца Анна РАДЕВА за анблок гласуване на проекторешенията от т. І до 

т. VІ. 

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

Р Е Ш Е Н И Я : 
 1722-11. 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.Е(127)18.09.2009 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за отпускане 
на персонална пенсия на детето Веселин Николаев Преспаров от гр. Варна, 
жк. „Чайка” бл. 68, вх. Г, ет. 3, ап. 36. 
   /за – 33, против – 0, въздържали се – 0/ 



1723-11. 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.Я(33)02.09.2009 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за отпускане 
на персонална пенсия на детето Мирослав Светославов Стоянов от гр. 
Варна, м-ст Пчелина № 324. 
   /за – 33, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 

1724-11. 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.Е(120)02.09.2009 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за отпускане 
на персонална пенсия на детето Роза Христова Сашева от гр. Варна, ул. 
„Огражден” № 1. 
   /за – 33, против – 0, въздържали се – 0/  

 
1725-11. 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.Р(165)02.09.2009 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за отпускане 
на персонална пенсия на детето Гергана – Бояна Филипова Сотирова от гр. 
Варна, жк. „Възраждане” бл. 30, вх. 3, ет. 2, ап. 50. 
   /за – 33, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 

1726-11. 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.Г(99)02.09.2009 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за отпускане 
на персонална пенсия на детето Ангел Светославов Чинчинов от гр. Варна, 
ул. „Ген. Столетов” № 35, ет. 5, ап. 8. 
   /за – 33, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

1727-11. 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)17.07.2009 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за отпускане 
на персонална пенсия на децата Мария Христова Янкова и Стефан 
Христов Янков от гр. Варна, ул. „Осогово” № 14. 
   /за – 33, против – 0, въздържали се – 0/ 



  1728-11. 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. 36, ал. 
2, т. 6 и чл. 36а, ал. 2, т. 1 от „Правилник за прилагане на Закона за 
социално подпомагане” и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. 
№ ОС-9-9302(113)03.09.2009 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за 
увеличаване на капацитета на „Център за социална рехабилитация и 
интеграция” на деца със специални образователни потребности”, като 
делегирана държавна дейност от 45 места на 60 места, считано от 
01.01.2010 г. 
   /за – 37, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 
 1729-11. 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. 36, 
ал. 2, т. 10 и чл. 36а, ал. 2, т. 1 от „Правилник за прилагане на Закона за 
социално подпомагане” и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. 
№ СДЖ-9-9909(27)09.09.2009 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за 
разкриване на Център за обществена подкрепа, като делегирана от 
държавата дейност с капацитет 60 места. Датата на откриване 01.01.2010 г.  
   /за – 37, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 

1730-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и по 
предложение на Борислав Гуцанов – председател на Общински съвет с вх. 
№ ОС-9-9100(39)30.09.2009 г., Общински съвет – Варна отпуска сумата от 
3 000 лв. на Николета Калчева за задоволяване на основни комунално – 
битови потребности.  
  /резултати от поименно явно гласуване: 
  за – 39, против- 0, въздържали се – 0, отсъстват – 12/ 
 

С резултати от гласуването: за – 35, против – 1, въздържали се – 0, 

присъстващите общински съветници приеха процедурното предложение 

на г-н Борислав ГУЦАНОВ за удължаване на работното време до 18.00 ч. 

 



ХІІ. 
По точка  дванадесета от дневния ред: 
Предоставяне на допълнителни помещения в сградата на 

"Диагностично-консултативен център ІІІ - Варна" ЕООД за 
административния персонал на „Домашен социален патронаж”. 

Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС 
 

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

Р Е Ш Е Н И Я : 

1731-12-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 
7 във връзка с чл. 147, ал. 1 и 2 от ТЗ, чл. 5, ал. 1, чл. 6, ал. 1, предл. 1 от 
“Наредба за реда за упражняване правата на собственост върху частта на 
Община Варна от капитала на търговските дружества”, във връзка с § 30 от 
ПЗР на Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г., 
Общински съвет – Варна дава съгласие управителя на "Диагностично-
консултативен център ІІІ- Варна" ЕООД, съобразно възможностите на 
лечебното заведение, да учреди безвъзмездно право на ползване върху част 
от имот общинска собственост, подробно описан в АПОС № 
1023/17.03.1999 г., включен в капитала на търговското дружество, находящ 
се в сградата на лечебното заведение в ЖК “Вл. Варненчик”, в полза на 
Домашен социален патронаж- Варна, за нужди на административния 
персонал на ДСП, за срок от 3 години. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 39, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 12/ 

 

 

1731-12-2. На основание чл. 141, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет-
Варна задължава управителя на "Диагностично-консултативен център ІІІ- 
Варна" ЕООД да сключи договор за учредяване на безвъзмездно право на 
ползване в изпълнение на горното решение, като същия се впише в 
Службата по вписвания – Варна към Агенцията по вписвания – София. 
 

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 39, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 12/ 



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

строителство, устройство, организация и развитие на територията на 
общината и населените места”  относно: 

- одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за 
улична регулация /ПУР/ на СО “Ален мак”; 

- съгласуване на план за застрояване на урегулиран поземлен 
имот /УПИ/ ІІ-149, “за търговски обект”, кв. 23 по ПРЗ на к.к. “Златни 
пясъци”; 

- съгласуване на план за застрояване на урегулиран поземлен 
имот /УПИ/ ХІV-177, “за нискоетажно курортно строителство”, кв. 32 
план извадка от ПП на ПРЗ на к.к. “Св. Св. Константин и Елена”. 

Докл.: Вл. ТОНЕВ – Председател ПК 
 

Владимир ТОНЕВ 

 Първото проекто-решение от комисията е: 
 На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 129, ал. 1 
от ЗУТ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-9-
9300/23/11.08.2009 г., Общински съвет - Варна одобрява Подробен 
устройствен план /ПУП/ - План за улична регулация /ПУР/ на СО “Ален 
мак”. 

Гласуване в комисията: за – 5, против – 2, въздържали се – 3. 

 

Валерия АНГЕЛОВА 

Така направеното предложение го разглеждахме на комисия по 

архитектура, където гласувах «против», за да изложа накратко 

съображенията си. 

На комисията присъстваше авторката на плана за улична регулация и 

от нейните обяснения стана ясно, че плана е готвен и съобразяван 

единствено и само със старата кадастрална карта; същият не е съобразен с 

одобрения план за новообразувани имоти. Първоначално дори нямахме 

информация дори дали такъв е одобрен. Оказа се, че да, от 2002 г.има и е 

одобрен от Областния управител план на новообразуваните имоти и  лично 

аз считам, че ако плана за улична регулация на с.о. «Ален мак» не е 



съобразен с  ПНИ-то, което освен функцията на кадастрална карта има и 

вещно-правни последици, то този план за улична регулация е 

незаконосъобразен. И тъй като тя направи изрично заявление пред нас, 

считам, че следва да прегледаме много внимателно документацията от 

юридическа гледна точка, независимо от популярната теза дайте да 

гласуваме плана, за да имат хората достъп до имотите си, защото това беше 

другата теза – че ако препятстваме гласуването на плана, хората нямало да 

имат достъп до имотите си. 

Това е моето мнение. 

 

Красимир МАРИНОВ 

Предлагам, ако вносителят не възразява, защото има много голямо 

разминаване върху основата на която е работено – картата, върху която е 

работено не е картата, върху която са нанесени новообразуваните имоти. 

Кашата е пълна и мисля, че би следвало да го видят и нашите юристи, не 

възразявам на другата сесия да го гласуваме, но ако е изчистено отвсякъде. 

Коментирахме с г-ца Ангелова – ако това не е направено по същия начин, 

както тя го аргументира, а то е така – създаваме възможност в съда да пада 

всяко едно заведено дело директно пада в съда, защото това нещо не е 

съобразено и картата не е изработена на тази основа. 

 

 Владимир ТОНЕВ 

 Основното, заради което колегите в комисията гласуваха „против” 

или се въздържаха, защото се твърдеше че няма план за новообразуваните 

имоти или поне се казваше, че никой не знае да има такъв. Секретарката на 

комисията провери и се оказа, че такъв план има приет от 25.11.2003 г.със 

заповед на Областния управител. Предполагам, не съм сигурен на 100 %, че 

кадастралната карта на въпросната зона е приета и утвърдена по-късно, след 

като е правен плана за недвижимите имоти, ето защо мисля че тя е 



съобразена с тях. Всичките обжалвания, които не са били малко, в момента 

на процедирането и обявяването на плана за уличната регулация 

предполагам че има и съдебни дела по него – естествено, когато има 

съдебни дела от точка до точка в тази си част не влиза, но ПУР ще може да 

влезе за всички други участъци, за които няма обжалване и се притеснявам 

да не се получи така да го протакаме заради няколко /може и да са 5 – 10 

обжалвания в момента в съда/ цялата инвестиционна политика на 

потенциалните инвеститори, които имат желание нещо да направят, тя се 

спира. Не могат да се правят уличните водопроводи и нищо друго, без план 

за уличната регулация; никой не може да си вземе разрешително за каквото 

и да било. 

 

Стелиян СЕВАСТИЯНОВ 

Не само това, което казва г-н Тонев, ами най-вероятно ще се справят 

без всякакво разрешително, извън всякакви норми, защото ако седят и чакат 

общината най-после да придвижи въпроса, им се обезценяват парите. 

Случаите са масови такива. Затова е по-добре да се приеме това, което се 

предлага от комисията и да се отпушат там проблемите. Вече години наред 

трае забраната за строителството там и спира всякаква добра инициатива. А 

криминална инициатива винаги е имало и само я подхранваме. 

 

Радослав КОЕВ 

Най-добре е да о отложим поне за следващата сесия, защото 

противоречието стана огромно. Оказа се, че има ПНИ, а човекът който беше 

изготвил ПУР каза на място в комисията, че няма ПНИ, затова не го е 

ползвала. 

Владимир ТОНЕВ 

Не, тя не каза, че няма ПНИ; каза, че е ползвала кадастралната карта. 

Не каза, че няма; каза „не знам дали има”. 



Радослав КОЕВ 

Т.е., като не знае дали има, значи не е ползвала ПНИ. 

 

С резултати от гласуването: за – 6, против – 12, въздържали се – 11 

присъстващите общински съветници не приеха процедурното предложение 

за оттегляне на въпроса от разглеждане на настоящото заседание на ОбС. 

 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е : 
 

1732-13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с 
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № 
РД-9-9300/23/11.08.2009г., Общински съвет-Варна одобрява Подробен 
устройствен план /ПУП/ - План за улична регулация /ПУР/ на СО “Ален 
мак”. 

/за – 27, против – 3, въздържали се – 9/ 
 
 
 
Красимир МАРИНОВ – обяснение на отрицателен вот 

Оттук нататък ни чакат четири-пет подобни предложения, които ще 

влязат в комисията по архитектура. Имаше една вълна от преди три години, 

когато масово администрацията възлагаше изработване на пътна регулация, 

спечелена от софийски фирми, които изработваха една пътна регулация от 

картите и от материалана за собственост. Никоя от тях, по никакъв начин – 

заявявам го най-отговорно – не е ползвала плановете за новообразувани 

имоти. В момента правим една много голяма каша. Ще помоля г-ца Ангелова 

да ни информира още след 6 месеца, където на първо основание в съда 

масово ще заведат жалби и този план просто няма да влезе в сила. 

В случая правим нещо друг - гласувам, за да могат софийските 

фирми да довземат частта от парите, които не са взели. Това не обслужва 



варненци, казвам го най-отговорно. Просто създаване работа на адвокатите и  

на съда. И освен това ни очакват още пет или шест по абсолютно същия 

начин! 

 

Борислав ГУЦАНОВ 

Доверявам се напълно на г-н Маринов, не искам да вземам страна по 

въпроса, моля следващото което влиза в комисията, г-н Тонев – с ПНИ, гледа 

се, едва тогава да влиза в заседание, не тук да се чудим какво да правим, тъй 

като приемам за вярно това, което казва г-н Маринов, тъй като един път се е 

гледало в комисията и за мен е принципна позиция. 

 

Общински съвет – Варна прие следните 
 

Р Е Ш Е Н И Я : 
 

1733-13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с 
чл. 129, ал. 3 от ЗУТ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № 
ЗАО-4941/19.03.2009г., Общински съвет-Варна съгласува план за застрояване 
на урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІІ-149, “за търговски обект”, кв. 23 по 
ПРЗ на к.к. “Златни пясъци”. 

/за – 31, против – 0, въздържали се – 1/ 
 
 
 
1734-13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с 

чл. 129, ал. 3 от ЗУТ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № 
ЗАО-39370/23.10.2008 г., Общински съвет - Варна съгласува план за 
застрояване на урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХІV-177, “за нискоетажно 
курортно строителство”, кв. 32 план извадка от ПП на ПРЗ на к.к. “Св. Св. 
Константин и Елена”. 

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

 
 



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

дейности и спорт” относно: 
- коригиране размера на сумите в решения на Общинския съвет 

– Варна  №№ 1522-8, 1533-8, 1537-8, 1538-8(16)/20.07.2009 г.; 
- отпускане на сумата от 5 000 лв. на Яхт клуб „Кап. Г. Георгиев”  

Докл.: Т. МУТАФОВ – Председател ПК 
 

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

Р Е Ш Е Н И Я : 
1735-14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и поради 

допуснати технически грешки при изчисляване на сумите за материално 
стимулиране съгласно Наредбата за материалното стимулиране на 
варненски спортисти, треньори и длъжностни лица постигнали високи 
спортни резултати на световни и европейски първенства, световни и 
европейски купи и световни рекорди през 2008 г. и по предложение на 
Дирекция „Младежки дейности и спорт” при Община Варна с вх. № МДС-
9-9302/7/20.08.2009 г., Общински съвет – Варна реши да се изменят сумите в 
следните решения от Протокол № 16/20.07.2009 г: 

• В решение № 1522-8 сумата да се промени от 1 600 лв. на 1 800 
лв. 

• В решение № 1533-8 сумата да се промени от 200 лв. на 400 лв. 
• В решение № 1537-8 сумата да се промени от 380 лв. на 536 лв. 
• В решение № 1538-8 сумата да се промени от 310 лв. на 536 лв. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 39, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 12/ 

 

1736-14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 
10 от ЗМСМА и по предложение на Дирекция “Младежки дейности и 
спорт” при Община Варна с вх. МДС-9-9302/7/20.08.2009 г.,  Общински 
съвет – Варна, отпуска сумата от 5 000 лв. на Яхт клуб „Кап. Георги 
Георгиев” за организиране и провеждане на Международна детска регата 
„Варна”.  

Средствата да се отпуснат от т. VI.2 на Програма „Спорт” 2009 г. 
 

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 37, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 13,  

не участва в гласуването - 1/ 



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

търговия и рекламна дейност”  относно: 
   - изменение и допълнение на „Наредба за рекламната дейност на 
територията на Община Варна”. 

Докл.: Кр. СИМОВ – Председател ПК 
 

Общ брой присъстващи общински съветници – 32 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 
 

1737-15. На основание чл. 79 АПК, чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, 
ал. 1, т. 13 от ЗМСМА и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. 
№ РД-9-9303(543)08.07.2009 г, Общински съвет – Варна изменя и допълва 
“Наредба за рекламната дейност на територията на Община Варна”, 
както следва: 

Допълва се чл. 12, като се създава нова т. 10  със следния текст: 
„т. 10. козирки на сгради.” 
      
Досегашната т. 10 става т. 11.  
Изменя се т.1 на чл. 15 като думата "козирки" и запетаята след нея се 

премахват, като т. 1 става със следния текст:  
„т. 1 Когато са графично и цветово оформени, надписите могат да 

бъдат поставени: 
 - върху навеси и корнизи, ако тяхната височина не надвишава 1 м; 
 - пред балкони или прозоречни отвори, ако не са по-високи от 

парапета на балкона или под прозоречния парапет; 
 - вертикално по фасадата на сградата;  
Надписите са елементи от проекта за графично и цветово оформление 

на обекта за когото са предназначени.”  
 
Допълва се чл. 49, като се създава нова ал. 3 със следния текст:  
"ал. 3. При нарушаване на разпоредбата на чл. 12, т. 10, на 

нарушителя физическо лице се налага наказание глоба от 300 до 800 лева, а 
на юридически лица имуществена санкция в размер от 600 до 1500 лева."  

 
Създава се нов §7: „Заварените съоръжения, монтирани върху 

козирки на сгради, следва да се демонтират в едномесечен срок от 
публикуването на настоящото решение в официалния сайт на Община 
Варна." 

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



ХVІ. 
По точка  шестнадесета от дневния ред: 
Попълване съставите и ръководствата на ПК и ВрК към 

Общинския съвет – Варна. 
Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС 

 
Общ брой присъстващи общински съветници – 33 
 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 
 

1738-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 5 от 
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 
Общински съвет – Варна  избира за председател на ВрК „Антикорупция” 
общинския съветник Орлин Симеонов. 

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

1739-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 5 от 
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 
Общински съвет – Варна  избира за председател на ПК „Правна комисия” 
общинския съветник Пламен Пенев. 

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

1740-16-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 5 
от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 
Общински съвет - Варна  освобождава от състава на ПК „Правна комисия” 
общинския съветник Орлин Симеонов. 

/за – 33, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
1740-16-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 5 

от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 
Общински съвет - Варна  избира общинския съветник   Орлин Симеонов за 
член на: 

 - ПК „Финанси и бюджет”; 
- ВрК „Опазване и възпроизводство на околната среда”; 
- ВрК „Антикорупция”; 



- ВрК „Структури и общинска администрация”; 
- ВрК „Изработване на проект за Правилник за организацията и 

дейността на Общинския съвет – Варна, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация” 

- ВрК „Наименования” 
/за – 33, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

 

 

1741-16-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 5 
от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 
Общински съвет - Варна  освобождава от състава на ПК „Социални 
дейности и жилищна политика” общинския съветник Владимир Тонев. 

/за – 30, против – 0, въздържали се – 0/ 
1741-16-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 5 

от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 
Общински съвет - Варна  избира общинския съветник Владимир Тонев за 
член на ПК „Финанси и бюджет”. 

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

 

1742-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 5 от 
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 
Общински съвет - Варна  избира общинския съветник Иван Недялков за 
член на: 

- ПК „Правна комисия”; 
- ВрК „Антикорупция 
/за – 33, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

1743-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 5 от 
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 
Общински съвет - Варна  избира общинския съветник  Николай Пашов  за 
член на ВрК „Антикорупция”. 

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



1744-16-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 5 
от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 
Общински съвет - Варна  освобождава от състава на ПК „Наука и 
образование” и от състава на ПК „Европейски въпроси и международно 
сътрудничество” общинския съветник Евгения Александрова. 

/за – 33, против – 0, въздържали се – 0/ 
1744-16-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 5 

от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 
Общински съвет - Варна  избира общинския съветник  Евгения 
Александрова за член на: 

- ПК „Социални дейности и жилищна политика”; 
- ПК „Младежки дейности и спорт”. 
/за – 33, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

 
 

1745-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 5 от 
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 
Общински съвет - Варна  избира общинския съветник  Николай Апостолов  
за член на: 

- ПК „Туризъм, търговия и рекламна дейност”; 
- ПК „Социални дейности и жилищна политика”; 
- ПК „Европейски въпроси и международно сътрудничество” 
- ВрК „Наименования” 
/за – 33, против – 0, въздържали се – 0/ 

 

 
  

 



ХVІІ. 
По точка  седемнадесета от дневния ред: 

  Попълване състава на Комисия по приватизация и 
следприватизационен контрол, община Варна. 

Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС 
 

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

Р Е Ш Е Н И Я : 
 
 1746-17. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 3 от 
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 
Общински съвет – Варна избира за член на Комисия по приватизация и 
следприватизационен контрол общинския съветник Красимир Маринов 
Маринов. 
 /за – 39, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

 
 

1747-17. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 3 от 
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 
Общински съвет – Варна избира за член на Комисия по приватизация и 
следприватизационен контрол общинския съветник Иван Николов Луков. 
 /за – 36, против – 1, въздържали се – 0/ 

  

 

ПРОЕКТ   ЗА   РЕШЕНИЕ : 

1748-17. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 3 от 
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 
Общински съвет – Варна избира за член на Комисия по приватизация и 
следприватизационен контрол общинския съветник Тодор Иванов 
Мутафов. 
 /за – 18, против – 0, въздържали се – 20/ 

Решението не се приема. 



ПРОЕКТ   ЗА   РЕШЕНИЕ : 

1749-17. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 3 от 
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,  
Общински съвет – Варна избира за член на Комисия по приватизация и 
следприватизационен контрол общинския съветник Ради Димитров Радев. 
 /за – 22, против – 0, въздържали се – 6/ 

Решението не се приема. 

 

 
 

 



ХVІІІ. 
По точка  осемнадесета от дневния ред: 

  Попълване на състава и избор на Председател на 
Наблюдателната комисия,  на основание чл. 170 от Закона за 
изпълнение на наказанията и задържането под стража. 

Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС 
 

Общ брой присъстващи общински съветници – 40 
 
Общински съвет – Варна прие следните 
 

Р Е Ш Е Н И Я : 
 

1750-18. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА и чл. 170, ал. 2 и 
ал. 3 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража 
/ЗИНЗС/,  Общински съвет – Варна утвърждава промените в членствения 
състав на Наблюдателната комисия по чл. 170, ал. 2 ЗИНЗС, както следва: 

1. Освобождава като членове на Наблюдателната комисия Цвета 
Георгиева и Веселин Данов. 

2. Избира за членове на Наблюдателната комисия общинските 
съветници Огнян Василев Къчев и Орлин Иванов Симеонов. 
 /за – 40, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 
 
 

1751-18-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА и чл. 170, ал. 3 
от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража 
освобождава Цвета Георгиева като председател на Наблюдателната 
комисия по чл. 170, ал. 2 ЗИНЗС. 

/за – 31, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
1751-18-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА и чл. 170, ал. 3 

от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража и по 
предложение на Председателя на Общински съвет-Варна, Общински съвет 
– Варна избира за председател на Наблюдателната комисия по чл. 170, ал. 2 
ЗИНЗС общинския съветник Огнян Василев Къчев. 

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



ХІХ. 
По точка  деветнадесета от дневния ред: 
Освобождаване на представителя на Община Варна в Общото 

събрание на акционерите на „Варнагаз” АД и избор на нов 
представител. 

Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС 
 

Общ брой присъстващи общински съветници – 41 
 
Общински съвет – Варна прие следните 
 

Р Е Ш Е Н И Я : 
 

1752-19. 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: 

1. Освобождава като представител на Община Варна в Общото 
събрание на акционерите на „ВАРНАГАЗ” АД г-н Емил Йорданов Радев. 

2. Определя за представител на Община Варна в Общото събрание 
на акционерите на „ВАРНАГАЗ” АД г-н Драгомир Демиров Дончев – 
общински съветник. 
 /резултати от поименно явно гласуване: 

 за – 41, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 10/ 

 
  

 

 

 



ХХ. 
По точка  двадесета от дневния ред: 
Упълномощаване на представителя на Община Варна в общото 

събрание на “МБАЛ Света Анна - Варна” АД да представлява 
Община Варна на ОСА на дружеството, насрочено за 23.10.2009 г. 

Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС 
 

Общ брой присъстващи общински съветници – 30 
 
Общински съвет – Варна прие следните 
 

Р Е Ш Е Н И Я : 
 

1753-20. 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, Общински съвет - 
Варна упълномощава представителя на акционера Община Варна д-р 
Ивайло Бояджиев да участва в общото събрание на акционерите на 
„Многопрофилна болница за активно лечение „Света Анна”-Варна” 
АД, насрочено за 23.10.2009 год. /а при условията на чл. 227, ал. 3 ТЗ – за 
09.11.2009 год./ и да гласува по посочените в предварително обявения 
дневен ред точки, като има следните правомощия: 

ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Отчет на Съвета на 
директорите за постигнатите финансови и медико-статистически резултати за 
първото шестмесечие на 2009 год. и представяне на план-програма за 
дейността на лечебното заведение, във връзка с преодоляване на 
икономическата криза – проект за решение: „Общото събрание на 
акционерите приема отчета на Съвета на директорите за постигнатите 
финансови и медико-статистически резултати за първото шестмесечие на 
2009 год. и представяне на план-програма за дейността на лечебното 
заведение, във връзка с преодоляване на икономическата криза;”  - Да 
участва в разискванията по тази точка и да гласува за приемане на 
Отчета на Съвета на директорите и за представената план-програма. 

ПО ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Промяна в състава на Съвета 
на директорите – проект на решение: Общото събрание на акционерите 
приема предложената промяна в състава на Съвета на директорите, чрез 
освобождаване на настоящия съвет на директорите и избор на нов 
тричленен съвет на директорите по предложение на акционерите” - Да 
гласува за отпадане на точката от дневния ред, поради неспазване на 
чл. 224, ал. 2 ТЗ, а в случай, че точката бъде разгледана да участва в 



разискванията по тази точка и да гласува против промяната в състава 
на Съвета на директорите; 

ПО ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Определяне мандата на 
новоизбрания съвет на директорите – проект на решение: Общото събрание 
на акционерите определя мандата на новоизбрания съвет на директорите.” - 
Да участва в разискванията по тази точка и да гласува както намери за 
добре, съобразно направените по точката предложения, с оглед най-
добрата защита интересите на Община Варна. ” 

ПО ТОЧКА 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Определяне 
възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да 
бъде възложено управлението – проект на решение: Общото събрание на 
акционерите определя възнаграждението на членовете на съвета на 
директорите, на които няма да бъде възложено управлението.” - Да участва 
в разискванията по тази точка и да гласува както намери за добре, 
съобразно направените по точката предложения, с оглед най-добрата 
защита интересите на Община Варна. ” 

ПО ТОЧКА 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Разни.” - Да участва в 
разискванията по тази точка и да гласува както намери за добре, 
съобразно направените по точката предложения, с оглед най-добрата 
защита интересите на Община Варна. ” 

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

 
 



ХХІ. 
По точка  двадесет и първа от дневния ред: 
Приемане на Отчет от Кмета на Община Варна вх. № РД-

9302(109)/05.10.2009 г. относно изпълнение на решенията на 
Общинския съвет – Варна от заседания № 10/23, 29.10.2008 г., № 11/09, 
11.12.2008 г., № 12/07.01.2009 г. и № 13/18.02.2009 г. 

Докл.: Б. ГУЦАНОВ–Председател ОбС 
 
Общ брой присъстващи общински съветници –34 

 
Общински съвет – Варна прие следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е : 
 
  1754-21. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и т. 24 и чл. 44, ал. 1, т. 7 от 
ЗМСМА, Общински съвет – Варна приема „Отчет от Кмета на Община 
Варна вх. № РД-9-9302(109)/05.10.2009 г. за изпълнение на решенията на 
Общинския съвет – Варна от заседания  № 10/23, 29.10.2008 г., № 11/09, 
11.12.2008 г., № 12/07.01.2009 г. и № 13/18.02.2009 г.”, съгласно 
приложение. 

/за – 32, против – 0, въздържали се – 2/ 
 

  

 



ХХІІ. 
По точка  двадесет и втора от дневния ред: 
Вземане на решение за промяна в адреса на управление на 

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

Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС 
 
Общ брой присъстващи общински съветници – 32 
 

Общински съвет – Варна прие следните 
 

Р Е Ш Е Н И Я : 
 

1755-22. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 1 
във връзка с чл. 115, т. 1 във връзка с чл. 114, ал. 3 ТЗ, чл. 8, ал. 1, т. 1 от 
Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху частта 
на Община Варна от капитала на търговските дружества, чл. 11 от Устава 
на „Амбулатория – групова практика за специализирана медицинска помощ 
– Център за психично здраве-Варна” ЕООД и във връзка с писмо вх. № ОС-
9-2600/70/06.10.2009 год. от управителя на дружеството, Общински съвет - 
Варна реши: 

1. Променя адреса на управление на „Амбулатория – групова 
практика за специализирана медицинска помощ – Център за психично 
здраве-Варна” ЕООД от гр. Варна, ул. „Христо Смирненски” № 1 на гр. 
Варна 9000, бул. „Цар Освободител” № 100.   

2. Изменя чл. 3 от Устава на „Амбулатория – групова практика за 
специализирана медицинска помощ – Център за психично здраве-Варна” 
ЕООД и същият придобива следния вид: 

„Чл. 3. Седалището и адреса на управление на Дружеството е:  
гр. Варна 9000, бул. „Цар Освободител” № 100.” 
3. Възлага на управителя на „Амбулатория – групова практика за 

специализирана медицинска помощ – Център за психично здраве-Варна” 
ЕООД да впише промяната в адреса на управление на дружеството в 
Търговския регистър при Агенцията по вписванията.” 
 

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



ХХІІІ. 
По точка  двадесет и трета от дневния ред: 
Вземане на решение относно окончателното изплащане на 

учебна плавателна практика на студенти на УВК „Калиакра”. 
Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател 
ОбС 

 
Общ брой присъстващи общински съветници – 39 

 
Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 
 

1756-23. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 ЗМСМА, във връзка с 
молба вх. № РД-9-7400/65/08.10.2009 год. от «Български морски 
квалификационен център» ЕАД и във връзка с решения на Общински съвет-
Варна № 1421-20-1/15/20.05.2009 год. и № 1421-20-2/15/20.05.2009 год., 
Общински съвет - Варна решава да бъдат изплатени дневните разходи на 
петимата практиканти, финансирани от Община Варна съгласно посочените 
решения на Общински съвет-Варна, за 4 /четири/ дни над одобрените 105 
дни, в общ размер на 1 400 /хиляда и четиристотин/ лева. 

Сумата в размер на 1 400 /хиляда и четиристотин/ лева да бъде 
изплатена на «Български морски квалификационен център» ЕАД, като 
разходите са за сметка на бюджета на Община Варна.” 

/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 39, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват - 12/ 



ХХІV. 
По точка  двадесет и четвърта от дневния ред: 
Разглеждане на предложение от Кмета на Община Варна вх. № 

РД-9-2500(40)/31.08.2009 г.относно промяна статута на СДГ № 22 
„Горска приказка”. 

Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС 
 
Общ брой присъстващи общински съветници – 36 

 
Общински съвет – Варна прие следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е : 
 
  1757-24. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 17, ал.1, т. 7 
от ЗМСМА, чл. 10, ал. 6 от ЗНП, чл. 15, ал. 1 от ППЗНП, докладна записка с 
вх. № РД-9-2500(40)/22.07.2009 г.от директора на СДГ № 22 „Горска 
приказка” и предложение от Кмета на Община Варна вх. № РД-9-
2500(40)/31.08.2009 г., Общински съвет – Варна преобразува Седмична 
детска градина „Горска приказка” в Целодневна детска градина „Горска 
приказка”. 

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

  

 



ХХV. 
По точка  двадесет и пета от дневния ред: 
Възлагане на Кмета на Община Варна да предприеме ефективни 

мерки за ускоряване на процедурата по приемане на Общ устройствен 
план /ОУП/ на Община Варна. 

Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС 
 

Общ брой присъстващи общински съветници – 35 
 

Общински съвет – Варна прие следните 
 

Р Е Ш Е Н И Я : 
 

     1758-25-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 
1, т. 2 ЗМСМА, чл. 44, ал.1, т. 7 ЗМСМА, във връзка с § 4 от Преходните и 
заключителни разпоредби на Закона за устройство на черноморското 
крайбрежие и във връзка с постановление от 28.08.2009 год. на Варненска 
районна прокуратура, постановено по преписка № ОН-648/2008 год., 
Общински съвет - Варна възлага на Кмета на Община Варна да предприеме 
ефективни мерки за ускоряване на процедурата по приемане на Общ 
устройствен план /ОУП/ на Община Варна, при спазване на всички 
законовоустановени срокове и процедури за приемане на ОУП.  

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

 

 1758-25-2. На основание чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, Общински 
съвет-Варна възлага на Кмета на Община Варна да осъществи контрол по 
изпълнението на решение № 649-2/9/25,28.07.2008 год. в хода на 
изработването на ОУП, като обърне особено внимание на авторите на 
проекта относно включването в ОУП на текст, гарантиращ запазването на 
зелените площи на гр. Варна, като териториите на Приморски парк - Варна 
и Университетската ботаническа градина в гр. Варна бъдат предвидени 
изключително и само като зелени площи и бъде забранено строителството в 
тях извън това им предназначение.  

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



ХХVІ. 
По точка  двадесет и шеста от дневния ред: 
Промяна в броя на членовете и в състава на Съвета на директорите 

на „УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ” ЕАД – ГР. ВАРНА и 
„ПАЗАРИ” ЕАД – ГР. ВАРНА. 

Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС 
 

Борислав ГУЦАНОВ 

Колеги, преминаваме към „Ученическо и столово хранене” ЕАД, 

проекта за решение е: 

„На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 221, т. 4 във 
връзка с чл. 232”а” от ТЗ, Общински съвет – Варна реши: 

1. Освобождава като член на Съвета на директорите на 
“Ученическо и столово хранене” ЕАД Владимир Стоянов Трифонов. 

2. Избира за член на Съвета на директорите на “Ученическо и 
столово хранене” ЕАД Станислав Темелков Димитров. 

 
Общ брой присъстващи общински съветници – 38 

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

1759-26. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 221, т. 4 
във връзка с чл. 232”а” от ТЗ, Общински съвет – Варна реши: 

 
1. Освобождава като член на Съвета на директорите на 

“Ученическо и столово хранене” ЕАД Владимир Стоянов Трифонов. 
 
2. Избира за член на Съвета на директорите на “Ученическо и 

столово хранене” ЕАД Станислав Темелков Димитров. 
/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 37, против – 1, въздържали се – 0, отсъстват - 13/ 

 

Радослав КОЕВ – обяснение на отрицателен вот 

Редно е с едно такова гласуване групово да се срамувате всички. 

Доказахме на цялата варненска общественост, че бордовете са хранилки 

политически – напуска единият от съответната политическа сила, понеже 

се е реализирал политически, и следващият след него отива на 

политическата хранилка. Така управляваме дружествата си – нека всички 

да знаят; декларирахме го и с гласуване! 



Борислав ГУЦАНОВ 

Следващото дружество е „Пазари”. Там двама членове на съвета на 

директорите са подали за освобождаване – Милко Дянков Тодоров – по 

собствено желание и Димитър Анастасов Карбов, последният е вече 

народен представител. Проекторешението е: 

І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 221, т. 4 във връзка 
с чл. 232”а” от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава като членове на 
Съвета на директорите на “Пазари” ЕАД Димитър Анастасов Карбов и 
Милко Дянков Тодоров 

 
Общински съвет – Варна прие следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е : 
 

1760-26. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 221, т. 4 
във връзка с чл. 232”а” от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава като 
членове на Съвета на директорите на “Пазари” ЕАД Димитър Анастасов 
Карбов и Милко Дянков Тодоров 

/за – 30, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
Борислав ГУЦАНОВ 

Колеги, имаме два подхода: единият е на тяхно място да включим 

други двама наши колеги; другият вариант е Съветът на директорите да 

бъде намален с двама човека; в момента са седем, ще станат пет. 

Добре, който е за Борда на директорите да бъде от 5 човека, моля 

да гласува. 

 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 
 

1761-26-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА, чл. 221, т. 1, 
чл. 244, ал. 1 от Търговския закон, Общински съвет-Варна решава да бъде 
намален състава на Съвета на директорите на “Пазари” ЕАД от 7 /седем/ на 
5 /пет/ души. 

/за – 26, против – 0, въздържали се – 9/ 



1761-26-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА, чл. 221, т. 1, 
чл. 244, ал. 1 от Търговския закон, Общински съвет-Варна приема промяна 
в разпоредбите на Устава на дружеството, касаещи броя на членовете на 
Съвета на директорите.  

/за – 28, против – 0, въздържали се – 3/ 



ХХVІІ. 
По точка  двадесет и седма от дневния ред: 
Изслушване на информация от представителя на Община Варна 

в Общото събрание на акционерите на „Спортен комплекс Спартак” 
АД и вземане на решение за свикване на ОСА на дружеството. 

Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС 
 
 

д-р Янко СТАНЕВ 

На 26.05.тази година ме изпратихте с решение на ОбС в Общото 

събрание на СК „Спартак” АД със задачи продиктувани от решението на 

Общинския съвет. В основни линии задачата ми се състоеше да участвам в 

гласуванията за приемането на одита, в избирането на нови членове на 

Съвета на директорите от квотата на мажоритарния собственик, в 

приемането на решения за нов одитор за 2008 г. и със съответните 

правомощия да гласувам както намеря за добре, за да защита интересите на 

община Варна. 

Накратко - СК „Спартак” АД е образувано 1995 г., като основният 

акционер в него е частен собстеник, участва с 66 % в дружеството или 

капитал от 6 217 200 лв. Участието на Община Варна в дружеството е 34 %, 

или равняващо се на 3 202 000 лв., което представлява апортна вноска от 4 

имота. 1995 г.представител на дружеството при учредяването е бил г-н 

Аврам Тодоров; 2005 г.г-н Аврам Тодоров си подава оставката и на неговот 

място е избран Христо Данов; 2008 г., м.декември – по известни причини – 

г-н Христо Данов е заменен от г-н Веселин Марешки като представител в 

Общото събрание, а през м.май 2009 г.избрахте мен. 

Фактическото състояние на АД „Спартак” за мен се изразява в едно 

изречение, което аз бих могъл да кажа: Дружеството е създадено, за да 

подпомага издръжката на ФК „Спартак”. Няма да коментирам предходните 

предходи, тъй като не е моя работа, въпреки че съм се запознал основно; ще 

коментирам периода не само в който съм избран, а и предишния годишен, 



за да мога да споделя с вас моите впечатления за фактическото състояние на 

акционерното дружество и оттам до повода, по който днес повдигам този 

въпрос, а именно – състоянието на ФК „Спартак”, липсата на негова 

издръжка и фактическото му състояние в тежка финансова криза,  от което 

към момента няма желаещи като чели да участват в извеждането на 

футболния клуб. На практика през последната година главният акционер на 

дружеството, според последния търговски регистър фирма 

БУЛПРОПЪРТИ, който е италианска, с българско участие, не е участвала в 

издържането на ФК „Спартак”, това е другото акционерно  дружество, 

което се явява собственик на спортния комплекс, тъй като дефакто няма 

отдадени средства за издръжката на футболния клуб. Има договор сключен 

м.януари, с който фирмата дава в заем на ФК „Спартак” чрез гаранцията на 

спортния комплекс 970 000 лв. Това е мажоритарният собственик. 

Към момента на запознаването ми с документите и избирането ми за 

представител в Общото събрание на спортния комплекс, аз поисках преди 

заседанието на общото събрание да бъдат поставени някои бележки и 

разяснения върху счетоводния доклад и финансовия одит, в писмена форма, 

разбира се. Такива сигнали бях получил и преди и от членовете на Съвета 

на директорите. Помолих и мажоритарния собственик да отложи 

провеждането на общото събрание, докато не бъдат представени достатъчно 

ясни доказателства на база на които аз да мога да напрява отчета пред вас за  

отговорността и достоверното представяне на финансовите отчети и 

баланси на дружеството, в съответствие разбира се с националните 

стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия. 

Има няколко факта, които трябва да споделя с вас: 

1. Издръжката на ФК „Спартак”, чиято задача е на мажоритарният 

собстеник на спортния комплекс от миналата година от м.септември не е 

извършвана, или ако е извършвана, е извършвана от дарители, които са по 

своето същество фенове на отбора и са закърпвали положението. 



Средствата, постъпили във футболния клуб чрез договора със спортния 

комплекс са 970 000 лв. От началото на годината, освен тези средства, 

които са заем, кредит, няма постъпили преки финансови средства към 

футболния клуб „Спартак” и затова държах тук да бъде и мажоритарният 

собственик, т.е. нашият съакционер, макар и мажоритарен, който да даде 

своята теза за липсата на финансиране на футболния клуб. Това е един 

постичък факт. Обясненията, които чухме на пресконференции и на други 

е, че футболният клуб „Спартак” има много задължения; че има тежка 

финансова криза – това обаче на нас, като мажоритарни участници в 

спортния комплекс ни касае само дотолкова доколкото тези задължения 

касаят спортния комплекс, а те в случая не касаят спортния 

комплекс,защото преобладаващата част от тях са задължения от преди 

създаването на спортния комплекс, още по времето на Ижков. 

Задълженията на ФК „Спартак” са преминали при приемането от фирма 

„Барет ауто” годишно се намалява задължението на Ижков до тази година с 

около 200 – 50 – 60 хиляди, всяка година са намалявали задълженията.  

Говоря тези неща, защото едва ли може лесно да се влезе в 

картинката, след като аз 40 дена чета и се занимавам с документи и 

счетоводни експертизи, за да навляза в документацията; още повече на база 

документацията, която бих могъл да придобия, за да може да навлезете и да 

разберете част от предложенията, които ще имам към вас. 

Към момента Спортният комплекс АД има на практика във финансите 

едно задължение от 970 000 лв.по един тристранен договор на 

мажоритарния собственик, само че чрез друга негова фирма. Това 

задължение виси там и освен това има текущи задължения в рамките на 

около  450 – 500 хиляди лева по счетоводните документи, които са свързани 

с проекти дадени за разработка на терените във „Възраждане”, автобус е 

купен за футболния клуб. Всичките тези тежести не дават отговор на един 

въпрос – защо  не се експлоатира имуществото на спортния клуб и защо на 



база на тази експлоатация не се издържа футболният клуб? Или дори, ако не 

се експлоатира имуществото на спортния комплекс, то явно че има други 

ресурси от които да се издържа футболният клуб, само че към този момент 

никой не издържа футболния клуб. И затова футболният клуб от около 

месец и половина – два и половина – три месеца вече живее на изкуствено 

дишане, на пълен глад и това не може да продължи все още, защото 

издръжката на този футболен клуб е ежедневна, ежечасна и освен това се 

притеснявам, че задълженията които ФК трупа по естествен начин, след 

като не се издържа месечно ще утежнят още повече финансовото състояние 

не футболния клуб. Това няма отношение към спортния комплекс. Но все 

пак към днешна дата не съм успял при всички положения да намеря 

достатъчно сериозни доказателства за ефекта върху финансовия отчет на 

проблемните въпроси, както са поставени както са в одита на дружеството, 

свързани с наличието на счетоводния баланс на вземания в размер на 

6 097 000 лв. Има в счетоводния баланс поставена справка, според която 

това са средствата, които по договор са изведени за предоставения аванс и 

за изграждане на ДМА за всичките три терена. Приемам че това е така, 

въпреки че липсва базовия договор, затова аз ще ви предложа след малко 

финансова ревизия, за да може този договор да стигне и до нас. Надявам се 

и утре да пристигне мажоритарния собственик, който беше много болен до 

днес.  

За мен към този момент проблемите, групирани от всичко което мога 

да изговоря в часове и което е концентрирано на около 400 страници, са 

два: първият, общественият, проблемът на гр. Варна – това е проблема с 

издръжката на ФК „Спартак” Варна и нашият ангажимент към тях. На 

практика към този момент имаме отказ на основния акционер във 

футболния клуб, който се явява собственик на спортния комплекс, да 

издържа футбола в „Спартак”. Нови инвеститори появяващи се, 



легитимиращи се пред нас и пред органите, няма. И затова към момента 

издръжката на футболния клуб е нулева.  

Другата задача моя като ваш представител в Общото събрание е да 

съхраня и да опазим СК „Варна” АД при възможност по благоприятен 

юридически финансови и други последици.  И аз смятам да ви представя 

решения в тази посока. Но това би трябвало да се реши комплексно, защото 

решаването на въпроса със спортния комплекс автоматически не води до 

финансиране на футбола.  Липсата на нов инвеститор, липсата на яснота в 

стария инвеститор не може да отпуши проблема. 

Затова днес ще ви предложа няколко неща, чрез които да инициираме 

тези събития, които ще принудят главния акционер, а евентуално ще дадат 

възможности и на нов инвеститор, да поеме издръжката на футболния клуб. 

А ние от друга страна, ще си направим съответните ревизии, за да можем да 

бъдем сигурни в бъдещето на спортния комплекс, като акционерно 

дружество, което е задължено или има по презумпция вменено задължение 

да издържа футболния клуб, или да подпомага неговата издръжка. 

Към днешна дата, според мен са необходими няколко вида решения. 

На първо място, това е въпреки че през м.септември направих опит и 

проведох общо събрание с главния акционер и до този момент не съм 

получил протокола, за това смятам че е ваше задължение да вмените на 

представителя на ОбС Варна в СК „Варна” АД да свика, чрез Съвета на 

директорите, или чрез Варненския окръжен съд спешно свикване на Общо 

събрание на дружеството при следния дневен ред: 

1. Отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 
изтеклата 2008 година; 

2. Изслушване и приемане доклада на дипломиран експерт-
счетоводител за извършената проверка на годишния финансов отчет на 
дружеството за 2008 год. и приложенията му; 

3. Избор на дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 
2009 год.; 



4. Отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 
първото деветмесечие на 2009 год.; 

5. Обсъждане и приемане на програма за финансова стабилизация на 
„Спортен комплекс Спартак” АД и „Професионален футболен клуб 
Спартак” АД. 

Първото решение, което е на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 

ЗМСМА, чл. 223 ТЗ и чл. 54 от Устава на „Спортен комплекс Спартак” АД, 

всъщност ще даде отговор до голяма степен изобщо имаме ли партньор в 

акционерното дружество и какви са намеренията на този партньор. 

Последната точка в това предложение обаче е нещо, което ние тук по-

нататък с вас ще трябва да решим какво точно означава, какви са 

параметрите на нашите очаквания и на нашите задължения, които бихме 

могли да поемем. В тази връзка за мен е важно, освен представителят в 

Общото събрание, да бъдат упълномощени и Кметът и Председателят на 

ОбС да приемат спешни действия за намирането на инвеститор, който да 

изкупи акциите на мажоритарния акционер в „Спортен комплекс Спартак” 

АД и да поеме задължение за издръжката на „Професионален футболен 

клуб Спартак” АД. Ако и тези хора не могат да го направят, няма кой да го 

направи. 

И разбира се, в тази връзка, докато извършваме тези рутинни на пръв 

поглед действия, ви предлагам на основание чл. 44, ал. 1, т. 7 ЗМСМА, чл. 

5, т. 1 от Закона за държавната финансова инспекция, Общински съвет – 

Варна възлага на Кмета на Община Варна да подаде до Агенцията за 

държавна финансова инспекция молба за извършване на финансова 

инспекция на „Спортен комплекс Спартак” АД и „Професионален футболен 

клуб Спартак” АД, като до приключване на проверката възлага на същия да 

предприеме всички допустими съгласно закона действия за ограничаване на 

възможността за разпореждане с имоти, вещи и парични средства, 

собственост на „Спортен комплекс Спартак” АД. 



Колеги, аз съм спартаклия от много години и едва ли най-хубавото 

нещо беше да ме изпратите в това дружество в този момент. Наред с тези 

решения аз ви предлагам в точката от дневния ред, която е обсъждане и 

приемане на програма за финансово стабилизиране, ние да заложим в нея 

три елемента: първо, предоставяне на вътрешен или външен кредит от 

акционерите; второ - оптимизация на структурата на управление; трето – 

реализация на спешни и средносрочни мерки за оздравяване на 

дружеството, което вече е собственост на спортния комплекс, а именно 

футболният клуб. 

Всъщност аз съм убеден, че ще приемете решенията, може да 

предложите и нещо повече, но конкретизацията която бих искал от вас е в 

смисъл, че предлагам под формата на вътрешен кредит към акционерното 

дружество да кредитираме като младши акционер дружеството с 300 000 

лв.до извършването на смяната на акционера. Това е конкретното 

предложение, с което ще дадем възможност да се реализира сделка за нов 

акционер. 

За футболния клуб мога да ви предложа варианта с безлихвен заем от 

300 000 лв.със срок от 6 месеца, който да бъде върнат от главния акционер, 

който и да е той, на Спортния коплекс АД. 

Съхраняването на футбола в „Спартак” не е свързано със 

съхраняването в този момент на спортния комплекс. Тогава влизате в друго 

решение, защото в това време футболният клуб ще банкрутира и вероятно 

ние със спортния комплекс ще издържаме нов футболен клуб, който може 

да се казва „Спартак” или по друг начин. Аз обаче такова предложение 

няма да направя. 

 

Неделчо МИХАЙЛОВ 

За да се стигне до тук със „Спартак”, историята е много дълга; 

занимавал съм се и с други търговски дружества, но г-н Станев даже меко 



се изказа…. Кашата там е огромна! Ясно и видно е, в момента говоря 

повече като привърженик на „Спартак” отколкото като председател на 

групата и зам.председател на ОбС . Ясно и видно е, че без тази финансова 

инжекция, за която говори д-р Станев, една марка на спортния живот във 

Варна е осъдена да си отиде по един абсолютно безславен начин и аз съм 

сигурен, че никой от нас не иска да свърже името си с това. 

Специално за вътрешния безлихвен заем, а също и за другите 

укрепителни мерки, официално декларирам подкрепата на групата 

Движение „Нашия град” и апелирам към всички колеги общински 

съветници независимо от политически или спортни пристрастия, да 

подкрепят това предложение. 

 

Веселин МАРЕШКИ 

Съгласен съм с няколко неща: видно от доклада става ясно, че една 

марка, за която се твърди че е почти 100 годишна, през деветдесет и някоя 

година се е пререгистрирала като акционерно дружество и не е имало нищо 

страшно че е станало това. Така че не виждам нищо страшно през 2009 г.да 

се преформулира и да стане друго АД, което да запази марката – има много 

такива случаи във футболния живот на България. След като едно дружество 

е фалирало, ние не можем да го спасим с 300 хлв. И точно затова няма 

инвеститори. Имам желание да участвам и съм готов да участвам в 

спасяването на „Спартак”, но не за да подпомагам хора, които са попаднали 

хора в това дружество, източили са го с благословията на част от хората, 

които в момента се опитват да ни дават съвети, източили са го и ние сега да 

покриваме техните задължения?!... 

Нов футболен клуб, на чисто, Общината си запазва имотите, дава ги 

на реалния човек, който иска да дава на футболния клуб, а не да си прави 

други далавери и ви гарантирам, че ще има „Спартак” и той ще се развива 

доста добре. Имаме пример и с „Черно море” 



 

Д-р Янко СТАНЕВ 

Г-н Марешки, нямаме никакви разминавания, освен това, не можах да 

разбера с помощта на кой – става въпрос за главния акционер или за тук 

участващи хора е ставало това, което говорите за дружеството? 

 

Ще Ви направя само една малка забележка: аз отидох след Вас 

представител в дружеството и разбрах, че никой преди мен не се е 

запознавал нито с плюсовете, нито с минусите на дружеството, г-н 

Марешки. Разликата в това, което предлагате и другата формула е една-

единствена: в същност няма никаква промяна на ФК „Спартак”, той винаги 

си е бил „Спартак”; ако се приеме това, което Вие казвате – „Спартак” губи 

лиценза си, веднага автоматически отива в „А” окръжна група и после „Б” и 

т.н., дори и при условие, че запазим спортния комплекс „Варна” АД и 

започнем да издържаме отново новото дружество, което е абсолютно 

резонно. Ето това е разликата – малка, но много съществена! 

 

Веселин МАРЕШКИ 

Според мен тук не се гони това да се спаси марката, защото има 

много примери, когато някой инвеститор тръгва и си взема даже отбор от 

„А” окръжна и си го вкарва за две години в Първа дивизия; има и други 

които са били наказани, тръгват си и пак се връщат, ако мястото им е най-

отгоре, те ще се върнат много бързо. Според мен тук прозират интереси за 

това да се удовлетворят желанията и финансовите, според мен, нереални 

амбиции на предишни собственици и то много в годините, които са правили 

тези батаци, за които ние страдаме и сега ще защитим по-скоро техния 

интерес. Колкото и пари да давем, те потъват някъде и ще потъват, защото 

кашата там е пълна. В такъв батак никой няма да се набучи. Трябва да 

тръгнем на чисто. 



Евгения АЛЕКСАНДРОВА 

Не познавам материята, не съм любителка на футбола, но наясно ли 

сте, д-р Станев, с имотите на Общината, които влизат в това АД; има ли 

възможност те да бъдат сложени под запор? 

 

Д-р Янко СТАНЕВ 

Решението, което ви предлагам е точно това. 

 

Евгения АЛЕКСАНДРОВА 

Има ли стратегия за цялостното преструктуриране на това АД, т.е. не 

само да се реши въпроса сега в момента, а да има нова стратегия? 

 

Д-р Янко СТАНЕВ 

Всички решения са подредени и отговарят на въпросите ви: на първия 

ви въпрос отговаря решение т. 3; на втория ви въпрос – решение т.2. 

Стратегията на Общината може да е изписана ясно в решението – намиране 

на потенциален инвеститор, който да изкупи акциите на мажоритарния 

акционер, т.е.ние утре се срещаме с мажоритарния акционер съгласно 

вашето решение и му предлагаме няколко варианта.  Има един потенциален 

инвеститор, да си продаде акциите на него, като с потенциалният 

инвеститор ще бъде направена новата организация на клуба, за която Вие 

говорите. 

Вторият вариант е да върне акциите на Община Варна.  

Третият вариант е това, което питат и някои предлагат – да бъде 

започнато на чисто. 

Разликата между това Клубът да започне на чисто и да се намери 

инвеститор, който да поеме задълженията на „Спарта” е в това, че клубът да 

започне на чисто може и утре сутринта, може и в петък сутринта, може и в 



понеделник сутринта. Много е вероятно, ако не се даде финансова 

инжекция, в понеделник сутринта насила да започнем на чисто. Насила! 

 

С резултати от гласуването: за – 34, против – 0, въздържали се – 0 

присъстващите общински съветници приеха процедурното предложение 

от общински съветници за изслушване на г-н Иван Петров от футболния 

клуб „Спартак”. 

Иван ПЕТРОВ – ФК „Спартак” 

Двадесет години от моя живот минаха в този клуб, и не съм виждал 

още г-н Станев на стадиона, въпреки заявленията му че е спартаклия... 

Точно преди три години в тази зала, на този микрофон, аз бях първият 

човек който стана и защити това нещо, което тогава беше за мен 

незаконосъобразно - създаването на това спортно предприятие по 

предложение на Кмета на гр. Варна; гласуваха 46 общински съветници. 

Това беше абсолютно незаконосъобразно с фирмата на общинския съветник 

от ДПС Иван Славков „Барет Ауто”. Къде е този собственик? Как са 

прехвърлени акциите? Трябва цялата истина! 10-20 000 спартаклии от 

Варна носят „Спартак” в сърцето си; стадиона е празен, а присъстващите 

момченца в залата не знаят за какво става въпрос... Даже мен не ме 

познават.  

Подкрепям идеята на г-н Марешки. Всичко, което сега тук се 

обещава, че ще се прави е заблуда! 

В този град се е родил футбола, в този град създадох аз първата 

частна кариера в България и пак по инициатива на някого в този град е 

унищожена! 350 деца останаха на улицата. Какво – да смъркат и да крадат 

ли?! 

Ще  сезираме всички възможни институции, да излезе наяве цялата 

мръсотия, която стана със „Спартак”. И също призовава съветниците да 

„започнат всичко начисто. 



Всичката мръсотия със „Спартак” трябва да излезе наяве! И нека 

хората да помислят хората дали да си дадат гласа за това, за което Вие ги 

лъжете, д-р Станев! 

 

Д-р Янко СТАНЕВ 

Съжалявам, Иване, че беше един от най-красивите гол-майстори, 

които съм гледал. За съжаление, като администратор, като юрист и като 

управленец, нямаш този опит, който имаш като футболист, затова се 

изказваш емоционално.  

Ти предлагаш да закрием футбола и да го започнем от начало. Но аз 

не съм съгласен с това! 

 

Веселин МАРЕШКИ 

Спартаклия съм, но и мен не са ме виждали. И няма да ме виждат 

докато така се движи всичко... „Спартак” е доведен до фалит! Някой е 

вземал управленските решения, които са довели „Спартак” до това нещо. 

Сега се предлага алтернатива и аз гарантирам, че тя ще бъде много по-

здравословна.  

На такива хора, които искрено милеят за „Спартак” и са готови да 

започнем на чисто, аз съм готов да помагам! Ще се намерят и други хора, 

дори и аз да не съм. 

 

Борислав ГУЦАНОВ 

Да се ориентираме към гласуване, колеги. Считам, че трябва да бъде 

свикано това общо събрание, трябва да се започне отнякъде. Няма как да не 

бъде заложен запор от наша страна на имотите докато се проведе общото 

събрание и се изясни цялата фактическа обстановка – нещо, което 

предложи д-р Станев съвсем коректно. До тук имаме ли някакво 

разминаване? 



Д-р Янко СТАНЕВ 

Ще припомня текстовете на проекто-решенията: 

  1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 ЗМСМА, чл. 223 ТЗ и чл. 54 от 
Устава на „Спортен комплекс Спартак” АД, Общински съвет-Варна 
задължава представителя на Община Варна в Общото събрание на 
акционерите на „Спортен комплекс Спартак” АД г-н Янко Петров Станев 
да предприеме всички необходими правни и фактически действия пред 
Съвета на директорите по чл. 223, ал. 1 ТЗ или в евентуалност пред 
Варненския окръжен съд по чл. 223, ал. 2  ТЗ, за спешно свикване на общо 
събрание на дружеството, при следния дневен ред: 

1. Отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 
изтеклата 2008 година; 

2. Изслушване и приемане доклада на дипломиран експерт-
счетоводител за извършената проверка на годишния финансов отчет на 
дружеството за 2008 год. и приложенията му; 

3. Избор на дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 
2009 год.; 

4. Отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 
първото деветмесечие на 2009 год.; 

5. Обсъждане и приемане на програма за финансова стабилизация на 
„Спортен комплекс Спартак” АД и „Професионален футболен клуб 
Спартак” АД. 

2. Възлага на Кмета на Община Варна и Председателя на Общински 
съвет-Варна и на представителя на Община Варна в Общото събрание на 
акционерите на „Спортен комплекс Спартак” АД да предприемат спешни 
действия за намиране на потенциален инвеститор, който да изкупи акциите 
на мажоритарния акционер в „Спортен комплекс Спартак” АД и да поеме 
задължение за издръжката на „Професионален футболен клуб Спартак” АД. 

3. На основание чл. 44, ал. 1, т. 7 ЗМСМА, чл. 5, т. 1 от Закона за 
държавната финансова инспекция, Общински съвет – Варна възлага на 
Кмета на Община Варна да подаде до Агенцията за държавна финансова 
инспекция молба за извършване на финансова инспекция на „Спортен 
комплекс Спартак” АД и „Професионален футболен клуб Спартак” АД, 
като до приключване на проверката възлага на същия да предприеме всички 
допустими съгласно закона действия за ограничаване на възможността за 
разпореждане с имоти, вещи и парични средства, собственост на „Спортен 
комплекс Спартак” АД. 

 

И остава онзи момент, който е спорен и за мен самия – за 300 000 лв. 

– спорен, защото според мен са малко! 



С резултати от гласуването: за – 33, против - 0, въздържали се – 

0, присъстващите общински съветници приеха процедурното гласуване 

от г-н Борислав Гуцанов за анблок гласуване на трите предложения, 

направена от д-р Янко Станев. 

 
 

Общ брой присъстващи общински съветници – 33 
Общински съвет – Варна прие следните 
 

Р Е Ш Е Н И Я : 
 
  1762-27-1.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от  ЗМСМА, чл. 223 ТЗ и 
чл. 54 от Устава на „Спортен комплекс Спартак” АД, Общински съвет -
Варна задължава представителя на Община Варна в Общото събрание на 
акционерите на „Спортен комплекс Спартак” АД г-н Янко Петров Станев 
да предприеме всички необходими правни и фактически действия пред 
Съвета на директорите по чл. 223, ал. 1 ТЗ или в евентуалност пред 
Варненския окръжен съд по чл. 223, ал. 2  ТЗ, за спешно свикване на общо 
събрание на дружеството, при следния дневен ред: 

1. Отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 
изтеклата 2008 година; 

2. Изслушване и приемане доклада на дипломиран експерт-
счетоводител за извършената проверка на годишния финансов отчет на 
дружеството за 2008 год. и приложенията му; 

3. Избор на дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 
2009 год.; 

4. Отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 
първото деветмесечие на 2009 год.; 

5. Обсъждане и приемане на програма за финансова стабилизация на 
„Спортен комплекс Спартак” АД и „Професионален футболен клуб 
Спартак” АД. 

/за – 33, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
1762-27-2.  На основание чл. 44, ал. 1, т. 7 и чл. 25, т. 6 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна в ъзлага на Кмета на Община Варна и 
Председателя на Общински съвет-Варна да предприемат спешни действия 
за намиране на потенциален инвеститор, който да изкупи акциите на 
мажоритарния акционер в „Спортен комплекс Спартак” АД и да поеме 
задължение за издръжката на „Професионален футболен клуб Спартак” АД. 

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



1762-27-3.  На основание чл. 44, ал. 1, т. 7 ЗМСМА, чл. 5, т. 1 от 
Закона за държавната финансова инспекция, Общински съвет – Варна 
възлага на Кмета на Община Варна да подаде до Агенцията за държавна 
финансова инспекция молба за извършване на финансова инспекция на 
„Спортен комплекс Спартак” АД, като до приключване на проверката 
възлага на същия да предприеме всички допустими съгласно закона 
действия за ограничаване на възможността за разпореждане с имоти, вещи 
и парични средства, собственост на „Спортен комплекс Спартак” АД. 

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

 

 

 Д-р Янко СТАНЕВ 

 Според счетоводния баланс на спортния комплекс от 31.12.2008 

г.задълженията текущите са в размер на около 224 хлв. – договори за 

поръчка за проектиране на един от терените във Възраждане и лизинги – 

това е на спортния комплекс. Тук имаме отношение към футболния клуб 

само по отношение на издръжката. 

 Заема е към главния акционер на дружеството, за да могат да се 

покрият текущите нужди до евентуалното поемане, това е простата логика.  

 

 Борислав ГУЦАНОВ 

Колеги, има две предложения: 

 Едното е сега да се гласува за този заем.  Виждането ми е след като 

мине одита – д-р Станев каза до десетина дена – тогава вече да коментираме 

някакви финансови параметри, ако трябва ще се свика сесия за това нещо... 

 

  Орлин СИМЕОНОВ 

Не намирам за нормално даването на някаква сума на сегашния 

акционер при положение, че той дори не я е поискал и има възможност да 

не я приеме, след като трябва да я връща. 

 



д-р Янко СТАНЕВ 

 ФК „Спартак” АД гласува обръщение към СК АД за подобно спешно 

кредитиране за такъв кредит и да му бъде възложено като негов собственик 

Програма за финансова стабилизация. Това е ФК – на 25-ти; на 26-ти 

главният акционер беше тук и одобри и прие всочко това и ако днес той ми 

беше изпратил документацията на това общо събрание и аз я бях подписал, 

след като я видя каква е точно, днес аз щях с официален документ да ви 

дам; имам в папката си документ – факс – затова знам, че има нагласа за 

това нещо. 

 

 Борислав ГУЦАНОВ 

 Гласуваме поименно втората част – дали да има заем от 300 хлв – пак 

ви казвам, за мен поне трябва да минат одитите, тогава да коментираме тези 

пари, иначе съм съгласен, но в момента... 

 

П Р О Е К Т      З А      Р Е Ш Е Н И Е : 

1763-27. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, 
Общински съвет –Варна решава да бъде предоставена сума в размер на 
300 000 /триста хиляди/ лева за подпомагане и финансово обезпечаване на 
дейността на Професионален футболен клуб „Спартак” АД до намиране на 
потенциален инвеститор, който да поеме задължение за издръжката на 
футболния клуб. 

Сумата да бъде възстановена на Община Варна при изкупуване на 
акциите на мажоритарния акционер в „Спортен комплекс Спартак” АД от 
потенциален инвеститор, съобразно решение на Общинския съвет – Варна 
№  1762-27-2(17)/13, 14.10.2009 г. 

/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 12, против – 0, въздържали се – 19, отсъстват – 20/ 
Решението не се приема. 

 
 

 

 

 



Поради изчерпване на дневния ред, на 14.10.2009 г. в 18.00 ч. 

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

закрито Седемнадесетото 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/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 


