
П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

№ 25 
 

Двадесет и петото заседание на Общински съвет – Варна, под 

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

Апостолов, се проведе на: 
- 28 юли 2010 г. от 09.00 до 17.00  ч.;  

- 29 юли 2010 г. от 09.00 до 18.00  ч. 

 

ПЪРВИ ДЕН – 28.07.2010 г. 

09.00 – 17.00 ч. 

Присъстват  43 общински съветници, отсъстват 8 общински съветници: 

проф. Анелия Димитрова КЛИСАРОВА  

Борислав Гуцанов ГУЦАНОВ 

Валерия Александрова АНГЕЛОВА - болнични 

Иван Стоянов СЛАВКОВ 

Калояна Мирчева ДИМИТРОВА - дом.отпуск 

проф. Николай Филев ДЖАГАРОВ - дом.отпуск 

Пламен Иванов АНДРЕЕВ - дом.отпуск 

Стелиян Георгиев СЕВАСТИЯНОВ - дом.отпуск 

 

/Начало на следобедното заседание – 14.00 ч.:  общински 

съветници, неположили подпис в присъствения списък до края на 

заседателния ден/: 

проф. Анелия Димитрова КЛИСАРОВА  

Борислав Гуцанов ГУЦАНОВ 

Валерия Александрова АНГЕЛОВА - болнични 

Иван Стоянов СЛАВКОВ 

Калояна Мирчева ДИМИТРОВА - дом.отпуск 



проф. Николай Филев ДЖАГАРОВ - дом.отпуск 

Пламен Иванов АНДРЕЕВ - дом.отпуск 

Стелиян Георгиев СЕВАСТИЯНОВ - дом.отпуск 

 Цветелина Тодорова ТЪНМАЗОВА/ 

 

Председателят на Общинския съвет г-н Николай Апостолов обяви 

кворума в залата – 34 общински съветници. За отсъстващите към момента 

отчете заявленията за отсъствия на общински съветници, постъпили чрез 

лични заявления от същите, а именно: Валерия Александрова  Ангелова- 

болнични, Калояна Мирчева Димитрова – дом.отпуск, проф. Николай Филев 

Джагаров – дом.отпуск, Пламен Иванов Андреев – дом.отпуск, Стелиян 

Георгиев Севастиянов – дом.отпуск. 

Председателят обяви за открито Двадесет и петото заседание на 

Общинския съвет и даде думата на общинските съветници за изменения и 

допълнения на предварително обявения проект за дневен ред на заседанието: 

 

Орлин СИМЕОНОВ 

Уважаеми колеги, поздравявам Ви с добре дошли и да започваме 

работата си.  

По отношение на дневния ред, правя следните предложения, а именно: 

- в глава седма, разглеждане на предложения за решения на ПК 

“Собственост и стопанство” в абзац 59, касаещи изграждане, оборудване, 

обзавеждане и въвеждане в експлоатация в съответствие с одобрен проект на 

нова детска градина с четири групи, с басейн, в кв. “Владислав Варненчик”, 

двора между ОДС № 1 “Маргаритка” и ОДС № 16 “ Българче”, на стойност 2 

мил. 115 хил. лв., без включен ДДС. Останалата част от абзаца отпада, 

поради техническа грешка. При изписването на дневния ред. По отношение 

на абзац 79, следва да се допълни, касаещи фактически поземни имоти 

давани на съгласие за продажба чрез публично обявен конкурс на имоти, и 



изброени 7 имота, следва да се допълни точката в следния смисъл, че 

достигната при провеждането на публично оповестения конкурс цена, следва 

да бъде заплатена с вече изградени обекти на територията на град Варна, 

които са собственост на спечелилия публично оповестения конкурс и 

отговарят на следните задължителни изисквания: въведени са в експлоатация 

и с разрешение за ползване, издадено със срок не по-голям от 5 год. от датата 

на прехвърляне на собственост на Община Варна, годни са за обитаване без 

необходимост от извършване на ремонти, довършителни строително 

монтажни работи. Т. 6, в случай, че пазарната стойност на предложените от 

кандидата обекти определена от независими оценители, е по-голяма от 

достигната при публично оповестения конкурс цена, без включен ДДС за 

имотите частна общинска собственост, разликата на тази сума не се заплаща 

от Община Варна на спечелилия публично оповестения конкурс. И в 

обратния вариант, когато пазарната стойност на предложените от кандидата 

обекти е по- малка от достигната при публично оповестения конкурс, с цена 

без включен ДДС за имотите частна общинска собственост, разликата от тази 

сума се заплаща от спечелилия конкурса, както изисквания в договора, да се 

сключат тези условия , задължително, и Общинския съвет възлага на кмета 

на Община Варна осъществяването на всички дейности за правилното и 

законосъобразно изпълнение на решението. По отношение на абзац 80, или за 

да бъде ясно на всички това е последната точка от проекта за решения на 

комисията “Собственост и стопанство”.  

- предвид предложението от кмета на Община Варна от 26.07.2010 г., 

именно относно предложение РД 10-9302-78/21.07.2010 г., това предложение 

е оттеглено от кмета, поради което считам, че следва да отпадне от дневния 

ред на настоящата сесия предложението за обявяване за частна общинска 

собственост недвижими имоти – предмет на Акт за публична общинска 

собственост № 4886/2008 г., представляващи ПИ 10135.356.191 с площ 

15 852 кв.м. по одобрена кадастрална карта на “ Приморски парк Салтанат” в 



гр. Варна и изградените на територията на посочения имот сгради, а именно: 

Масивна сграда с застроена площ 225 кв.м., състояща се от сутерен, два 

етажа и тавански етаж;  Масивна едноетажна сграда, представляваща двоен 

гараж със застроена площ 66 кв.м.; Масивна едноетажна постройка към 

гаража със застроена площ 50 кв.м. и масивна едноетажна сграда със 

застроена площ 50 кв.м.  

В този смисъл ви моля да одобрите направените изменения.  

 

Анна РАДЕВА 

Уважаеми колеги общински съветници, имайки предвид изчетената 

декларация от предходното заседание на общинския съвет и новата ситуация, 

в която се намираме, проекта за дневен ред на днешното заседание, от името 

на групата съветници от БСП, декларираме следното: 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

Уважаеми варненци, 

Уважаеми колеги общински съветници, 

Стратегическото развитие на града, здравеопазването и социалните 

дейности са трите стълба в местната политика на БСП. Тези приоритети 

станаха център на обща политика, която обединяваше мнозинството около 

групата на БСП в Общинския съвет. За нас най-важно беше да направим така, 

че варненци по-леко да понесат ударите на икономическата криза. Всичко 

постигнато от началото на мандата беше резултат на ясно формулирана и 

последователно провеждана политика в добър синхрон между Общинския 

съвет и общинската администрация. 

Изминаха четири месеца от избора на нов председател на Общинския 

съвет Варна. Не е налице ясна визия с ясни приоритети за работата на съвета 

от страна на ГЕРБ. Социалната сфера не е сред най-важните проблеми, които 

ОбС да решава. Липсва политическа воля за реалидзиране на поетите 



социални ангажименти към варненци, което ясно личи от отчета за 

изпълнение на бюджета за 2010 г. От заложениет 3 мил.лв.за социеалната 

програма са разходвани едва 055 000 лв. Като социална партия, групата 

съветници от БСП не можем да се откажем от поетите ангажименти и 

планираните социални придобивки, които няма да бъдат реализирани. 

Предвид създалата се тежка и трудна за работа обстановка, поради 

неясната визия на ГЕРБ за развитието на града и за най-важната за нас сфера 

на социалните дейности и невъзможността да се реализират за в бъдеще 

вижданията на групата съветници от БСП, заявявам, че напускам поста 

председател на постоянна комисия „Социални дейности и жилищна 

политика”. 

 

Доц. Константин ТРОШЕВ 

Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. След тази тежка 

декларация, която чухме преди малко, аз бих искал да внеса малко свежест, в 

началото на днешното заседание на Общински съвет, защото мисля, че и това 

ни е необходимо. Съжалявам, че по мой адрес в колоарите на общинския 

съвет, плъзнаха какви ли не слухове, нещо което изобщо не може да бъде 

съчетано с моите виждания за живота и това ще ви покажа, и ще ви докажа 

сега. Аз бях поканен специално на една пресконференция и на тази 

пресконференция ми беше възложени да ви поканя, уважаеми колеги, 51 

общински съветници на варненски общински съвет, от името на 

организационния комитет на кино фестивала, международния-кино фестивал, 

“Любовта е лудост”, не само на откриването, а и на всички прожекции на 

фестивала, което мисля, че до сега не се е случвало. Първо бях изненадан и 

второ си помислих, че това е един жест, многозначителен, който ще направи 

така, че да видим общинските съветници в залите, където се създава 

културата на Варна, и второ – така ще се осъществи по-лесно връзката между 

културния живот и културните институции с Общински съвет Варна. За да не 



ви губя времето и на всекиго по отделно, тъй като поканите са персонални, аз 

ще помоля да ги дам така по групи, така както седим в залата, за да може 

всеки общински съветник да получи своята покана. Така че нито съм ги 

продал, нито съм ги раздал на съвсем неизвестни хора и личности, по 

улиците на Варна. Всички персонални покани са тук и всеки общински 

съветник ще може да си ги получи. Благодаря ви.  

 

Красимир СИМОВ 

Г-н председател, колеги, правя процедурно предложение. Точки 5 и 6 

от дневния ред да отпаднат, ще се опитам да ги аргументирам. Съвсем скоро 

гледахме отчетите на дружествата и в тези отчети нашите колеги в 

“Собственост и стопанство”, които са около 35 човека от общинския съвет, 

колкото днес започваме сесията на общинския съвет, нямаха претенции към 

управленията на дружествата. Именно от подадените резултати от самите 

дружества, единствено имаше претенции за “Пазари” по знайни причини, по 

делата които те водят с една фирма и мисля, че не само чисто икономически, 

там са чисто лобистки отношения, а именно то е единственото дружество, 

което има над 1 мил. печалба. Което е логично да има апетити, някои от 

нашите колеги да заемат тези позиции. Аз се изненадвам че освен пазари тук 

влизат “Двореца на културата и спорта”, “Общинско охранителна фирма” и 

“Обреди “ пък най-така непонятно. Без да се чуят нито един аргумент и 

забележка по управлението на тези фирми, кое налага днеска да променим 

състава на бордовете и контрольорите? Това е моят въпрос и понеже не мога 

да си дам отговор, нормален, затова предлагам тези точки да бъдат оттеглени. 

Искам да припомня, че веднъж ние намалихме, чисто икономически ако 

разговаряме, намалихме заплащането на бордовете на две минимални 

заплати. Бяха далеч по-големи, а сега в момента са две минимални заплати. 

Средни заплати, не минимални, лъжа. А освен това намалихме количеството 

на членовете в съвета на директорите от 7 на 5, и от 5 на 3. ако се налагаше 



спешно промяна на борда в “Градски транспорт”, то беше обективно от 

ситуацията, която беше създадена в града. Но не виждам смисъл в другите 

дружества да слагаме хора, които няма да захванат, няма да приключат 

годината, като борд. Това е ясно, след 2-3 месеца те ще влязат в дружествата 

и до година ние кого ще освобождаваме от отговорност? Едните или 

другите? След това тези същите хора няма да могат да завършат до година, 

няма да могат да завършат до година борда, защото пък така или иначе идват 

нови избори и пак бордовете ще бъдат променени. Така че колеги, това са 

моите аргументи, точки 5 и 6 да отпаднат от дневния ред.  

 

Евгения АЛЕКСАНДРОВА 

Аз ще бъда съвсем така позитивна. Благодаря на г-н председателя, 

Николай Апостолов, благодаря че е предал към комисията на г-жа колегата 

Снежана Донева едно писмо, искане от нашата цяла група, за бъдещо 

въвеждане на електронното гласуване. Разбрах, че това вече влиза като 

техника на проучване и ви моля г-н председател, в най-скорошен план може 

би за следващото заседание или за следващата сесия, или може би най-късно 

септември да включим тази точка, да я обсъдим като проект.  

 

Николай АПОСТОЛОВ 

Благодаря Ви. Станем ли технически готови ще го направим.  

 

Д-р Ивайло БОЯДЖИЕВ  

Уважаеми колеги, г-н председател, 

Аз имам две предложения към обсъждания дневен ред: 

Първото е да се добави точка за познаване на общинския съвет с 

решенията взети на Борда на МБАЛ „Св. Анна”, защото смятам че са важни и 

че е необходимо дискусията да се продължи.  



Също така предлагам, като контра предложение на това, което г-н 

Симеонов предложи, точката в собственост и стопанство – точка 7, по 

отношение на логопедичната детска градина все пак да се обсъди на 

сегашния общински съвет, защото е много важно да се разбере механизма, по 

който се вкарва и се изкарва нещо от дневния ред на общинския съвет и 

защото вече обществения интерес така или иначе е възбуден, предлагам 

всъщност това да бъде втора точка от дневния ред на днешния общински 

съвет. За мен е важно защо администрацията, доводите по които те вкарват 

това предложение, а след това го изтеглят, така или иначе обявено е на 

обществеността, обявено е в пресата и смятам, че не става въпрос за нещо 

друго, а за морската градина, която е символ на Варна, така че този дебат е 

необходим и до някъде прочистващ, както администрацията, така и 

общинския съвет. Да се разбере в края на краищата, кой, защо и как вкарва в 

дневния ред на общинския съвет конкретни точки. Така че моето конкретно 

предложение е да бъде втора точка от дневния ред.  

 

Николай АПОСТОЛОВ 

Не виждам други мнения и съображения. Престъпваме към гласуване 

на предложените промени, от зад на пред, предложеното от д-р Бояджиев, в 

дневния ред на днешното заседание да бъде включена като точка втора от 

дневния ред, обсъждане проблема с и състоянието на логопедичната детска 

градина. Правилно ли се изразих г-н Бояджиев? Формулирайте го точно.  

 

Д-р Ивайло БОЯДЖИЕВ 

Уточнявам, просто точката да остане в дневния ред и тъй като е важна 

за града, и за обществения интерес да бъде като втора точка, обсъждана на 

днешната сесия на Общинския съвет.  

 

 



Николай АПОСТОЛОВ 

Сега в дневния ред има внесено предложение от администрацията, 

което след това с внесено предложение от кмета се оттегля. Вие правите 

предложение за точка ...... Да се разглежда?  

 

Д-р Ивайло БОЯДЖИЕВ 

Да се разглежда, да. Защото е обявено на обществеността. Нека да 

знаят нашите съграждани как се вкарват и как се изкарват след това 

предложения от администрацията, как се вкарва и изкарва от дневен ред на 

общинския съвет определена точка. Така че моето предложение е да остане .. 

 

Николай АПОСТОЛОВ 

Там имаме внесено предложение за деактуване и вие искате да остане, 

да разглеждаме темата деактуване? Но администрацията го оттегля.  

 

Д-р Ивайло БОЯДЖИЕВ 

Да. Да разглеждаме дебат; дебат, дебат по тази точка предлагам.  

 

Николай АПОСТОЛОВ 

Вие казахте да го вкараме, като точка 2 от дневния ред.  

 

Д-р Ивайло БОЯДЖИЕВ 

Преместваме го от подточка към точка 7 – проектите за решения от ПК 

„Собственост и стопанство”, като втора точка, защото смятам, че трябва да се 

направи. 

 

Николай АПОСТОЛОВ 

Разбирам. Точка втора от дневния ред, предлагате дебат по казуса 

“Логопедична детска градина”. Щом смятате, че така трябва да бъде 



вмъкнато, предлагам на вниманието на съветниците, който е съгласен, като 

точка две от дневния ред, а следващите да се преномерират, да бъде 

предложението направено от д-р Бояджиев, моля да гласува.  

 

Гласувания по дневния ред: 

- предложението от д-р Ивайло Бояджиев в дневния ред на заседанието 

да бъде включена нова т. 2 относно: „Обсъждане проблема и състоянието на 

Логопедична детска градина – гр. Варна”; 

Резултати от гласуването: за – 27, против – 0, въздържали се – 12 – 

приема се. 

 

- предложението от д-р Ивайло Бояджиев като последна точка в 

дневния ред да бъде включена нова точка относно: „Изслушване на 

информация от представителя на Община Варна в Общото събрание на 

МБАЛ „Св. Анна”, гр. Варна, проведено на 22.07.2010 г. 

Резултати от гласуването: за – 38, против – 0, въздържали се – 0 – 

приема се. 

 

  - предложението от г-н Красимир Симов от проекта за дневен ред да 

отпаднат т. 5: „Промяна в броя на членовете и в състава на Съвета на 

директорите на: „Дворец на културата и спорта” ЕАД, „Пазари” ЕАД и 

„Общинска охранителна фирма” ЕАД и т. 6: „Освобождаване на 

контрольорите на „Обреди” ЕООД и избор на нови контрольори на 

дружеството”. 

Резултатите от първото  гласуване: за – 13, против - 10, въздържали 

се – 12, бяха оспорени от общинския съветник Панко Анчев; последва 

поименно явно гласуване, завършило с резултати: за – 13, против – 11, 

въздържали се – 16, отсъстват – 11 –  не се приема.  

 



- предложенията направени от общинския съветник Орлин Симеонов за 

промени в дневния ред касаещи ПК „Собственост и стопанство” - финалното 

предложение беше деактуването на имота в морската градина от публична в 

частна общинска собственост, където е логопедичната градина, да отпадне от 

дневния ред на точката, а другите бяха технически промени, които ако е 

необходимо да излезе да ги зачете отново. Който е съгласен с тези 

предложения направени от Орлин Симеонов, моля да гласува.  

Резултати от гласуването: за – 26, против – 12, въздържали се – 4 – 

приема се. 

Председателят на Общинския съвет Варна подложи на гласуване 

поотделно точките от дневния ред на ХХV-то заседание на Общинския съвет: 

1. Питания и отговори на питания. 
/за – 40, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
2. Обсъждане проблема и състоянието на Логопедична детска градина 

№ 20 „Бриз” – гр. Варна, м. „Салтанат” 83. 
/за – 22, против – 12, въздържали се – 6/ 
 
3. Разглеждане на върнати от Областния управител на Област Варна 

актове на Общинския съвет – Варна със Заповед № РД-10-7706-
206/15.07.2010 г., за ново обсъждане, както следва: 

- решение № 2378-7(24)/23, 24. 30.06.2010 г.; 
- решение № 2393-9(24)/23, 24. 30.06.2010 г.; 
- решение № 2410-11(24)/23, 24. 30.06.2010 г.; 
- решение № 2417-13-4(24)/23, 24. 30.06.2010 г.; 
- решение № 2419-13-4(24)/23, 24. 30.06.2010 г. 
/за – 40, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
4. Разглеждане на: 
- Оспорване от кмета на община Варна, вх. № РД-10-

9302(70)/13.07.2010 г., на Решения на Общинския съвет Варна № 2407-10 и 
№ 2408-10(24)/23, 24. 30.06.2010 г.; 



- Оспорване от кмета на община Варна, вх. № РД-10-
9302(69)/13.07.2010 г., на Решение на Общинския съвет Варна № 2414-
11(24)/23, 24. 30.06.2010 г. 

/за – 40, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
  5. Промени в статута, ръководствата и съставите на ПК и ВрК към 
Общински съвет – Варна. 

/за – 40, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
  6. Промяна в броя на членовете и в състава на Съвета на директорите 
на: 

- „Дворец на културата и спорта” ЕАД; 
- „Пазари” ЕАД; 
- „Общинска охранителна фирма” ЕАД. 

 
  7. Освобождаване на контрольорите на „Обреди” ЕООД и избор на 
нови контрольори на дружеството. 
 
  8. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Собственост и 
стопанство” относно: 

- увеличаване на пазарната оценка, изготвена от независим експерт 
оценител, във връзка с прекратяване на съсобственост, чрез продажба на 
частта на Община Варна,  154.00  (сто петдесет и четири) м2 идеални части от 
ПИ 1112 (хиляда сто и дванадесет) целия с площ  716.00 (седемстотин и 
шестнадесет) м2, административен адрес  гр. Варна, с.о „Ментеше” (ст.кад. 
182 ч, 185 ч,); 

- прекратяване на съсобственост между Община Варна, от една страна, 
и от друга страна Атанаска Георгиева Илиева и Илко Иванов Илиев чрез 
продажба  на имот-частна общинска собственост, с административен адрес 
гр. Варна, с.о „Ментеше”,  представляващ 154.00  (сто петдесет и четири) м2 
идеални части от ПИ 1112 (хиляда сто и дванадесет) целия с площ 716.00 
(седемстотин и шестнадесет) м2; 

- одобряване на пазарната оценка, изготвена от независим експерт 
оценител, във връзка с прекратяване на съсобственост, чрез продажба на 
частта на Община Варна,  11.00  (единадесет) м2 идеални части от ПИ 
10135.2510.868 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин и 
десет.осемстотин шестдесет и осем) целия с площ  731.00 (седемстотин 
тридесет и един) м2,  с административен адрес  гр. Варна, местност 
„Добрева чешма”; 



- прекратяване на съсобственост между Община Варна, от една страна, 
и от друга страна Никола Георгиев Карагеоргиев, Божанка Маринова 
Димитрова, Никола Костов Георгиев, Милка Костадинова Петрова, чрез 
продажба  на имот-частна общинска собственост, с административен адрес 
гр. Варна, местност „Добрева чешма”,  представляващ 11.00  (единадесет) 
м2 идеални части от ПИ 10135.2510.868 (десет хиляди сто тридесет и пет.две 
хиляди петстотин и десет.осемстотин шестдесет и осем) целия с площ  731.00 
(седемстотин тридесет и един) м2; 

- одобряване на пазарната оценка, изготвена от независим експерт 
оценител, във връзка с прекратяване на съсобственост, чрез продажба на 
частта на Община Варна, 31.00 (тридесет и един) м2 идеални части от ПИ с 
идентификатор № 10135.3513.439(десет  хиляди  сто тридесет и пет.три 
хиляди петстотин и петнадесет.четиристотин тридесет и девет)   целия с 
площ  271.00 (двеста седемдесет и едно) м2,  с административен адрес, гр. 
Варна, ул. „Фантазия” № 31; 

- прекратяване на съсобственост между Община Варна, от една страна, 
и от друга страна Величка Димитрова Захариева, Дончо Димитров Тенев и 
Генка Димова Тенева, чрез продажба  на имот-частна общинска собственост, 
с административен адрес гр. Варна,  ул. „Фантазия” № 31  представляващ  
31.00  (тридесет и един) м2 идеални части от ПИ с идентификатор № 
10135.3513.439(десет  хиляди  сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 
петнадесет.четиристотин тридесет и девет)   целия с площ  271.00 (двеста 
седемдесет и едно) м2; 

- одобряване на определената пазарна оценка, изготвена във връзка с 
прекратяване на съсобственост чрез изкупуване частта на Община Варна от 
недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ж. к. „Възраждане”, микрорайон I 
(едно), кв. 5 (пет), представляваща земя с площ 175,00 (сто седемдесет и пет) 
кв. м. идеални части от поземлен имот № 10135.3511.76 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.три хиляди петстотин и единадесет.седемдесет и шест) с площ 
283,00 (двеста осемдесет и три) кв. м.; 

- прекратяване на съсобственост между Община Варна, от една страна, 
и от друга страна Венцислав Стефанов Василев, чрез продажба на имот – 
общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ж. к. „Възраждане”, 
микрорайон I (едно), кв. 5 (пет), представляващ земя с площ 175,00 (сто 
седемдесет и пет) кв. м. идеални части от поземлен имот № 10135.3511.76 
(десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 
единадесет.седемдесет и шест) с площ 283,00 (двеста осемдесет и три) кв. м.; 

- одобряване на определената пазарна оценка, изготвена във връзка с 
прекратяване на съсобственост чрез изкупуване частта на Община Варна от 
недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Тихомир” № 27 (двадесет и 
седем), подрайон 16 (шестнадесет), представляваща земя с площ 41,00 
(четиридесет и един) кв. м. идеални части от поземлен имот № 
10135.3515.1742 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 



петнадесет.хиляда седемстотин четиридесет и две) с площ 428,00 
(четиристотин двадесет и осем) кв. м., идентичен с урегулиран поземлен 
имот № IV – 590, 707 (четири – петстотин и деветдесет, седемстотин и 
седем); 

- прекратяване на съсобственост между Община Варна, от една страна, 
и от друга страна Жечка Маринова Янева, Стоян Маринов Желязков, 
Невянка Славова Костова и  Снежана Славова Дочева, чрез продажба при 
равни квоти на имот – общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. 
„Тихомир” № 27 (двадесет и седем), подрайон 16 (шестнадесет), 
представляващ земя с площ 41,00 (четиридесет и един) кв. м. идеални части 
от поземлен имот № 10135.3515.1742 (десет хиляди сто тридесет и пет.три 
хиляди петстотин и петнадесет.хиляда седемстотин четиридесет и две) с 
площ 428,00 (четиристотин двадесет и осем) кв. м.; 

- одобряване на определената пазарна оценка, изготвена във връзка с 
прекратяване на съсобственост чрез изкупуване частта на Община Варна от 
недвижим имот, находящ се в гр. Варна, кв. „Аспарухово”, ул. „Лайош 
кошут” № 11 (единадесет), подрайон 29 (двадесет и девет), кв. 136 (сто 
тридесет и шест), представляваща земя с площ 16,00 (шестнадесет) кв. м. 
идеални части от ПИ № 10135.5506.840 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет 
хиляди петстотин и шест.осемстотин и четиридесет), целия с площ 180,00 
(сто и осемдесет) кв. м.; 

- прекратяване на съсобственост между Община Варна, от една страна, 
и от друга страна – Светлана Стоянова Коева – Чолашка и Милен Христов 
Чолашки (СИО) и Стоян Коев Желязков и Йорданка Александрова 
Желязкова (СИО), чрез продажба при равни квоти на имот – общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, кв. „Аспарухово”, ул. „Лайош кошут” 
№ 11 (единадесет), подрайон 29 (двадесет и девет), кв. 136 (сто тридесет и 
шест), представляващ земя с площ 16,00 (шестнадесет) кв. м. идеални части 
от ПИ № 10135.5506.840 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди 
петстотин и шест.осемстотин и четиридесет), целия с площ 180,00 (сто и 
осемдесет) кв. м., който е идентичен с урегулиран поземлен имот № XII – 
1670 (дванадесет – хиляда шестстотин и седемдесет); 

- одобряване на пазарната оценка, изготвена  във връзка с 
разпоредителна сделка за прекратяване на съсобственост върху имот, 
представляващ ПИ с идентификатор №10135.5501.196, находящ се в кв.14 по 
плана на ж.к.”Чайка” в гр.Варна; 

- прекратяване на съсобственост между Община Варна и “ЦБА-
ВАРНА” ООД чрез продажба на 170.00кв.м  ид. части от  поземлен имот  с 
идентификатор №10135.5501.196 целият с площ от 535.00кв.м, съгласно 
скица №5757/ 20.03.2009год., находящ се в кв. 14-ти  по плана на 
ж.к.”Чайка” в гр.Варна чрез продажба на частта, собственост на  Община  
Варна; 



- одобряване на пазарната оценка, изготвена  във връзка с 
разпоредителна сделка за прекратяване на съсобственост върху имот, 
представляващ ПИ с идентификатор №10135.5549.1606, находящ се в 
местност “Прибой” по плана на кв.”Галата” в гр.Варна] 

 
- прекратяване на съсобственост между Община Варна и Никола 

Христов Николов чрез продажба на 107.00кв.м  ид. части от поземлен имот  с 
идентификатор №10135.5549.1606 целият с площ от 538.00кв.м, съгласно 
скица, изадена от АГКК,  находящ се в местност “Прибой” по плана на 
кв.”Галата” в гр.Варна  чрез продажба на частта, собственост на  Община  
Варна; 

–   проведена процедура за предоставяне на концесия за строителство – 
даване на разрешение за изграждане и извършване на дейност за 
задоволяване на обществени потребности посредством съответните форми на 
стопанска експлоатация в сграда представляваща подземен паркинг-гараж в 
незастроен недвижим имот – публична общински собственост, находящ се в 
град Варна, ул. “Братя Миладинови”, представляващ УПИ ІІ – за подземен 
паркинг – гараж, подрайон: 1, кв. 440 с площ 3 650 м2, съгласно АОС № 
4981/14.05.2008 г.; 

- одобряване на пазарната оценка, изготвена от независим експерт 
оценител, във връзка с прекратяване на съсобственост, чрез продажба на 
частта на Община Варна,  64.00  (шестдесет и четири) м2 идеални части от 
ПИ 5050812 (пет нула пет нула осем едно две) целия с площ  1006.00 (хиляда 
и шест) м2, находящ се в Община Варна, с. Звездица, местност „Под село”, 
ЕКАТТЕ 30497; 

- прекратяване на съсобственост между Община Варна, от една страна, 
и от друга страна Димитринка Стоянова  Стоянова, Христо Трендафилов 
Христов, Владимир Трендафилов Христов, Янка Василева Николова, и 
Веселин Георгиев Димитров, чрез продажба  на имот-частна общинска 
собственост, с административен адрес Община Варна, с. Звездица, местност 
„Под село”, ЕКАТТЕ 30497  представляващ 64.00  (шестдесет и четири) м2 
идеални части от ПИ 5050812 (пет нула пет нула осем едно две) целия с площ  
1006.00 (хиляда и шест) м2; 

- одобряване на определената пазарна оценка, изготвена във връзка с 
прекратяване на съсобственост чрез изкупуване частта на Община Варна от 
недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Христо Попович” № 18 
(осемнадесет), подрайон 10 (десет), представляваща земя с площ 42,82 
(четиридесет и две цяло и осемдесет и две стотни) кв. м. идеални части от 
поземлен имот № 10135.1503.389 (десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда 
петстотин и три.триста осемдесет и девет) с площ 225,00 (двеста двадесет и 
пет) кв. м.,  

- прекратяване на съсобственост между Община Варна, от една страна, 
и от друга страна Добрин Светозаров Георгиев, чрез продажба на имот – 



общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Христо Попович” № 18 
(осемнадесет), подрайон 10 (десет), представляващ земя с площ 42,82 
(четиридесет и две цяло и осемдесет и две стотни) кв. м. идеални части от 
поземлен имот № 10135.1503.389 (десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда 
петстотин и три.триста осемдесет и девет) с площ 225,00 (двеста двадесет и 
пет) кв. м.; 

- намаляване на пазарната оценка, изготвена от независим експерт 
оценител, във връзка с прекратяване на съсобственост, чрез продажба на 
частта на Община Варна, 146.00 (сто четиридесет и шест) м2 идеални части 
от УПИ  VІІ-22,23 (седем – римско- двадесет и две, двадесет три) целия с площ 
272.00 (двеста седемдесет и две) м2, с административен адрес гр. Варна, ул. 
„Антон Страшимиров” № 45, кв. 58 б; 

- прекратяване на съсобственост между Община Варна, от една страна, и 
от друга страна Албена Пенева Станева, ЕГН  , чрез продажба на имот-
частна общинска собственост, с административен адрес гр. Варна, ул. 
„Антон Страшимиров” № 45, кв. 58б, представляващ 146.00 (сто 
четиридесет и шест) м2 идеални части от УПИ  VІІ-22,23 (седем – римско- 
двадесет и две, двадесет три) целия с площ 272.00 (двеста седемдесет и две) 
м2, при граници на имота: УПИ VІІІ-24,25 общ (осем-римско – двадесет четири, 
двадесет и пет –общ.), ПИ № 21 (двадесет и едно), пътека, ул. „Антон 
Страшимиров”  на съсобственика  Албена Пенева  Станева; 

- одобряване на пазарна оценка от лицензиран експерт – оценител по 
реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС, с която е определена пазарна стойност за 
недвижим имот – общинска собственост, представляващ 15,00 (петнадесет) 
кв. м. идеални части от ПИ № 10135.3512.200 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.три хиляди петстотин и дванадесет. двеста) с площ 457,00 (четиристотин 
петдесет и седем) кв. м., идентичен с УПИ № V” за търговия и услуги, 
обществено хранене търговия на открито”, находящ се в гр. Варна, ж. к. 
„Младост”, кв. 2 (втори), кв. 6 , при пазарна стойност без ДДС на 1 (един) 
кв. м. възлизаща на 346,67 (триста четиридесет и шест лева и шестдесети 
седем стотинки), във връзка с реализиране на разпоредителна сделка на 
основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС. 

- одобряване на пазарна оценка, изготвена от оценител на имоти  по 
реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС, във връзка с реализиране на разпоредителна 
сделка на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС, с която е определена пазарната 
стойност на земя  с площ 7.00 (седем) м2 идеални части  под обект, модул № 
4 (четири), разположен в имот частна общинска собственост с идентификатор 
10135.4504.292 (десет хиляди сто тридесет и пет. четири хиляди петстотин и 
четири.двеста деветдесет и два) целия с площ 4 111,00 (четири хиляди сто и 
единадесет) м2, с административен адрес гр. Варна,  ж.к „Владислав 
Варненчик”, І-ви м.р.; 

- одобряване на пазарна оценка, изготвена от оценител на имоти  по 
реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС, във връзка с реализиране на разпоредителна 



сделка на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС, с която е определена пазарната 
стойност на земя  с площ 8.70 (осем цяло и седемдесет стотни) м2 идеални 
части  под обект, модул № 27 (двадесет и седем), разположен в имот частна 
общинска собственост с идентификатор 10135.3512.253 (десет хиляди сто 
тридесет и пет. три хиляди петстотин и тринадесет.двеста петдесет и три) 
целия с площ 526,00 (петстотин двадесет и шест) м2, с административен 
адрес гр. Варна,  ж.к „Младост” І м.р., кв. 1, Търговски комплекс 
„Панелчето”; 

- одобряване на пазарна оценка от лицензиран експерт – оценител по 
реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС, с която е определена пазарна стойност на 
обектите, както следва: модул № 1 – земя с  площ 10 м2  с цена  3 510 (три 
хиляди петстотин и десет) лева, модул № 2 – земя с площ 6.70 м2 с цена  2 
351.70 (две хиляди триста петдесет и един лева и седемдесет стотинки) лева, 
модул № 12 – земя с площ 7 м2 с цена 2 352.00 (две хиляди триста петдесет и   
два) лева, модул № 13- земя с площ 7 м2  с цена 2 352.00 две хиляди триста 
петдесет и   два) лева без ДДС, за недвижим имот – общинска собственост 
представляващ  идеални части от  ПИ10135.3512.252 целия с площ 101 м2, 
находящ се в гр. Варна, ж.к. „Младост” І м.р., кв. 1, Търговски комплекс 
„Панелчето”.във връзка с реализиране на разпоредителна сделка на 
основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС; 

- одобряване на пазарна оценка, изготвена от оценител на имоти  по 
реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС, във връзка с реализиране на разпоредителна 
сделка на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС, с която е определена пазарната 
стойност на земя  с площ 7.00 (седем) м2 идеални части  под обект, модул № 
3 (три), разположен в имот частна общинска собственост с идентификатор 
10135.4504.292 (десет хиляди сто тридесет и пет. четири хиляди петстотин и 
четири.двеста деветдесет и два) целия с площ 4 111,00 (четири хиляди сто и 
единадесет) м2, с административен адрес гр. Варна,  ж.к „Владислав 
Варненчик”, І-ви м.р.; 

- одобряване на пазарна оценка, изготвена от оценител на имоти  по 
реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС, във връзка с реализиране на разпоредителна 
сделка на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС, с която е определена пазарната 
стойност на земя  с площ 7,30 (седем цяло и тридесет стотни) м2 идеални 
части  под обект, модул № 18 (осемнадесет), разположен в имот частна 
общинска собственост с идентификатор 10135.3512.253 (десет хиляди сто 
тридесет и пет. три хиляди петстотин и тринадесет.двеста петдесет и три) 
целия с площ 526,00 (петстотин двадесет и шест) м2, с административен 
адрес гр. Варна,  ж.к „Младост” І м.р., кв. 1, Търговски комплекс 
„Панелчето”; 

- одобряване на пазарната оценка в размер на 20 000 лв. без ДДС, 
изготвена  във връзка с разпоредителна сделка за продажба на 17,54 кв.м. 
ид.ч. от ПИ с идентификатор № 10135.1507.250, с площ 159.00 кв.м. находящ 
се на ул. “Шипка” № 1, ъгъла с бул. “Княз Борис І”, при граници на имота: 



ПИ пл. № 10135.1507.251, ПИ пл. № 10135.1507.244, съгласно скица № 
3726/27.02.2009 г. издадена от АГКК гр. Варна, описан в АОС № 1503/2000 
г.; 

- одобряване на пазарната оценка  в размер на  19 500 лева без ДДС,  
изготвена  във връзка с разпоредителна сделка за продажба на 17,12 кв.м 
идеални части от поземлен имот с идентификатор №10135.1507.250, с площ 
от 159.00 кв.м, находящ се на ул.”Шипка” №1, ъгъла с бул.”Княз Борис І”, 
при граници на имота: ПИ №10135.1507.403, ПИ пл.№10135.1507.251, ПИ 
пл.№10135.1507.244 съгласно скица №3726/27.02.2009 год., издадена  от  
АГКК  гр.Варна, описан в АОС № 1503/2000 г.; 

- продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ 
15,41кв.м. ид.ч. от ПИ №10135.3515.479, целият с площ 42755,00 
(четиридесет и две хиляди седемстотин петдесет и пет)кв.м., ж.к.”Трошево”, 
ул.”Милосърдие”, гр.Варна, на Красимир Димитров Колев и Татяна 
Йорданова Колева; 

- одобряване на пазарна оценка, изготвена  във връзка с разпоредителна 
сделка за прекратяване на съсобственост върху имот, представляващ 
поземлен имот  с идентификатор №10135.2526.1677  целият с площ от 
715.00кв.м при граници: 10135.2526.1678, 10135.2526.162, 10135.2526.1679, 
10135.2575.147  находящ  се  в гр.Варна, кв.Виница, ул.”Обзор” №25; 

- прекратяване на съсобственост между Община Варна и Димитър и 
Величка Алексиеви чрез продажба на 275.00 кв.м  ид. части от поземлен имот  
с идентификатор №10135.2526.1677  целият с площ от 715.00кв.м при 
граници:10135.2526.1678, 10135.2526.162, 10135.2526.1679, 10135.2575.147  
находящ  се  в гр.Варна, кв.Виница, ул.”Обзор” №25 чрез продажба на 
частта, собственост на  Община  Варна; 

- одобряване на пазарна оценка, изготвена във връзка с провеждане на 
публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот, 
представляващ урегулиран поземлен имот № IV – общ. (четири – общински) 
с площ 834,00 (осемстотин тридесет и четири) кв. м., находящ се в община 
Варна, село Каменар, кв. 53 (петдесет и три); 

- провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на 
недвижим имот – частна общинска   собственост,  находящ се  в  община 
Варна, село Каменар, кв. 53 (петдесет и три), представляващ урегулиран 
поземлен имот № IV – общ. (четири – общински) с площ 834,00 (осемстотин 
тридесет и четири) кв. м., при граници: ул. № 1 (едно), ул. № 11 (единадесет), 
УПИ № III – 518 (три – петстотин и осемнадесет), УПИ № VI – общ. (шест – 
общински) и УПИ № V – общ. (пет – общински); 

- продажба на недвижим имот частна общинска собственост, 
представляващ 30.50 (тридесет цяло и петдесет стотни) м2 ид. части от  
Поземлен имот с идентификатор № 10135.4504.292(десет хиляди сто 
тридесет и пет.четири хиляди петстотин и четири.двеста деветдесет и две), 
идентичен с  УПИ  І – битов комбинат и търговия – целия с  площ 4 111.00 



м2,  с административен  гр. Варна, жк „Владислав Варненчик” І м.р., кв. 
12, изграден законно върху общинска земя и собственост на „ОДЕСОС 
КОЛОР” ООД, ЕИК 040126708-Ю и по предложение на Кмета на Община 
Варна с вх. № ЗАО 46299/19.05.2010 г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарна оценка изготвена от оценител на имоти; 

- одобряване на пазарната оценка, изготвена от оценител на имоти, във 
връзка с прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на Община 
Варна, представляваща 200,00кв.м. ид.ч. от ПИ №10135.2515.20, с площ 
800,00кв.м., к.к.”Чайка”, гр.Варна, при граници: ПИ №2515.30, ПИ 
№2615.21, ПИ №2464.51, ПИ №2615.19; 

- прекратяване на съсобствеността м/у Община Варна и Станимир 
Димов Русев, чрез продажба на имот-частна общинска собственост, 
представляващ 200,00кв.м. ид.ч. от ПИ №10135.2515.20, с площ 800,00кв.м., 
к.к.„Чайка”, гр.Варна, при граници: ПИ №2515.30, ПИ №2615.21, ПИ 
№2464.51, ПИ №2615.19; 

- одобряване на пазарна оценка, изготвена от лицензиран експерт – 
оценител по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС, с която е определена пазарна 
стойност в размер на  6 436.00 лв. без ДДС, з недвижим имот – общинска 
собственост,  представляващ  18.24 ид.ч. от ПИ 10135.3512.140/идентичен с 
УПИ І-обществено обслужване, кв.3/ целия с площ 1 547 м2, с 
административен адрес, ж.к. „Младост” ІІ м.р.; 

- одобряване на пазарна оценка от лицензиран експерт оценител по 
реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС, с която е определена пазарна стойност на обект, 
модул № 57 и модул № 57 А – земя с площ 23,59 кв.м. с цена 8 324.00 /осем 
хиляди триста двадесет и четири/ лева, без ДДС за недвижим имот – 
общинска собственост представляващ ид.ч. от ПИ с идентификатор № 
10135.3512.142 целият с площ 1 338 кв.м., който е идентичен с УПИ І за 
обществено обслужване, кв. 4, находящ се в гр. Варна, ж.к. “Младост” ІІ 
м.р.; 

- одобряване на пазарна оценка изготвена от оценител на имоти по реда 
на чл. 22, ал. 3 от ЗОС, във връзка с реализиране на разпоредителна сделка на 
основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС, с която е определена пазарна стойност на 
16,00 (шестнадесет) кв. м. идеални части от поземлен имот – частна 
общинска собственост с идентификатор  10135.3511.89, целия с площ 544,00 
(петстотин четиридесет и четири) кв. м., находящ се в гр. Варна, ж.к. 
Възраждане, 1 м.р. - около бл. 7 и бл. 11, върху които идеални части е 
отстъпено прано на строеж за изграждане на търговски обект № 34; 

- одобряване на пазарна оценка изготвена от оценител на имоти по реда 
на чл. 22, ал. 3 от ЗОС, във връзка с реализиране на разпоредителна сделка на 
основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС, с която е определена пазарна стойност на 
14,37 (четиринадесет цяло и тридесет и седем стотни) кв. м. идеални части от 
поземлен имот – частна общинска собственост с идентификатор № 
10135.3512.139 целия с площ 468,00 (четиристотин шестдесет и осем) кв. м., 



находящ се в гр. Варна, ж. к. „Младост”, 2 микрорайон, Търговски комплекс 
“Орехчето” върху които идеални части е отстъпено прано на строеж за 
изграждане на търговски обект № 3; 

- одобряване на пазарна оценка изготвена от оценител на имоти по реда 
на чл. 22, ал. 3 от ЗОС, във връзка с реализиране на разпоредителна сделка на 
основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС, с която е определена пазарна стойност на 
16,00 (шестнадесет) кв. м. идеални части от поземлен имот – частна 
общинска собственост с идентификатор №10135.3511.89 целия с площ 544,00 
(петстотин четиридесет и четири) кв. м., находящ се в гр. Варна, ж. к. 
Възраждане, 1 микрорайон, - около бл. 7 и бл. 11, върху които идеални части 
е отстъпено прано на строеж за изграждане на търговски обект № 42; 

- одобряване на пазарна оценка, изготвена от лицензиран оценител на 
имоти, във връзка с прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта 
на Община Варна, представляваща 20,00 кв.м. ид.ч. от ПИ №10135.3513.399, 
целият с площ 360,00 кв.м., при граници: ПИ №3513.333, ПИ №3513.400, ПИ 
№3513.402, ПИ №3513.398; 

- прекратяване на съсобственост между Община Варна от една страна и 
Мара Тодорова, Павлинка Атанасова, Светослав Савов и „Евродом 1”ЕООД, 
от друга страна, чрез продажба на имот-частна общинска собственост, 
представляващ 20,00 кв.м. ид.ч. от ПИ №10135.3513.399, целият с площ 
360,00 кв.м., гр.Варна, ул.”Чинар”№38; 

- одобряване на пазарна оценка, изготвена от оценител на имоти във 
връзка с прекратяване на съсобственост, чрез продажба на 9,00кв.м. ид.ч. от 
общински имот, представляващ 205,50кв.м. ид.ч. от ПИ №10135.5502.257, 
целият с площ 393,00 кв.м., ул. “Керч”№ 13, гр.Варна, при граници-ПИ 
№5502.270, ПИ №5502.258, ПИ №5502.255, ПИ №5502.256, ПИ №5502.254; 

- прекратяване на съсобственост между Община Варна и Желязко 
Димитров Георгиев, чрез продажба на 9,00кв.м. ид.ч. от общински имот, 
представляващ 205,50кв.м. ид.ч. от ПИ №10135.5502.257, целият с площ 
393,00 кв.м., гр.Варна, ул. “Керч”№13, при граници: ПИ №5502.270, ПИ 
№5502.258, ПИ №5502.255, ПИ № 5502.256, ПИ № 5502.254; 

- одобряване на пазарна оценка, изготвена от оценител на имоти по 
реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС, във връзка с реализиране на разпоредителна 
сделка на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС, с която е определена пазарна 
стойност на 8,00 (осем) кв. м. идеални части от поземлен имот – частна 
общинска собственост с идентификатор №10135.3511.89 целия с площ 544,00 
(петстотин четиридесет и четири) кв. м., находящ се в гр. Варна, Ж. К. 
Възраждане, 1 микрорайон, около бл. 7 и бл. 11, върху които идеални части е 
отстъпено право на строеж за изграждане на търговски обект № 32-А; 

- одобряване на пазарна оценка, изготвена от оценител на имоти по 
реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС, във връзка с реализиране на разпоредителна 
сделка на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС, с която е определена пазарна 
стойност на12,44 (дванадесет цяло и четиридесет и четири стотни) кв. м. 



идеални части от поземлен имот – частна общинска собственост с 
идентификатор №10135.3512.139 (десет хиляди сто тридесет и пет.три 
хиляди петстотин и дванадесет.сто тридесет и девет) целият с площ 468,00 
(четиристотин шестдесет и осем) кв. м., находящ се в гр. Варна, ж. к. 
„Младост”, кв. 2 (втори), Търговски комплекс “Орехчето” които идеални 
части е отстъпено право на строеж за изграждане на търговски обект № 6; 

- одобряване на пазарната оценка, изготвена от независим експерт 
оценител, във връзка с прекратяване на съсобственост, чрез продажба на 
частта на Община Варна,  427.00 (четиристотин двадесет и седем) м2 идеални 
части от ПИ № 701 (седемстотин и един) целия с площ 1 827.00 (хиляда 
осемстотин двадесет и седем) м2,  находящ се в,  с административен адрес  гр. 
Варна, с.о „Сълзица”; 

- прекратяване на съсобственост между Община Варна, от една страна, и 
от друга страна  Георги Николов Джуров,. ЕГН  , чрез продажба на имот-
частна общинска собственост, с административен адрес гр. Варна, с.о 
„Сълзица”,  представляващ 427.00 (четиристотин двадесет и седем) м2 
идеални части от ПИ № 701 (седемстотин и един) целия с площ 1 827.00 
(хиляда осемстотин двадесет и седем) м2; 

- одобряване на пазарната оценка във връзка с реализиране на 
разпоредителна сделка на основание чл.35, ал.3 от ЗОС, а именно: продажба 
на 425,00(четиристотин двадесет и пет)кв.м. ид.ч. от имот-частна общинска 
собственост, представляващ ПИ №10135.4504.264, целият с площ 
464,00(четиристотин шестдесет и четири)кв.м., гр.Варна, ул.”Светослав 
Минков”№3, по искане вх.№ЗАО 27830/03.07.2009г., на Росица Стефанова 
Атанасова и Слав Дечев Славов, собственици на законно построена в имота 
жилищна сграда и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО 
27830/03.06.2010 г.; 

- изменения на решение на Общинския съвет – Варна № 2333-7 по 
Протокол № 24/23,24,30.06.2010 г., поради допуснати явни фактически 
грешки в текста на табличното изражение и в текста на т. 2.24; 

- одобряване на пазарните оценки, изготвени във връзка с провеждане 
на публично оповестен конкурс за продажба на имоти – частна общинска 
собственост, а именно: 

* поземлен имот №10135.3512.177, одобрен със Заповед №КД-
14-03-885/ 12.07.2010г. на Началник на СГКК-Варна, целият с площ 5 252
кв.м., находящ се в гр.Варна, ж.к.„Младост”, микрорайон: 2, предмет на АОС
№6165/20.07.2010 г.;

* поземлен имот №10135.2526.953, целият с площ 1 652 кв.м.,
ведно със сгради – сграда на един етаж с №10135.2526.953.1 и застроена 
площ 114,00кв.м., сграда на един етаж с №10135.2526.953.2 и застроена площ 
4,00 кв.м., сграда на един етаж с №10135.2526.953.3 и застроена площ 



4,00кв.м. и сграда на един етаж с №10135.2526.953.4 и застроена площ 27,00 
кв.м., по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със 
Заповед №РД-18-92/14.10.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, 
находящ се в гр.Варна, м.„Св. Никола”, предмет на АОС № 
5881/22.10.2009г., със стойност по пазарна оценка, определена от независим 
оценител; 

- даване на съгласие за продажба чрез публично оповестен конкурс на 
имоти – частна общинска собственост, а именно: поземлен имот 
№10135.3512.177, одобрен със Заповед № КД-14-03-885/ 12.07.2010г. на 
Началник на СГКК-Варна, целият с площ 5 252кв.м., находящ се в гр.Варна, 
ж.к.„Младост”, микрорайон: 2, предмет на АОС № 6165/20.07.2010г. и 
поземлен имот №10135.2526.953, целият с площ 1 652кв.м., ведно със сгради 
– сграда на един етаж с №10135.2526.953.1 и застроена площ 114,00кв.м., 
сграда на един етаж с №10135.2526.953.2 и застроена площ 4,00кв.м., сграда 
на един етаж с №10135.2526.953.3 и застроена площ 4,00кв.м. и сграда на 
един етаж с №10135.2526.953.4 и застроена площ 27,00кв.м., по 
кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-
18-92/14.10.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в 
гр.Варна, м.„Св. Никола”, предмет на АОС №5881/22.10.2009 г.; 

– изграждане, оборудване, обзавеждане и въвеждане в експлоатация, в 
съответствие с одобрен проект, на нова детска градина за четири групи с 
басейн в кв.„Владислав Варненчик” в двора между ОДЗ №1 „Маргаритка” и 
ОДЗ №16 „Българче” на стойност в размер на 2 115 000лв. /два милиона сто и 
петнадесет хиляди лева/, без включен ДДС; 

 
 - възлагане на Кмета на Община Варна да подпише допълнително 

споразумение към договорите за концесия на автобусните спирки с № Д-6-
9200(1147)/28.09.2006 г., № Д-6-9200(1169)/04.10.2006 г., № Д-6-
9200(1170)/04.10.2006 г., след изменение на срока по т. 9.2 и по т. 9.5 от чл. 9 
на договора. 

- определяне на предназначението на жилища – частна общинска 
собственост, като: “Жилища за настаняване под наем на граждани с 
установени жилищни нужди”. 

- определяне на предназначението на жилища – частна общинска 
собственост, като: “Ведомствени”. 

- определяне на предназначението на жилища – частна общинска 
собственост, като: “Резервни”. 
 

- одобряване на пазарните оценки, изготвени във връзка с провеждане 
на публично оповестен конкурс за продажба на имоти – частна общинска 
собственост, а именно: 

*  поземлен имот №10135.3515.481, целият с площ 420,00кв.м., 
ведно със сграда на един етаж с №10135.3515.481.2 и застроена площ 



28,00кв.м., по кадастрална карта, одобрена със Заповед №РД-18-
64/16.05.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в гр.Варна, 
ул.”Йордан Йовков”, подрайон: 16, кв.40, предмет на АОС 
№4183/05.03.2007г., в размер на 241 500лв., без включен ДДС; 

* поземлен имот №10135.2554.499, целият с площ 703,00кв.м., по 
кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-
18-92/ 14.10.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в 
гр.Варна, ул.”Дубровник” №46, подрайон: 24, кв.32, предмет на АОС 
№4841/15.01.2008 г.; 

* поземлен имот №10135.2554.482, целият с площ 494,00кв.м., 
ведно със сгради – сграда на един етаж с №10135.2554.482.1 и застроена 
площ 45,00кв.м., сграда на един етаж с №10135.2554.482.2 и застроена площ 
29,00кв.м. и сграда на един етаж с №10135.2554.482.3 и застроена площ 
23,00кв.м., по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със 
Заповед №РД-18-92/14.10.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, 
находящ се в гр.Варна, ул.”Арх. Петко Момилов” №38, подрайон: 24, кв.2, 
предмет на АОС №2175/06.11.2001г., в размер на    316 990лв., без включен 
ДДС; 

* поземлен имот №10135.2559.208, целият с площ 1051,00кв.м., 
по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 
№РД-18-92/ 14.10.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в 
гр.Варна, ул.”Мир”, подрайон: 17, предмет на АОС №3172/23.08.2004г., в 
размер на 428 400лв., без включен ДДС; 

* УПИ VІІІ-3, целият с площ 270,00кв.м., находящ се в гр.Варна, 
ул.”Овчо поле” №26, подрайон: 14, кв.546, предмет на АОС 
№3113/09.07.2004г., в размер на    132 500лв., без включен ДДС; 

* поземлен имот №10135.2554.474, целият с площ 359,00кв.м., по 
кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-
18-92/ 14.10.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в 
гр.Варна, ул.”Арх. Петко Момилов” №2 и 2а, подрайон: 24, кв.2, предмет на 
АОС №3747/22.03.2006г., в размер на 209 110лв., без включен ДДС; 

* поземлен имот №10135.3513.247, целият с площ 506,00кв.м., по 
кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-
18-64/ 16.05.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в 
гр.Варна, ул.”Акад. Андрей Сахаров” №27, подрайон: 26, кв.12, предмет на 
АОС №3842/15.06.2006г., в размер на 310 980лв., без включен ДДС. 

- даване на съгласие за продажба чрез публично оповестен конкурс на 
имоти – частна общинска собственост, а именно: 

* поземлен имот №10135.3515.481, целият с площ 420,00кв.м., 
ведно със сграда на един етаж с №10135.3515.481.2 и застроена площ 
28,00кв.м., по кадастрална карта, одобрена със Заповед №РД-18-
64/16.05.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в гр.Варна, 



ул.”Йордан Йовков”, подрайон: 16, кв.40, предмет на АОС 
№4183/05.03.2007г.; 

* поземлен имот №10135.2554.499, целият с площ 703,00кв.м., по 
кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-
18-92/ 14.10.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в 
гр.Варна, ул.”Дубровник” №46, подрайон: 24, кв.32, предмет на АОС 
№4841/15.01.2008г.; 

*  поземлен имот №10135.2554.482, целият с площ 494,00кв.м., 
ведно със сгради – сграда на един етаж с №10135.2554.482.1 и застроена 
площ 45,00кв.м., сграда на един етаж с №10135.2554.482.2 и застроена площ 
29,00кв.м. и сграда на един етаж с №10135.2554.482.3 и застроена площ 
23,00кв.м., по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със 
Заповед №РД-18-92/14.10.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, 
находящ се в гр.Варна, ул.”Арх. Петко Момилов” №38, подрайон: 24, кв.2, 
предмет на АОС №2175/06.11.2001г.; 

*  поземлен имот №10135.2559.208, целият с площ 1051,00кв.м., 
по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 
№РД-18-92/ 14.10.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в 
гр.Варна, ул.”Мир”, подрайон: 17, предмет на АОС №3172/23.08.2004г.; 

* УПИ VІІІ-3, целият с площ 270,00кв.м., находящ се в гр.Варна, 
ул.”Овчо поле” №26, подрайон: 14, кв.546, предмет на АОС 
№3113/09.07.2004г.; 

* поземлен имот №10135.2554.474, целият с площ 359,00кв.м., по 
кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-
18-92/ 14.10.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в 
гр.Варна, ул.”Арх. Петко Момилов” №2 и 2а, подрайон: 24, кв.2, предмет на 
АОС №3747/22.03.2006г.; 

* поземлен имот №10135.3513.247, целият с площ 506,00кв.м., по 
кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-
18-64/ 16.05.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в 
гр.Варна, ул.”Акад. Андрей Сахаров” №27, подрайон: 26, кв.12, предмет на 
АОС № 3842/15.06.2006 г. 
при начална конкурсна цена за имотите общо в размер на 2 565 680 лв., без 
ДДС, при конкурсни условия: 

        * в случай, че пазарната стойност на обектите, определена от 
независими оценители и одобрена от ОбС – Варна е по-голяма от  
достигнатата при публично оповестения конкурс цена, без включен ДДС, 
разликата над тази сума не се заплаща от Община Варна на спечелилия 
публично оповестения конкурс; 

         * в случай, че пазарната стойност на обектите, определена от 
независими оценители и одобрена от ОбС – Варна е по-малка от достигнатата 
при публично оповестения конкурс цена, без включен ДДС, разликата до 
тази сума се заплаща от спечелилия публично оповестения конкурс; 



         * в договора, сключен със спечелилия публично оповестения 
конкурс участник, задължително да се включват горепосочените условия; 

         * Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на решението, като контрола от страна на 
Община Варна по извършването на огледите и приемането на предложените 
обекти от спечелилия публично оповестения конкурс участник, да се 
осъществява от оторизирани представители на дирекция “Общинска 
собственост” при Община Варна. 

/за – 36, против – 1, въздържали се – 2/ 
 
9. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Финанси и бюджет”  

относно:  
- приемане на информация за изпълнението на общинския бюджет за 

периода 01.01.2010 г. - 30.06.2010 г.; 
- вземане на решение, относно внасяне на 50% от получения наем от 

общински дружества в общинския бюджет;  
- определяне на  дивидент за 2010 г. (дължим от печалбите за 2009 г.) 

на търговските дружества с ограничена отговорност и акционерните 
дружества със 100% общинско участие;  

 - освобождаване от заплащането на дивидент за 2010 г. (дължим от 
печалбите за 2009 г.) на търговските дружества с ограничена отговорност и 
акционерните дружества със 100% общинско участие;  

- вземане на решение “В и К” ООД да внесе дивидент в размер на 
713 079 лв. (с приспаднат при източника данък върху дивидента) в срок до 
31.08.2010 г., определен на Общо събрание на съдружниците;  

- даване на  съгласие за финансово подпомагане на детски хор “Добри 
Христов”, чрез заплащане на част от разноските за пътуване в размер на 
2 000 лв. за участие в Международен хоров конкурс в Охрид, Македония; 

- даване на съгласие при възможност при актуализацията на бюджет 
2010 г. на Община Варна да бъдат отпуснати финансови средства   за обект 
“Ремонт на сграда – база към Природонаучен музей м-ст “Салтанат” № 32 – 
Морска градина” и  за извършване на консервационно – реставрационни 
работи за обект “Римски терми - Варна – І и ІІ етап”; 

- даване на съгласие при актуализацията на бюджет 2010 г. на община 
Варна за предоставяне целева сума в размер на 670 787, 00 лв. за “Градски 
транспорт” ЕАД;  

  - актуализиране на бюджета на “МЗДОС Д-Р МАРКО МАРКОВ” 
ЕООД, съгласно решение № 463/05.07.2010 г. на МС; 

- отпускане на финансови средства за самолетни билети за 10 човека от 
фолклорен танцов ансамбъл „Варна” за участие в Световния конгрес и 



фестивал на     /Световна организация за провеждане на традиционални 
изкуства и занаяти към ЮНЕСКО/ за периода от 05.11. до 13.11.2010 г. 

/за – 37, против – 0, въздържали се – 3/ 
   
        10. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Транспорт” 
относно: 
  - сключване на договор за изпълнение при равни квоти за обслужване 
превозите по транспортната схема на община Варна за линии 15, 15Б, 115, 
148 и 12, след съгласие на Областния управител на област Варна; 
  - възлагане с конкурс на превозите по линии 15, 15Б, 115, 148 и 12 от 
утвърдената транспортна схема на Община Варна. 

/за – 40, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
11. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Здравеопазване” 

относно: 
- отпускане на еднократна финансова помощ за лечение на нуждаещи 

се, по молби на граждани;  
- отказ за отпускане на еднократна финансова помощ за лечение, по 

молби на граждани. 
/за – 40, против – 0, въздържали се – 0/ 

 
12. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Социални 

дейности и жилищна политика” относно: 
- отпускане на еднократна финансова помощ за задоволяване на 

основни жизнени и комунално-битови потребности на нуждаещи се, по 
молби на граждани; 

- даване на съгласие за внасяне на предложение в Министерския съвет 
на Република България за отпускане на персонална пенсия на детето 
Димитър Мирчев Радев от гр. Варна, ул. „Атанас Георгиев” № 7 въз основа 
на предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-10-
94.Б(64)/16.07.2010 г. 

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

13. Разглеждане на предложения за решения от ВрК „Опазване и 
възпроизводство на околната среда” относно: 
 - възлагане на Кмета на Община Варна или упълномощено от него лице 
да предриеме необходимите мерки за актуализация на „Общинска програма 



на Община Варна за намаляване на емисиите и достигане на установените 
норми за вредни вещества, оценка и управление на качеството на 
атмосферния въздух”; 
 - възлагане на Кмета на Община Варна да отрази в кадастралните 
планове по райони озеленените площи, дълготрайните декоративни дървета и 
дърветата с историческо значение в Община Варна и да изготви опорен план 
към Общия устройствен план на гр. Варна, както и да организира съставянето 
и актуализирането на публичен регистър на озеленените площи, на 
дълготрайните декоративни дървета и на дърветата с историческо значение в 
Община Варна. 

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

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

- разкриване допълнителна на една целодневна детска група към ЦДГ 
„Зорница” за учебната 2010/2011 г.; 

- преобразуване на една оздравителна целодневна детска група в 
целодневна масова група за 25 деца, считано от 01.09.2010 г.; 

- дофинансиране на функция „Образование”, дейност 312 /специални 
детски градини/ в частта за издръжка със сума от 13 300 лв., считано от 
01.09.2010 г. 

/за – 40, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
  15. Разглеждане на предложения за решения от Комисия по 
приватизация и следприватизационен контрол относно: 
  - финализиране на приватизационна процедура за обект по приходната 
част на Годишния план за приватизация на 2010 г.; 

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

  16. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Обществен ред и 
сигурност” относно: 
  - задължаване на Кмета на Община Варна да изпълни решения на ПК 
„Обществен ред и сигурност” относно: 
   * молба от граждани на гр. Варна с вх. № РД 10-
9100(271)/04.06.2010 г., относно изграждане на тротоар по ул. „Братя 
Миладинови”; 



   * докладна записка от г-н Веселин Василев – директор на Първа 
езикова гимназия - гр. Варна, с вх. № ОС 10-6700(31)/02.06.2010 г. 

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

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

- приемане на “Наредба за условията и реда за прокопаване на 
елементите на техническата инфраструктура”; 

- изменение на текста на чл. 56, ал. 2 от “Наредба за изграждане, 
стопанисване, контрол и опазване на зелената система на територията на 
Община Варна”; 

- съгласуване на  План за регулация и застрояване на урегулиран 
поземлен имат/УПИ/ VІІ-127 и улична регулация от о.т. 294, 300, 301,302, 
303, 304, кв. 37, план извадка от ПП на ПРЗ на к.к. “Св. Св. Константин и 
Елена”; 

- одобряване на План за регулация и застрояване на ж.к. “Вл. 
Варненчик” ІІ м.р., гр. Варна; 

- включване  в актуализацията на бюджет 2010 г. на Община Варна 
финансови  средства в размер на 100 000 лв. за ремонт на подлези; 

- вземане на решение, с оглед на осигуряване на безопасността  на 
преминаващите деца, да бъде изграден тротоар зад Военна болница, в 
началото на бул. „Хр. Смирненски”, с минимална ширина 80 см., като 
възлага на Кмета на Община Варна да го реализира до 15.09.2010 г. 

/за – 40, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
  18. Разглеждане на отчет от председателя на Общински съвет Варна за 
дейността на Общинския съвет - Варна и неговите комисии за периода 
01.01.2010 г. – 30.06.2010 г. 

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

19. Разглеждане на предложение за решение от ПК „Предотвратяване и 
разкриване на конфликт на интереси” относно: 

- участието на общинските съветници Красимир Узунов и проф. 
Николай Джагаров в  състава на комисията, избрана с решение на 
Общинския съвет – Варна № 2406-10-1(24)/23, 24, 30.06.2010 г.  

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



20. Обсъждане на предложение за решение от Председателя на 
Общинския съвет – Варна относно свикване на ХХVІ-то заседание на 
Общинския съвет – Варна при следния проект за дневен ред: 

- приемане актуализация на Бюджета на Община Варна за 2010 г.; 
- предложения за решения от ПК и ВрК към Общинския съвет – Варна. 
/за – 40, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

  21. Разглеждане на „Доклад” от общинския съветник Красимир Узунов, 
вх. № ОС-10-94-К(12)/15.07.2010 г., в изпълнение на решение на Общинския 
съвет – Варна № 2197-4(23)/19.05.2010 г., относно проведено Общо събрание 
на акционерите на „Спортен комплекс Варна” АД. 

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

22. Изслушване на информация от представителя на Община Варна в 
Общото събрание на МБАЛ „Св. Анна”, гр. Варна, проведено на 22.07.2010 
г. 

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

 

С резултати от гласуването: за – 34, против – 0, въздържали се – 5, 

присъстващите общински съветници приеха окончателния вид на дневния 

ред на ХХV-тоо заседание на Общинския съвет - Варна. 

 

 

 

 



І. 

По точка първа от дневния ред: 

Питания и отговори на питания. 

 

          Пламен  НАЧКОВ  

          Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, тъй като кмета го няма, не 

знам,  на кого да задам въпроса, но аз ще си го поставя на вниманието на 

настоящето заседание на общинския съвет. Аз имам две питания към кмета. 

Едното по отношение на подлеза на спирка “Патриарх Евтимий”, на бул. 

“Владислав Варненчик”, който от така предложените ни материали е 

включен за ремонт, но подлеза, е със запушена канализация и при всеки дъжд 

става непроходим. Най-близките разстояния, където живущите могат да 

минат, това подлеза на автогарата и подлеза на “Тракия”, предвид това ,че 

има предпазен парапет. И въпроса ми е, тази сума, която е залегната, първо 

не е достатъчна за ремонта, тук е може би и кмета на “Одесос”. Да знае, 

молби които са отправили гражданите живущи в този район, за ремонта на 

подлеза, подлеза нощно време се затваря, става непроходим и създава 

предпоставки за други неща. Моля, да ми бъде отговорено, предвиждали се 

ремонт на отводнителната канализация на подлеза на “Патриарх Евтимий” на 

бул. “Владислав Варненчик”. И второто ми питане към кмета е във връзка с 

посещение на предния ден от г-н Минев, по отношение на картите, които 

издават превозвачите, в частност ползването на тролейбусните линии. 

Тролейбусните линии в посока “Владиславово” по “Сливница”, имат 

дублиращ се маршрут и става кориозно, че граждани, които имат карти за 82, 

не могат да ползват тролейбус 88 в дублиращата му част. А в картата на 

гърба е записано, че важи за всички автобуси по маршрута. Моля да се 

проведат разговори с превозвачите и да се отстрани тази дейност към 

гражданите, които биват принуждавани да слизат, ако нямат карти за 

съответния тролейбус. Благодаря ви.  



           Павел ХРИСТОВ 

           Добър ден. Въпроса ми касае кв. “Виница” и по-конкретно ул. 

“Константин Павлов”, в частта от кръстовището с ул. “Йоан Кръстител”, по 

посока подстанция “Виница”, две жилищни кооперации са построени там, 

като съответно те са разкопали, за да се включат във ВиК мрежата, след 

което не са възстановили участъците. И от около 2 месеца участъците стоят 

на чакъл и пръст, което след всеки дъжд влече строителни отпадъци, боклуци 

към вече възстановена отсечка от улицата, още миналата година и това 

предразполага разрушаване на пътната настилка. Там може би трябва да се 

провери, кои са строителите и да бъдат заставени да си възстановят участъка 

от пътя. И вторият сигнал касае ул. “Неофит Рилски”, по-конкретно 

блоковете по нея. Живущи на улицата са притеснени, че там  може да стане 

инцидент след някой следващ проливен дъжд, както напоследък 

наблюдаваме. Молбата ми е, администрацията да провери там наистина ли е 

тежко състоянието и ако е такова да се вземат мерки. Благодаря.  

 

           Д-р Петър ЛИПЧЕВ 

           Моят въпрос също касае кв. “Виница”. Ежедневно пътувам по 

маршрута Варна – Виница. Значи, точно в центъра на квартала и по самия 

път има около 4-5 доста опасни дупки, които вече половин година стоят 

незапълнени, това е първата част на въпроса ми. Второ пред механа “Лоза “ и 

“Никова къща”, шахтите са пропаднали вече около 10 см.. Мисля, че пътя е 

сравнително новоизграден, имали гаранционен срок и ако няма нека да бъде 

направено така, че тези шахти да бъдат поправени. Благодаря ви.  

 

             Доц. Огнян КЪЧЕВ 

            Уважаеми колеги, имам отговор на питане от предната сесия, от 23, 

24, 30.06.2010 г., относно предоставянето на обществено полезен труд на 

лишените от свобода. Присъствах на комисията, която бе свикана от 



заместник кмета г-н Петров, взе се решение. Удовлетворяваме този отговор, 

който кмета дава, но всички сме свидетели на нещастието, което се случи 

миналата седмица, инцидента с този 52-годишен човек. Като лош пророк бях 

на миналата сесия като казах, че трябвали да чакаме да се случи нещастие с 

някой, за да се отпуснат допълнително финансови средства за тази зелена 

система, за която говорим още от септември месец 2009 г. И съм много 

радостен, че в днешния дневен ред на заседанието на общинския съвет на 

сесията, в комисията “Опазване и възпроизводството на околната среда”, 

председателя Драго Дончев ще внесе предложение за актуализиране и 

съставяне на публичен регистър на тези озеленени площи, по чл. 63 от ЗУТ, 

който от 2004 г. е трябвало да се случи като факт. Но го няма. Моят апел към 

районните кметове и в частност към администрацията от Община Варна, 

използвайте необходимите сили и средства на тези лишени от свобода. Има 

възможност на всякъде тези паднали клони, които са затрупали целия град не 

са приоритет на гражданска защита. И г-н Купен Пашов, който беше преди 

малко тук, моите адмирации към неговите действия и активизацията на инж. 

Иванов от гражданска защита, но това са инцидентни дейности, които не 

решават въпроса с опазването и поддържането на зелената система в града 

ни. Това безобразие, което го има да нямаме такъв публичен регистър на 

озеленените площи не трябва да продължава повече. Именно в тази връзка е 

и чл. 63 от ЗУТ, който вменява на кмета на общината да създаде такъв 

регистър. Молбата ми е следната, към районните кметове, давайте искания 

към администрацията на варненски затвор, има лица лишени от свобода, 

които могат да полагат обществено полезен труд. Тази сутрин в телевизия 

“Черно море” слушах предаването, включително и тази мръсотия, която се 

излива по бордюрите отстрани и по шахтите, които се затлачват. Всички  

пътища и мръсотията, която я има, тези лица лишени от свобода могат да я 

свършат перфектно. Благодаря ви за вниманието.  

 



           Николай АПОСТОЛОВ  

            Благодаря на г-н Къчев, други питания? Имали други питания? Не 

виждам.  

 В залата знам, че е временно изпълняващ длъжността кмет на град 

Варна, г-н Жожев, ще дадели отговори?  

 

           Адв. Антон ЖОЖЕВ – зам.кмет Община Варна 

           Уважаеми общински съветници, смятам въпросите за достатъчно 

сериозни, за да мога да отговоря на прима-виста. Ще получите писмени 

отговори до една седмица.  

 

 

           



ІІ. 

 По точка втора от дневния ред: 

 Обсъждане проблема и състоянието на Логопедична детска 

градина № 20 „Бриз” – гр. Варна, м. „Салтанат” 83. 

Докл.: Николай АПОСТОЛОВ – 

Председател ОбС 

 

   Веселин МАРЕШКИ           

           Ще използвам точката само да направя две малки отклонения, защото 

всички тези неща са свързани. Една забележка към председателя на 

Общинския съвет. На първата сесия и още на първия председателски съвет, 

много добре си спомням, че вие обявихте, че като един от най-подготвените 

заместник председатели на Общинския съвет, г-н Неделчо Михайлов ще ви 

помага на първата сесия, но след това ще се спазва ротационния принцип. 

Виждам, че дори и най-дребните неща от това, което се обещаваше като 

промяна не се спазват. Това е едната ми забележка. Второто, което искам да 

кажа е, че на първото пък събиране на председателския съвет още в началото 

на мандата, преди три години, бяха взети някои кардинални решения с 

голямо мнозинство. Бих казал с пълна подкрепа на председателския съвет, че 

има няколко проекта, които са ключови за Варна, те се затлачват години 

наред и трябва да бъдат реализирани. Един от тези проекти беше проекта за 

кметство “Младост”. Не виждам кметицата, жалко, щеше да е хубаво да я 

чуем, защото там разбрах, че се говореше, че има готов проекта. В един 

момент, ето виждате, мандатът свършва и кметство “Младост”... Аз не живея 

в “Младост”, но за гражданите на Варна, особено тези, които живеят в 

“Младост”, мисля, че виждате какъв е ефектът от нашата бързина на действие 

и от това как, кой, кога, къде и защо се извърта. Посочвам ги тези неща, 

защото тук преходът веднага го правим към следващия проект, който, 

получих информация от администрацията е ключов, много важен, и всеки, 



ако си сложи ръка на сърцето и гласува със съвестта си, ще знае, че не може 

град като Варна да си позволява лукса градската библиотека да бъде зарината 

в някакви пространства, които не знам дали отговарят на изискванията за 

библиотека в администрацията. Съответно по този начин да заема място от 

администрацията и тя пък да не може да изпълнява добре своите функции. 

Защото, виждам, че няма стая и за някои от групите, няма стая и за юриста на 

Общински съвет и въобще, като цяло, се спира работата на Общинския съвет. 

Т.е. проекта за едно такова учреждение за нас е много важен, той е важен за 

всички деца, не само за тези, които учат в Логопедичната детска градина, за 

всички други детски градини, за всички училища, включително и за 

студентите, а и за всички граждани на Варна. Оттук нататък започват 

огромните спекулации за това кой, защо, как и какво е искал, от кого го иска, 

кой какво щял да заграби, в крайна сметка – заграбва ли или не заграбва. Тук, 

на вниманието на журналистите, аз чета нещо от рода на: “Апетитният зелен 

терен в местността “Салтанат” се подготвя да мине в ръцете на бизнесмена и 

общински съветник Веселин Марешки”, а не обратното. Защото, само ще 

отбележа, че Морската градина има страшно много имоти и тук, на 

вниманието на БСП, има няколко разпоредителни сделки на много ниска 

цена с имоти в Морската градина при техния заместник областен управител 

отпреди няколко месеца. Така че нека бъдем, сваляме маските тука и казваме 

кой за какво се бори. Не се казва, че примерно, измежду стотиците хиляди 

декари в Морската градина, по-скоро, че общината заграбва един терен в 

пощата. Пощата, на пъпа на Варна, на гърба на Катедралата, тя е единствена. 

Значи съседната, задната сграда, другите сгради, нали, защото в плана на 

този имот, до него има други имоти, по в страни има още повече имоти и в 

момента има пазар и много добре се знае на какви цени вървят имотите в 

Морската градина, докато Централна поща е една и не съм чувал, нали, да се 

продава. Оттам нататък отиваме в следващото противоречие, във вчерашната 

декларация на една от партиите в общинския съвет, Приморският парк е една 



кауза и БСП ще се бори твърдо за нея. Доколкото разбирам всички се борят 

за тази кауза. От една страна, аз се боря за каузата Приморския парк да не се 

застроява и, така, смея да твърдя, че от тука присъстващите и от повечето 

варненци, аз съм един от най-често разхождащите се там. В този смисъл съм 

бил абсолютно против там някога, когато и да е било, и за в бъдеще да се 

строи каквото и да било. В друга декларация обаче, отпреди това ние четем, 

че Гуцанов е предложил друга детска градина на мястото, най-подходящ бил 

общинският терен и, че това било приоритет на БСП. Т.е. аз не мога да 

разбера, ние в момента ще строим ли нещо в Морската градина, било то и 

детска градина, защото може някой да каже, че и училище трябва да 

построим, и болница, все такива социални, може и социален дом да 

построим. Т.е. ние в момента се противопоставяме на целия град, който иска 

Морската градина да бъде запазена без никакви строежи. Това дали е за 

Марешки, дали е за детската градина, защото тя също е за няколко души, 

дали е за някой друг, дали е за тенискортове, защото чувам, че някой... Още 

повече, най-лошото е, че се чу, че всичките тези дебати са поставени от 

гледна точка на това, че някой искал да строи кооперация там и вече бил 

обещал по няколко апартамента на различни хора. Но за мен въпросът е 

принципен, ние в крайна сметка, всеки един, сме за опазването на Приморски 

парк без никакво строителство там или все пак ще правим изключения за... 

без значение за какво. Тези неща, всеки един е хубаво да си ги зададе тези 

въпроси, да си отговори пред себе си, пред избирателите си, пред съвестта си 

и съответно да вземе най-правилните решения. В този смисъл, предлагам, 

понеже проблемът се постави и той трябва да бъде решен, предлагам да се 

създаде комисия от общински съветници, администрация, директорите на 

детската градина и на библиотеката, журналисти и всички общественици, 

които искат да се включат. Т.е. аз така, както гледам, съставът ще отиде 

около 15 човека, но той ще бъде отворен за всеки, който прояви интерес, като 

предложението ми е Председателският съвет, като представителство на целия 



Общински съвет с по-изявените, да не се обидят останалите, но все пак 

групите сте си ги избрали за председатели на групите... Председателският 

съвет от страна на Общинския съвет, от страна на администрацията 

заместник кмета по образование, заместник кмета по собственост и 

заместник кмета по правните въпроси, ако трябва и някой друг да се включи, 

смятам, че това е едно добро представителство. Директорът на детската 

градина, директора на библиотеката и от всички медии по един представител. 

Работна група, която да обсъди този проблем и да излезе с позициите, където 

всеки да каже кой за какво е. Ще строим ли нещо, няма ли да строим, ако 

строим, библиотека ли ще бъде или детска градина, или какво. И след като се 

постави на публично обсъждане този въпрос, тогава да излезем с решение, 

което да вземем на специална сесия на Общинския съвет. Благодаря ви. 

 

          Пламен НАЧКОВ 

          Уважаеми колеги, изказването на г-н Марешки ме провокира към 

отговор на неговите популистични изказвания, които един път целят уж 

пробуждане на някакво обществено мнение, втори път, известен елемент на 

лобизъм, в който, както всеки човек, занимаващ се с бизнес, търси свое 

решение. Искам да ви кажа, че политиката през последните 20 години за 

запазване на Морската градина в частта не само до Шокъровия канал, но и в 

частта до тенискортовете, е била приоритет в нашата работа, с изключение на 

това, че доста реституции в тази част доведоха до това застрояване. И аз мога 

твърдо да кажа обектите, които стоят в момента от едно време. Това е волята 

на бившия Окръжен комитет на партията, която е Логопедичната детска 

градина. Още в първите години тя стана оздравителна детска градина. Тук е и 

Янко Станев, който може да каже, че временния изпълком взе това решение и 

никой, никога не си е помислял там да направи нещо друго. И това, което г-н 

Гуцанов го е казал във връзка с кризата, която е в града с осигуряване на 

места в детските градини, логично е върху тези 15 дка да се развие 



съвременна детска градина, защото това което е, то не обслужва и не 

задоволява потребностите в града. Мога да кажа кои са вътре в Морската 

градина и, както Марешки каза, има и наши колеги между тях. Никой не 

говори за неприкосновената частна собственост, говорим кой как влезе и има 

ли случайности. Просто няма случайности и, ако г-н Марешки е закъснял да 

влезе в тази част на Морската градина, има време, още една година до края на 

мандата, и това може да се случи. Последователността и на кметската 

администрация и на всички ръководства на Общинския съвет, тук не 

политизирам нещата, са за запазване на Морската градина, като уникален 

природен парк. Това, че известни изключения се направиха от страна на 

администрацията и в последствие си вадят въглените за това нещо, не е 

предмет на дискусията, която ние почваме да водим. Идеята, която бе на д-р 

Бояджиев, както разбрах е, как така става, че администрацията внася едно 

нещо и сама си го изтегля, а ние изместихме проблема в друга посока. В 

последните четири мандата, които са минали, особено трите, които вървят 

сега, това е уникална практика на нашия кмет. Когато нещо замирише, то е 

подписано от заместващия го и казва: не е в мое присъствие, аз го изтеглям. 

И това и медиите го знаят, и всички съветници, които са минали го знаят. 

Това са триковете, в скоби, на добрия кмет, който в един момент се намесва и 

потушава някакво скандалче. Нито един от съветниците, аз считам, че няма 

да посегне със своя глас за унищожаване на Логопедичната детска градина. 

Този проблем, за мен, е изкуствено създаден от необмислените действия на 

общинската администрация. Това не им е за първи път, а през последната 

година ще има доста такива неща, аз ви го гарантирам. 

 

          Веселин МАРЕШКИ 

          Г-н Начков, благодаря ви, само че много манипулации. Значи първо, 

отдавна съм поканен да участвам и да се включа в застрояването на Морската 

градина още в предния мандат, когато бях общински съветник и, както 



виждате не съм се включил. Освен това и днес, към днешна дата ме засипват 

с няколко оферти за няколко имота, които се продават, така че аз във всеки 

един момент мога да вляза, където си поискам без да питам вас или някой 

друг, нали така? Това е частен пазар. Това е първата манипулация. Втората 

манипулация е за това, че никой тук не се интересува защо едно предложение 

е внесено и после е оттеглено. Това е много честа практика, така че това не е 

бил въпросът на колегата Бояджиев, а по-скоро беше за дебат по същество. 

Защото ние какво да кажем за това, защо е внесено и защо е оттеглено. Ами 

те и друг път са го правили това нещо и никой друг не е поискал да следи 

защо е внесено и после – оттеглено, а какво правим по същество. Оттам 

нататък основният въпрос, който идва – ние ще строим ли в Морската 

градина или ще я запазим непокътната, без значение дали е болница, защото 

те и болниците може утре да не стигат. Училищата също не стигат. И ние 

сега в Морската градина ще строим ли или ще се разхождаме? Защото аз 

мисля, че ако се направи едно обществено допитване и се противопоставят 

няколкото деца там, които учат на целия, който се разхожда и който, така или 

иначе се сблъсква с хората, които водят децата си там с коли в Приморския 

парк и не могат да се разхождат. Защото вие, ако отидете там в детската 

градина в някои часове, не можете да стигнете до там от коли. И ние какво 

правим сега? Не мога да разбера БСП за пълна забрана за строителство лиса, 

за да се разхождаме там и да има за майки с деца и за всички, или са за 

строителство. На това трябва да се отговори днес, а не на манипулациите. 

Оставете ме мен. Аз още днес мога да си купя който и имот да си поискам, 

има много имоти. Аз с това започнах. В Морската градина има стотици 

хиляди декари и много имоти се продават. Дебатът беше ще гласуваме ли в 

момента решение за пълна забрана на строителството в Приморския парк или 

не. И третата манипулация на уважаемия г-н Начков, не само частни имоти 

са се застроили в Морската градина и не само частни имоти са станали с 

разпореждане. Ако той не е запознат, а аз мисля, защото и по този проблем се 



вдигна шум, че БСП са много добре запознати с продажбата на паркинга на 

спирка “Акации”. Какво става с паркинга на Акациите? БСП участвала ли е в 

тази продажба? Тя за продажба на държавна и общинска земя ли е в 

Приморски парк или не е за продажба? Защото сега чуваме, че нали, ако е за 

Марешки е против, ако е за някой друг е за. Ето тези неща искам да си ги 

кажем тук, открито, дали по принцип сме против или за някои може, а за 

други не. И точно затова още веднъж предлагам да я сформираме тази група, 

за да ги уточним тези въпроси и да излезем с една позиция, която да тежи и 

от обществеността, медиите, Общинския съвет и администрацията. Благодаря 

ви. 

 

          Красимир УЗУНОВ 

          Вижте колко е простичко. Библиотеката си има място, което ние 

гласувахме преди няколко сесии. Общинската администрация да бъде така 

добра да освободи Стоматологията. Така решихме ние и те имат задачата да 

освободят там всички фирми, които плащат по два-три лева на квадрат и 

библиотеката да си отиде там. За какви библиотеки си говорим тук изобщо? 

Това е решено. Приморският парк е друга бира. Така че да си отиде 

библиотеката там, общинарите да си намерят начин да изведат фирмите от 

там и въпросът се решава. 

 

           Николай АПОСТОЛОВ 

           Точката е за градината, г-н Узунов. 

 

           Красимир УЗУНОВ 

           Вижте сега, то градината, ама библиотеката, пък пощата, пък това, пък 

онова...За градината ще ви кажа една простичка работа. Цар Фердинанд на 

времето с указ 23, който имам за къщата, е иззел 26 имота, за да създаде 

Морска градина, така е написано. Тези 26 имота ги е взел, обезщетил е 



всички собственици със златни левове и казал на общината, подарявам ви 

тази територия, за да направите морска градина. Та, сега ние правим 

обратното на царя. Дали ще строим небостъргачи в Морска градина ние ще 

решим, дали ще са детски градини пак ние ще решим. Кой какво му се иска, 

това са лични работи. Аз лично ще гласувам градината да не се прави нищо, 

ако ме пита някой, нали. 

 

          Д-р Ивайло БОЯДЖИЕВ 

         Отдавна Морската градина в северната й част е станала квартала на 

богатите и ако там частната собственост е свещена и неприкосновена, то 

какво ще се строи в Морската градина е въпрос и на местната администрация 

и там под формата на галерии, сгради за обществено ползване има доста 

луксозни хотели, които се ползват точно като място за живеене точно на тези 

богати хора. Не мисля, че тук проблемът е само в БСП, по-скоро е проблем 

на комуникация между местната власт и претенциите на реститутите и ако 

тогава са били 26 имота, сега се оказва, че са над 140 имота. Как така се е 

получило такова нещо също е много интересно и казус за разследване. Така, 

гледам, че партията, която в момента управлява много обича разследванията. 

Аз исках дебат, защото, когато тези неща се вземат като решения в 

комисиите и въпреки решенията там се вкарват, както като предложение, 

така и в дневния ред, то явно има на друго място други хора, които решават 

какъв точно да е дневния ред на Общинския съвет във Варна. Може би, 

наистина, г-н Марешки има едни добри намерения като инвестиции, като да 

запази логопедичната градина, това ще стане ясно. Може би наистина е добре 

да се направи една такава работна група и ако има нещо работещо за града, 

независимо опита за демонизиране на г-н Марешки, не че и аз не съм му ял 

попарата, не смятам, че това нещо е лошо и неработещо за града. В този 

смисъл исках този дебат и да успокоим варненското общество, че все пак, за 

сега, никой няма да пипне логопедичната градина и ако ще стане това, то ще 



стане в дебат, както с нашата общественост, така и в Общинския съвет, а не 

по знайни и незнайни местенца на кафе. Благодаря ви.  

 

         Владимир ТОНЕВ 

         Дебатът е хубаво нещо. В него се ражда и се чува истината, но не 

винаги е прагматичен. Затова, предлагам, да погледнем от другия ъгъл. 

Всички казваме, че искаме да запазим Логопедичната градина, а в следващия 

момент правим работна група, а нещата са сравнително лесни. 

Логопедичната градина в момента е върху две УПИ-та. Едното е 1600 кв.м., а 

в другото са въпросните около 15 600 кв.м. Струва ми се съвсем лесно да се 

разшири УПИ-то, което е към логопедичната градина, така че нейният терен 

да стане достатъчно голям, за да отговаря на нормативите и той да си остане 

публична общинска собственост. Така вероятно ще останат едни свободни 

10-11 дка, което би представлявало отделно УПИ, за което, ако някой ни 

предложи тук в Общинския съвет нещо, което е добро за града, бихме могли 

да го реализираме. За парите, сравнително опасно, както чух подхвърляне – 

най-хубаво да го продадем, защото продавайки го ние се ангажираме да се 

прави нещо в градината, което би могло да противоречи на интереса на 

варненци. А, ако коментираме това, че в миналото са ставали много неща, да 

ставали са по едни или други причини. Незнайно кой, как и защо, вероятно 

както се подхвърли в залата, причина са били парите, които са били давани, 

за да стават тези неща, но това не означава, че ние трябва да позволим да се 

оставят вратички, които да позволят това и за в бъдеще. В крайна сметка ние 

поумняваме с годините и миналите грешки не би следвало да допускаме да 

бъдат направени. Затова предлагам да спрем дебатите и да го върнем това 

нещо в постоянната група или в администрацията, където да може да обособи 

един достоен парцел, който е до зоологическата градина, като казвам достоен 

имам в предвид може би 6-7 декара. Има специалисти по образованието, 

които знаейки бъдещето развитие, например г-н Базитов би могъл да каже 



колко е достатъчно за да остане зоологическата градина, другия парцел вече 

като свободен можем да решим какво да го правим. Благодаря.  

 

 С резултати от гласуването: за – 37, против – 0, въздържали се – 0, 

присъстващите общински съветници приеха процедурното предложение на г-

н Вл. Тонев за прекратяване на дебатите. 

 

 Общ брой присъстващи общински съветници - 28 

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 2430-2.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 30, ал. 4 
от „Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, 
Общински съвет – Варна решава да се създаде Работна група за 
разглеждане на проблемите и състоянието на Логопедична детска градина 
№ 20 „Бриз”- гр. Варна, в състав:  

- заместник-председатели на ОбС,  
- зам.кмет на община Варна по правни въпроси,  
- зам.кмет на община Варна по образование и наука, 
- директор на Дирекция „Общинска собственост”, община Варна  
- директор на Логопедична детска градина № 20 „Бриз” – гр. Варна,  
- директор на РБ „Пенчо Славейков” - гр. Варна,  

като за целта представителите на обществени организации и на медиите в 
гр. Варна, желаещи да вземат участие в работата на работната група, да 
подадат заявления в отдел „Канцелария на Общинския съвет”, в срок  до 
следващото заседание на Общинския съвет, което ще се проведе на 
11.08.2010 г. 

/за – 25, против – 0, въздържали се – 3/ 
 



ІІІ. 
По точка трета от дневния ред: 
Разглеждане на върнати от Областния управител на Област Варна 

актове на Общинския съвет – Варна със Заповед № РД-10-7706-
206/15.07.2010 г., за ново обсъждане, както следва: 

- решение № 2378-7(24)/23, 24. 30.06.2010 г.; 
- решение № 2393-9(24)/23, 24. 30.06.2010 г.; 
- решение № 2410-11(24)/23, 24. 30.06.2010 г.; 
- решение № 2417-13-4(24)/23, 24. 30.06.2010 г.; 
- решение № 2419-13-4(24)/23, 24. 30.06.2010 г. 

   Докл.: Т. ТРЕНДАФИЛОВА – директор дирекция 
                                                   „Собственост и стопанство”, община Варна 
               д-р Я. СТАНЕВ – председател  

  ПК „Финанси и бюджет” 
       Кр. СИМОВ – председател  

  ПК „Туризъм и търговия” 
       д-р Ив. БОЯДЖИЕВ – председател  

  ПК „Здравеопазване” 
 

          Общ брой присъстващи общински съветници - 35 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 2431-3.   На основание чл. 45, ал. 9 и ал. 10, във връзка с ал. 4 от 
ЗМСМА  и  във връзка със Заповед № РД-10-7706-206/15.07.2010 г. от 
Областен управител на  област с административен център Варна, Общински 
съвет – Варна отменя свое решение № 2378-7(24)/23, 24. 30.06.2010 г. 

/за - 30, против - 0, въздържали се - 4/ 
 
 
 2432-3.   На основание чл. 45, ал. 9 и ал. 10 във връзка с ал. 4 от 

ЗМСМА и във връзка със Заповед № РД-10-7706-206/15.07.2010 г. на 
Областния управител на Област Варна, Общински съвет - Варна 
потвърждава свое решение № 2393-9(24)/23,24,30.06.2010 г. на Общински 
съвет – Варна, като законосъобразно и правилно. 

 
    /Резултати от поименно явно гласуване: 
    за – 32, против – 0, въздържали се  – 1, отсъстват – 17/ 



2433-3. На основание чл. 45, ал. 9 и ал. 10, във връзка с ал. 4 от 
ЗМСМА  и  във връзка със Заповед № РД-10-7706-206/15.07.2010 г. от 
Областен управител на  област с административен център Варна, Общински 
съвет – Варна потвърждава свое решение № 2410-11(24)/23, 24. 30.06.2010 
г. 

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

 

2434-3.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и 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 – 35, против – 0, въздържали се  – 0, отсъстват – 16/ 

 
 

2435-3.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и 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 “Чайка" ЕООД, да 
получи възнаграждение в размер на 100 лева общо за участията си в 
заседанията на Комисията”. 

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

 



ІV. 

По точка  четвърта от дневния ред: 
Разглеждане на: 
- Оспорване от кмета на община Варна, вх. № РД-10-

9302(70)/13.07.2010 г., на Решения на Общинския съвет Варна № 2407-10 
и № 2408-10(24)/23, 24. 30.06.2010 г.; 

- Оспорване от кмета на община Варна, вх. № РД-10-
9302(69)/13.07.2010 г., на Решение на Общинския съвет Варна № 2414-
11(24)/23, 24. 30.06.2010 г. 
   Докл.: Вл. ТОНЕВ – председател ПК „Архитектура, 
                                                    строителство, устрйство, организация и развитие 
                                                    на територията на общината и населените места” 
               д-р Я. СТАНЕВ – председател  

  ПК „Финанси и бюджет” 
        

               Николай АПОСТОЛОВ 

               Преминаваме към точка 4 от дневния ред. Разглеждане на 

оспорвания от кмета на Община Варна. първото оспорване касае решение 

на ПК “Архитектура”. Тук давам думата на г-н Владимир Тонев да ни 

запознае.  

 

                Владимир ТОНЕВ 

                Относно оспорване от кмета на Община Варна с вх. № РД – 10-

9302/70/13.07.2010 г. на решение на общински съвет Варна с  № 2407-10 и 

2408-10/24/23, 24, 30.06.2010 г. На основание чл. 45, ал. 9  и ал. 10, във 

връзка с чл. 4 от ЗМСМА и във връзка с оспорване на кмета на Община 

Варна, общински съвет Варна реши: изменя решение на общински съвет 

Варна с  № 2407 в частта му в точка 1, като израза: чл. 16, ал. 1 от ЗУТ – 

отпада. След изменението поради допусната фактическа грешка в точка 1 

от решение № 2407 същото придобива следния вид: 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. № ЗО – 46475/08.07.2009г. общински 

съвет Варна отказва съгласуването на план за регулации за застрояване на 



урегулиран поземлен имот, УПИ 3, 605, 624 за жилищно строителство, 

басейн и трафопост, в кв. 20 по плана на курортния комплекс “Златни 

пясаци”. Предлага на министъра на МРРБ да не одобри плана за регулации 

за застрояване на регулирания поземлен имот за жилищно строителство, 

басейн и трафопост, кв. 20 по плана на курортния комплекс “Златни 

пясаци”.  

 

                 Николай АПОСТОЛОВ 

                 Да ги разгледаме едно по едно. Мнения и съображения колеги?  

 

                 Пламен НАЧКОВ 

                 Сега в случая се получава това, за което г-н Анчев го каза. Значи 

кмета оспорва и едновременно с това предлага друга редакция на 

решението. Ако ние не отменим това решение, което сме взели на предната 

сесия и да прогласуваме новия текст, в пространството ще останат две 

решения с различни текстове. Затова моето предложение е да отменим 

решението, което имаме от предната сесия, което кмета оспорва и след 

това да приемем новата редакция на решението. Но в изложението на 

кмета не става ясно, кои са мотивите, че отказваме на тази фирма 

съгласуване на ПРЗ-то. Ако г-н Тонев е запознат да обясни на съветниците.  

 

           Владо ТОНЕВ 

           Предложението на кмета беше да го одобрим. На комисия по 

“Собственост и стопанство” предвид на това, че пречиствателната станция 

на Златни пясаци е задръстена и не може да поема повече нови обекти, 

решихме да не го одобрим. По същество обжалването на кмета не е 

старото му предложение да го одобрим, той по същество обжалва 

включено при нас като техническа грешка, както и го прочетох – чл. 16, ал. 

1 от ЗУТ. Да отпадне. Чл. 16, ал. 1 е станала техническа грешка, защото тя 



касае регулация на парцели, които са нямали първоначална регулация и че 

до 25% биха могли да се отнемат в полза на общински или държавни 

обекти. Това е очевидна фактическа грешка. И това, което аз го чета в зала, 

не денс да вземем ново решение, а да си коригираме старото решение от 

предходната сесия, така че в момента правим корекция само на старото 

решение на днешната сесия. Без да вземаме ново решение с нов номер. 

Така че, г-н Анчев, става въпрос за следното: след изменението поради 

допусната фактическа грешка в точка 1 от решение № 2407, същото 

придобива следния вид. Това е решението ни от предходната сесия. Мисля, 

че така е правно издържано и би могло да мине.   

 

             Николай АПОСТОЛОВ 

             Съгласен ли сте г-н Начков? Юристите след консултации 

предложиха този вариант. Вие искате да гласуваме вашето предложение, 

така ли?  

 

           Владо ТОНЕВ 

           Грешката е техническа, защото това предложение за чл. 16, не е 

предложението на кмета, не беше и предложението на комисията. Реално 

погледнато тогава на същата тази комисия ние приехме и план за 

регулация и застрояване на Св. Никола. Където чл. 16 е приложим и при 

съставянето на решенията, при техническото им изготвяне просто е 

станало копи-пейст от горното и затова е станала техническа грешка, това 

е съществото на техническата грешка. Никога чл. 16, т. 1 не е присъствал 

нито в решението на кмета, нито в решението на постоянната комисия по 

“Архитектура”.  

 

            Николай АПОСТОЛОВ 



            Поправка на явна фактическа грешка. Други мнения и съображения 

колеги? Не виждам. Който е направен с така направеното предложение на 

председателя на комисията, моля да гласува. 

 
 
 

 

Общ брой присъстващи общински съветници - 35 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

2436-4.   На основание чл. 45, ал. 9 и ал. 10 във връзка с ал. 4 от 
ЗМСМА и във връзка с оспорване на Кмета на Община Варна с вх. № РД10-
9302/70/13.07.2010г., Общински съвет – Варна реши: 

Изменя  решение на Общински съвет – Варна   № 2407-
10/24/23,24,30.06.2010 г. в частта му по т. 1, като израза: “...чл. 16, ал. 1 от 
ЗУТ..” отпада.  

 
След изменението, поради допусната очевидна фактическа грешка в 

точка 1 от решение №  2407-10(24)/23,24,30.06.2010 г., същото придобива 
следния вид: 

                                       
        „2407-10. 1. 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-46475/08.07.2009 г., Общински съвет-Варна отказва 
съгласуването на План за регулация и застрояване на урегулиран поземлен 
имат/УПИ/ ІІІ-605, 624 “за жилищно строителство,   басейн и трафопост”, 
кв. 20 по плана на к.к. “Златни пясъци”. 

       2. Предлага на Министъра на МРРБ да не одобри Плана за 
регулация и застрояване на урегулиран поземлен имат/УПИ/ ІІІ-605, 624 “за 
жилищно строителство,   басейн и трафопост”, кв. 20 по плана на к.к. 
“Златни пясъци”.” 

    /за – 30, против – 0, въздържали се  – 5/ 
 

Владо ТОНЕВ 

           На основани чл. 45, ал. 9  и ал. 10, във връзка с чл. 4 от ЗМСМА и 

във връзка с оспорване на кмета на Община Варна с вх. № РД – 10-

9302/13.06.2010 г. общински съвет Варна реши: изменение на решение на 



общински съвет Варна с № 2408-10(24)/23, 24, 30.06.2010 г., като израза чл. 

16, ал. 1 от ЗУТ отпада. След изменение поради допусната очевидна 

фактическа грешка, решение с  № 2408 придобива следния вид. 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. № ЗО – 

19634/10.03.2010 г. общински съвет Варна съгласува план за регулация и 

застрояване на урегулиран поземлен имот, УПИ 4, 159 за манастир в кв. 

14, план извадка от ПП на ПРЗ на курортен комплекс “Св. Св. Константин 

и Елена”.  

 
 
             
              Николай АПОСТОЛОВ 

              Мнения и съображения? Не виждам, който е съгласен с така 

направеното предложение, моля да гласува.  

 
Общински съвет Варна прие следното 

  
РЕШЕНИЕ: 

 
2437-4.   На основание чл. 45, ал. 9 и ал. 10 във връзка с ал. 4 от 

ЗМСМА и във връзка с оспорване на Кмета на Община Варна с вх. № РД10-
9302/70/13.07.2010 г., Общински съвет – Варна реши: 

Изменя  решение на Общински съвет – Варна № 2408-10/24/23, 24, 
30.06.2010 г., като израза: “...чл. 16, ал. 1 от ЗУТ..” отпада.  

 
След изменението, поради допусната очевидна фактическа грешка, 

решение №  2408-10/24/23,24,30.06.2010 г.,  придобива следния вид: 
      „2408-10. 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-19634/10.03.2010 г., Общински съвет - Варна съгласува План 
за регулация и застрояване на урегулиран поземлен имат/УПИ/ ІV-159 “за 
манастир, кв. 14 план извадка от ПП на ПРЗ на к.к. “Св. Св. Константин и 
Елена”.” 

    /за – 32, против – 0, въздържали се  – 5/ 
 
 



Николай АПОСТОЛОВ 

Следващото оспорено решение от кмета касае решения на комисията 

по “Финанси и бюджет”. 

 

             Янко СТАНЕВ 

             Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, 

   Става въпрос за оспорване на г-н кмета за решението за курортните 

такси. Затова аз ще ви прочета решението на комисията и ще ви прочета 

предложението за решение на общински съвет, което е да потвърдим 

решението си, защото в този смисъл беше решението на комисията. На 

основание чл. 45, ал. 9 и ал. 10 от ЗМСМА и във връзка с оспорването на 

кмета на Община Варна, общински съвет Варна не приема оспорването на 

кмета на Община Варна, във връзка с решение № 2414-11(24)/23, 24, 

30.06.2010 г. И предложението за решение на днешната сесия на общински 

съвет от комисията по “Финанси и Бюджет” на основание чл. 45, ал. 9 и ал. 

10 от ЗМСМА, общински съвет Варна потвърждава свое решение № 2414-

11(24)/23, 24, 30.06.2010 г. Т.е. потвърждаваме това решение, което сме 

взели за таксите.  

 

          Николай АПОСТОЛОВ  

          Мнения и съображения. Не виждам. Поименно гласуване.  

 
 

Общински съвет Варна прие следното 
  

РЕШЕНИЕ: 

2438-4.   На основание чл. 45, ал. 9 и ал. 10 от ЗМСМА Общински 
съвет – Варна потвърждава свое решение № 2414-11(24)/23,24,30.06.2010 г.   

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

 



 
 

 



V. 

           По точка  пета от дневния ред: 
           Промени в статута, ръководствата и съставите на ПК и ВрК към 
Общински съвет – Варна. 

Докл.: Н. АПОСТОЛОВ – Председател ОбС 
 
 

          Общ брой присъстващи общински съветници - 41 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

2439-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2 , от 
„Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, 
Общински съвет – Варна решава общинският съветник Панко Кирилов 
Анчев да бъде член на ПК „Култура и духовно развитие”. 

/за – 38, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
  
2440-5-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 20, ал. 1,т. 

1 от „Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, 
Общински съвет – Варна освобождава от състава на ПК „Младежки 
дейности и спорт”общинският съветник Тодор Иванов Мутафов. 

/за – 38, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
2440-5-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2, 

от „Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, 
Общински съвет – Варна решава общинският съветник Тодор Иванов 
Мутафов да бъде член на ПК „Финанси и бюджет”. 

/за – 38, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
2441-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 20, ал. 1, т. 1 

от „Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, 
Общински съвет – Варна освобождава от състава на ПК „Култура и 
духовно развитие” общинският съветник Орлин Иванов Симеонов. 

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



2442-5-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 20, ал. 
1,т.1 от „Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – 
Варна, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация”, Общински съвет – Варна освобождава от състава на ПК 
„Социални дейности и жилищна политика” общинският съветник Петър 
Николаев Липчев. 

/за – 38, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
2442-5-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2 , 

от „Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, 
Общински съвет – Варна решава общинският съветник Петър Николаев 
Липчев да бъде член на: 

- ПК „Собственост и стопанство” 
- ВрК „Изработване на проект на Правилник за организацията и 

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация”.  

/за – 38, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
2443-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 20, ал. 1,т.1 

от „Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, 
Общински съвет – Варна освобождава от състава на ПК „Благоустройство 
и комунални дейности” общинския съветник Николай Купенов Пашов. 

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

 
ПРОЕКТ    ЗА    РЕШЕНИЕ: 

 
2444-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 20, ал. 1, т.2 

от „Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, 
Общински съвет – Варна освобождава като председателя на ПК „Финанси 
и бюджет” – Янко Петров Станев. 

/за – 16, против – 3, въздържали се - 10/ 

Решението не се приема. 
        

 



Николай АПОСТОЛОВ 

В канцеларията на Общинския съвет постъпи заявление вх. № ОС 10-

94-В(14)/26.07.2010 г.от Валерия Александрова Ангелова, с което ни 

уведомява, че подава оставка като председател на ПК „Собственост и 

стопантво” при Общинския съвет, която следва да приемем без обсъждане и 

без глаусване, на основание чл. 20, ал. 1, т. 1 от „Правилник за организацията 

на Общинския съвет – Варна, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация”. 

 

Общински съвет Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

2445-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2 от 
„Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, 
Общински съвет – Варна избира за председател на ПК „Собственост и 
стопанство” – Орлин Иванов Симеонов. 

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

 

Николай АПОСТОЛОВ 

В началото на заседанието ни, с прочита на декларация от името на 

общинските съветници от БСП, г-ца Анна Радева обяви, че подава оставка от 

поста председател на ПК „Социални дейности и жилищна политика”. 

Следва да изберем нов председател на комисията и предложението на 

„ГЕРБ” е за г-н Павел Христов. 

 

Общинският съветник д-р Ивайло Митковски предложи 

кандидатурата на д-р Ивайло Бояджиев. Поради неясно отчитане на 

гласовете на общинските съветници от явното гласуване, се проведе 

поименно явно гласуване, завършило с резултати: за – 21, против – 0, 

въздържали се - 21, отсътват – 9 – не се приема. 



ПРОЕКТ    ЗА    РЕШЕНИЕ: 
 
2446-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2 от 

„Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, 
Общински съвет – Варна избира за председател на ПК „Социални 
дейности и жилищна политика” – д-р Ивайло Симеонов Бояджиев. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 21, против – 0, въздържали се - 21, отсъстват – 9/ 
Решението не се приема. 

 

Общински съвет Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

2447-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2 от 
„Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, 
Общински съвет – Варна избира за председател на ПК „Социални 
дейности и жилищна политика” – Павел Алексиев Христов. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 26, против – 2, въздържали се - 13, отсъстват – 10/ 

 
 
 Д-р Ивайло БОЯДЖИЕВ 

 Поздравявам новоизбрания председател на ПК по социални 

дейности. Просто исках да взема думата, за да кажа конкретно, че това е 

дейност, в която трябва да се пипа много внимателно. Същевременно 

наслагванията във времето изискват едно доста сериозно познаване на 

материята. За оставащата една година в такава чувствителна тема, каквато 

е социалната дейност, не знам по какъв начин и с какви темпове 

новоизбраният председател ще може да бъде, така да се каже, рационален 

в решенията си и в действията си. Винаги съм имал огромното желание 

там, където варненци очакват най-много – в здравеопазване и в социални 

дейности, да има едно общо действие на целия ОбС. Винаги съм бил 

активен именно в тези дейности като позиции и като познаване на 



материята. И в този смисъл ще се опитам да помогна на новия 

председател, но изказвам съмнение, че начина по който стават изборите на 

председатели на постоянните комисии, ангажиментите които ще се 

поемат, ще бъде много трудно да се осъществи в рамките на тази година 

за работеща социална програма – в етап на криза и във време, когато 

наистина има какво да се промени в социалната политика на община 

Варна. 

 Голямата дилема е да се накарат НПО-тата, на които общината 

гласува доверие и на които е дала и терени, и сгради, и конкретни 

средства, да работят, да се накарат да работят. Това нещо не минава през 

полицейски акции и през прокуратура, а през конкретна работа и 

конкретни НПО-та, в условията на терен, както се казва и в този смисъл, 

смятам че всеки един от общинските съветници и опитността на сегашния 

председател, трябва да помага в тази дейност. Затова и взех думата, за да 

помоля – уважавам решението на ОбС, въпреки че преди малко казаха, че 

са 25 – приемам, че са 26 гласувалите и вземам думата именно по тази 

причина – оценявам неопитността, също изключително позитивно е 

мнението ми за новия председател и апелирам към всички останали 

общински съветници, които мен подкрепиха, да помогнем на 

новоизбрания председател, за да може да наистина работеща ефективно 

социалната програма на община Варна; да накараме тези 3 милиона 

наистина да работят за варненци! 

Общински съвет Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

2448-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 20, ал. 1 , т.2 
от „Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, 
Общински съвет – Варна освобождава като председател на ВрК „Борба с 
корупцията и корупционните практики” – Орлин Иванов Симеонов. 

/за – 29, против – 2, въздържали се – 5/ 



2449-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2 от 
„Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, 
Общински съвет – Варна избира за председател на ВрК „Борба с 
корупцията и корупционните практики” – д-р Петър Николаев Липчев. 

/за – 34, против – 0, въздържали се – 0/ 

 

По предложение на г-н Пламен Начков общинските съветници 

ползваха 20 мин.почивка.  

 



VІ. 

  По точка шеста от дневния ред: 
  Промяна в броя на членовете и в състава на Съвета на 
директорите на: 

- „Дворец на културата и спорта” ЕАД; 
- „Пазари” ЕАД; 
- „Общинска охранителна фирма” ЕАД 

Докл.: Н. АПОСТОЛОВ – 

Председател ОбС 

              Николай АПОСТОЛОВ 

               Преминаваме към шеста точка от приетия дневен ред. Промяна в 

броя на членовете и в състава на съвета на директорите на “Двореца на 

културата и спорта”, “Пазари” и “Общинска охранителна фирма”. 

 

             Пламен НАЧКОВ 

             Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, 

  От името на групата на общинските съветници на БСП считам, че е 

редно да изразим нашата позиция по управлението на общинските 

търговски дружества, които са предмет на вниманието на сесията, на 

днешното заседание. Тъй като в годините от 2002 г. до 2010 г. основно съм 

се занимавал с тази проблематика в общинския съвет тъй като има и 

голямо обновление в общинския съвет, искам да обърна внимание, че за 

периода, за който от създаването им 1999 г. по силата на  постановление на 

министерския съвет за олекотяване на част от бюджетните разходи, тези 

търговски дружества от период нас загуба до 2009 г. сега са намерили 

своята пазарна ниша, стоят добре и изпълняват функциите, за които са 

създадени. Няколко думи ще ви кажа примерно за “Общинска охранителна 

фирма”, която през 2002 г. е била декапитализирана, капитала за нея е 

намалял от 150 хил. на 60 хил. лв., поради не добрия мениджмънт, който 

при създаването си е осъществявала. От 2000 г. до настоящия момент 



фирмата е покрила загубите от предходни периоди, развива се добре, 

въпреки основния проблем, който стои пред нейното развитие е 

съдействието на общинската администрация за охрана на общинската 

собственост. Това е основното ни разбиране, с който и следващите колеги 

ще се сблъскат като проблем. И считаме, че тази фирма, наред с другите 

фирми от Варна, занимаващи се с подобен бизнес е намерила своето 

пазарно място и има бъдеще в нейното развитие. “Дворецът на културата и 

спорта” е търговско дружество, което със съвместни усилия е запазен, като 

общинска собственост и като търговско дружество. Голям беше спора дали 

да бъде търговско дружество и ще може ли да намери своето пазарно 

място, в крайна сметка надделя идеята за създаване на акционерното 

дружество. Това дружество в годините също от загуба, знаете голяма част 

от загубата, ако не беше съдействието на кметовете в този период, тя 

можеше да доведе до фалит на дружеството. За това считаме, че в тези 

години на своето развитие, тук стои Димо Стоев, той знае колко пари са 

дадени за възстановяване на част от собствеността във вид, който може да 

намери своето пазарно място.  Екипите които са работили там са доста 

сериозни, независимо дали са 5, 7, 3, ръководят и залата на база 

мениджмънта, който се осъществи, стана един от най-известните обекти не 

само в град Варна ами и с национално значение. И най-така придобилата 

интерес фирма “Пазари”. Във всички по-големи градове съществуват 

такива фирми, ние сме черпили опит, “Пазари”, кога беше под формата 

ЕООД и за нея се грижеше по силата на една наредба кмета, може да си 

направите справка в годините с какъв резултат е завършвала. Когато 

спечелихме делото и се реализира решението за акционерно дружество, 

рязко се покачиха приходите в “Пазари” и това не е от увеличението на 

таксите в годините, а е от мениджмънта и управлението на финансовите 

потоци, които влизат там. Във годините ние сме внасяли до милион, 

милион и двеста дивидент. От общински търговски дружества. Предния 



общински съвет пак имаше така една инициативна групичка от 

бизнесмени, която очакваше, че особено здравните заведения ще достигнат 

до 10 мил. печалбата. Погрешна хипотеза. Това са социални търговски 

дружества, които имат предмет услуги на социално слабите слоеве, 

дребния бизнес. И ако някой си прави илюзия, че поемайки това 

ръководство, независимо кой ще бъде, доходите ще надскочат това, което 

до сега си върви. Ние се намираме в криза. Има вероятност, че това което е 

постигнато, не казвам, че това е върха, може винаги да се подобряват 

резултатите, но ние в заключение в частност българска социалистическа 

партия, във формата на старото мнозинство, счита че техните 

представители, с резултатите, които са дали, са изпълнили задачата за 

която са избрани. И от името на нашата група ние искаме да благодарим на 

тези представители, които доказаха във времето, че могат да работят в 

екип, като експерти, въпреки че са представители на различни политически 

сили. Когато крайният резултат, който преследват е по-добър финансов 

резултат. За това, когато се поемат дружества от..., нали сега идеята е 

такава новото политическо ръководство в частност с новото мнозинство да 

поеме тези отговорности. Нека по един цивилизован начин да се разделят 

със старите си колеги и да поемат удачно, защото след една година, когато 

започнем да отчитаме резултатите, ако са влошени, това ще покаже, че 

стъпката ни не е била правилна. Благодаря ви за вниманието.  

 

            Николай АПОСТОЛОВ 

            Благодаря на г-н Начков. Напълно разбираемо за мен, вие не искате 

промени там, така го разбирам. В края на краищата ние не искаме да 

влизаме в спорове. Предложението, което ние като политическа група 

правим е за смяна на членовете на съвета на директорите, и в самото 

начало искам да предложа, съветите на директорите, както след това и 

контрольорите да бъдат освобождаване с гласуване анблок, а новия съвет 



на директорите да бъде избиран по същия начин – анблок, за да не 

засегнем определен член на даден съвет на директорите, като човек, който 

не си е изпълнявал съвестно задълженията в контекста на това, което каза 

г-н Начков. Така че, който е съгласен с така направеното предложение, а 

именно съвета на директорите на въпросните дружества, както ще бъдат 

предложени по-надолу да бъдат освободени, а новите да бъдат избрани, да 

бъдат гласувани анблок. Който е съгласен това да стане така, моля да 

гласува.  

 
Процедурното предложение за гласуване анблок се прие с резултати 

от гласуването: за – 30,  против – 4; въздържали се – 5. 

 

 Николай АПОСТОЛОВ 

Първото предложение за решение: на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от 

ЗМСМА и чл. 244, чл. 1 от Търговския закон, общински съвет Варна 

решава да бъде намален състава на директорите на “Двореца на културата 

и спорта” ЕАД от 5 на 3 души. Мнения и съображения. 

 

              Красимир СИМОВ 

               Г-н председател, колеги, смятам, че ние тази работа я свършихме 

съвсем скоро, от 7 ги намалихме на 5 и намалихме и заплатите. Не виждам 

нуждата и ико0номическия смисъл, а да не говорим за работна среда, 

когато ще бъдат 3-ма души, които ще бъдат нови поне за общинските 

съветници, може би за вашата група единствено няма да бъдат нови, не е 

ли това една опасност да липсва всякакъв взаимоконтрол помежду ни.  

Докато, колкото повече хора са вътре в този борд, толкова повече може да 

се помага и толкова повече може да се самокнтролира. Затова аз 

предлагам, че трябва да си останат 5 човека.  

 



               Николай АПОСТОЛОВ 

               Има второ предложение на г-н Симов, той също не иска промени. 

Предлага съвета на директорите да остане 5. Аз понеже се чувствам 

длъжен да дам отговор, това е едно решение на нашата политическа група 

от самото начало на мандата, съветите на директорите да бъдат 

минимизирани. Така че, вие го знаете много добре г-н Симов. Други 

мнения и съображения. Не виждам. Гласуваме първото предложение, 

предложението на г-н Симов, състава на съвета на директорите на 

“Двореца на културата и спорта” да не бъде намален, т.е. да остане в състав 

от 5-ма души. Който е направен с така направеното предложение, моля да 

гласува.  

Първото гласуване на това предложението на г-н Симов завърши с 

резултати: за – 19, против – 13, въздържали се – 9, които се оспориха от 

общинския съветник Панко Анчев; последва поименно явно гласуване, 

завършило с резултати: за – 13, против – 16, въздържали се – 9, отсъстват 

– 13 – не се приема. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 

Гласуваме предложението, което е направено първо от мен за 

намаляване състава на съвета на директорите от 5 на 3 души. Говорим за 

Спортна зала. Който е съгласен с така направеното предложение, моля да 

гласува.  

Първото гласуване на описания по-горе проект за решение относно 

намаляване броя на членовете на Съвета на директорите на ДКС-ЕАД – 

Варна от 5 на 3 души завърши с резултати: за – 26, против – 6, въздържали 

се – 4. Тези резултати бяха оспорени от общинската съветничка 

Станимира Стаменова, последва поименно явно гласуване, завършило с 

резултати: за – 28, против – 7, въздържали се – 4, отсъстват  - 12 – приема 

се. 



          Общ брой присъстващи общински съветници - 39 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 
2450-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 244, ал. 1 

от Търговския закон, Общински съвет – Варна решава да бъде намален 
състава на Съвета на директорите на ”Дворец на културата и спорта” ЕАД  
от 5 /пет/ на 3 /трима/ души. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 28, против – 7, въздържали се – 4, отсъстват – 12/ 
 

 

Николай АПОСТОЛОВ 

Проект за решение: 

„2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 221, т. 1  от 
Търговския закон, чл. 13, ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда за упражняване на 
правата на собственост върху частта на Община Варна от капитала на 
търговските дружества, Общински съвет – Варна изменя чл. 22, ал. 1 от 
Устава на “ Дворец на културата и спорта” ЕАД, като след изменението 
същият придобива следния вид: 

Чл. 22 /1/ Дружеството се управлява и представлява от Съвет на 
директорите. Броят на Съвета на директорите се определя от Общински 
съвет – Варна и се състои от три лица. „ 
 
 

Общински съвет Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 
 

2451-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 221, т. 1  от 
Търговския закон, чл. 13, ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда за упражняване на 
правата на собственост върху частта на Община Варна от капитала на 
търговските дружества, Общински съвет – Варна изменя чл. 22, ал. 1 от 
Устава на “ Дворец на културата и спорта” ЕАД, като след изменението 
същият придобива следния вид: 

 
Чл. 22 /1/ Дружеството се управлява и представлява от Съвет на 

директорите. Броят на Съвета на директорите се определя от Общински 
съвет – Варна и се състои от три лица.  

/за – 27, против – 5, въздържали се – 4 



Николай АПОСТОЛОВ 

Проект за решение: 

„3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 221, т. 4 във 
връзка с чл. 232”а” от Търговския закон, чл. 13, ал. 1, т. 6 от Наредбата за 
реда за упражняване на правата на собственост върху частта на Община 
Варна от капитала на търговските дружества, Общински съвет – Варна 
освобождава като членове на Съвета на директорите на “Дворец на 
културата и спорта” ЕАД, следните лица: 

- Борислав Василев Люцканов 
- Ерджан Себайтин Ебатин  

- Стефан Стайков Хрелев 

- Надежда Викторовна Дончева 

- Благой Кузманов Калфов 
 
Общински съвет Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 
 

2452-6.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 221, т. 4 във 
връзка с чл. 232”а” от Търговския закон, чл. 13, ал. 1, т. 6 от Наредбата за 
реда за упражняване на правата на собственост върху частта на Община 
Варна от капитала на търговските дружества, Общински съвет – Варна 
освобождава като членове на Съвета на директорите на “Дворец на 
културата и спорта” ЕАД, следните лица: 

 
- Борислав Василев Люцканов 
- Ерджан Себайтин Ебатин  

- Стефан Стайков Хрелев 

- Надежда Викторовна Дончева 

- Благой Кузманов Калфов 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 26, против – 6, въздържали се – 7, отсъстват – 12/ 
 
 
 
 
 
 



           Николай АПОСТОЛОВ 

Проект за решение: 

„4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 221, т. 4 във 
връзка с чл. 232”а” от Търговския закон, чл. 13, ал. 1, т. 6 от Наредбата за 
реда за упражняване на правата на собственост върху частта на Община 
Варна от капитала на търговските дружества, Общински съвет – Варна 
избира за членове на Съвета на директорите на “Дворец на културата и 
спорта” ЕАД  следните лица: 

- Борислав Василев Люцканов 
- Борислав Светломиров Златев 
- Николай Георгиев Стоянов” 
 

Общинският съветник Красимир Минков Маринов направи процедурно 

предложение присъстващите кандидати за членове на съветите на 

директори или някой представител на съответната партия, да се 

представят накратко на микрофон, пред всички в залата, което 

предложение са прие с резултати от гласуването: за – 29, против – 0, 

въздържали се – 3. 

 

Веселин МАРЕШКИ 

Ние току-що освободихме г-н Люцканов и сега го предлагаме отново. 

 

Николай АПОСТОЛОВ 

Простичко казано, не искаме да освободим един като по-заслужил; 

друг като по-незаслужил. Затова гласувахме да ги освободим анблок, за да 

запазим достойноството на сегашните членове на съветите на директорите, в 

контекст и на това, което поне 15 мин.говори Пламен Начков. 

 

Веселин МАРЕШКИ 

Тогава пък наистина навлизаме в другата хипотеза, защото излиза, че 

той наистина е по-заслужил, защото го избираме отново, а другите са по-

незаслужили и не ги предлагаме, т.е. то е едно и също... 



- Борислав Светломиров Златев – движение „Нашият град” – на 30 

години съм, от Варна, от 2006 г.съм вписан като член на Варненска 

адвокатска колегия и съм практикуващ адвокат. Преди това съм работил 

като юристконсулт. В периода ІХ.2008 до м.април 2010 г.съм бил член на 

Съвета на директорите на „Паркинги и гаражи”-ЕАД. 

- Николай Георгиев Стоянов – 68 годишен, работил съм като 

директор на „Домашни потреби”, в „Лазур” съм бил гл.специалист по 

цените, председател на ОбС мандат 1995-1999 г., директор на НОИ, където 

се и пенсионирах. Член на Борда на ДКС съм бил през 1997 – 1999 г. 

Предполагам, че повечето от вас ме познават... 

- Кандидатурата на Борислав Василев Люцканов, заради отсъствие 

от залата по болест, бе представена от общинския съветник от групата на 

БСП, г-н Пламен Начков. – Името на г-н Люцканов е известно на 

варненската общественост, той е бивш прокурор, понастоящем адвокат и 

досегашен председател на съвета на директорите на ДКС-ЕАД. С 

качествата и познанията си може да допринесе все още за развитието на 

дружеството. 

Общински съвет Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

2453-6.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 221, т. 4 във 
връзка с чл. 232”а” от Търговския закон, чл. 13, ал. 1, т. 6 от Наредбата за 
реда за упражняване на правата на собственост върху частта на Община 
Варна от капитала на търговските дружества, Общински съвет – Варна 
избира за членове на Съвета на директорите на “Дворец на културата и 
спорта” ЕАД  следните лица: 

- Борислав Василев Люцканов 
- Борислав Светломиров Златев 
- Николай Георгиев Стоянов 
/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 36, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 15/ 
 
По предложение на председателя на ОбС общинските съветници 

ползваха обедна почивка за времето от 13.10 до 14.10 ч. 



„Пазари”-ЕАД 

Николай АПОСТОЛОВ 

Проект за решение: 

„1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 244, ал. 1 от 
Търговския закон, Общински съвет – Варна решава да бъде намален 
състава на Съвета на директорите на “Пазари” ЕАД  от 5 /пет/ на 3 /трима/ 
души.” 

 
Красимир СИМОВ 

В предното решение когато предложих да си останат пет, нямаше 

нужда да гласуваме за пет, те са си пет, така че аз продължавам да твърдя, 

че пет човека е много по-добре, отколкото трима. Предприятие като 

„Пазари”, което няма някакъв крах икономически – напротив, това е 

предприятието което внася над 1 млн.лв.печалба, с около 700-800 

хлв.инвестиции, направени през миналата година, с общественото 

значение и нуждата от контрол в това предприятие, аз съм убеден, че точно 

тук най-вече е нужно да има някаква приемственост. 

Вие имате нагласата и подготовкака, което означава че сте 

определили трима души, но аз продължавам да съм убеден, че заради 

развитието на „Пазари” и  ситуацията, в която е пак поради делата и 

натиска, който има от външни фирми към нея, мисля че трябва да има една 

нужна приемственост и мисля, че ако се обединим да бъдат петима, мисля 

че баланса може да бъде абсолютно постигнат в това дружество. 

 

Николай АПОСТОЛОВ 

В противовес на казаното от г-н Симов, искам да посоча 

дружеството „Градски транспорт”, където нещата в момента са добре. 

Преди обяд видях в залата и Борда на директорите на предприятието, 

които продължават, въпреки че са трима, да контролират и да отстраняват 

нередностите. 



Моля, който е съгласен с така направеното предложение съвета на 

директорите да бъде намален от пет на трима души, моля да гласува. 

Първото гласуване на предложението завърши с резултати: за – 23, 

против – 7, въздържали се – 2, които бяха оспорени от общинската 

съветничка Станимира Стоименова; последва поименно явно гласуване, 

завършило с резултати: за – 24, против – 5, въздържали се – 7, 

отсъстват – 15.. 

 

Общински съвет Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

2454-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 244, ал. 1 
от Търговския закон, Общински съвет – Варна решава да бъде намален 
състава на Съвета на директорите на “Пазари” ЕАД  от 5 /пет/ на 3 /трима/ 
души. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 24, против – 5, въздържали се – 7, отсъстват – 15/ 

 
 

Николай АПОСТОЛОВ 

Проект за решение: 

„2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 221, т. 1  от 
Търговския закон, чл. 13, ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда за упражняване на 
правата на собственост върху частта на Община Варна от капитала на 
търговските дружества, Общински съвет – Варна изменя чл. 16, ал. 1 от 
Устава на “Пазари” ЕАД, като след изменението същият придобива 
следния вид: 

 
„Чл. 16 /1/ Дружеството се управлява  и предствлява от Съвета на 

директорите. Той се състои от 3 /три/ члена. 
Общинските съветници Пламен Начков, Красим5ир Симов, Веселин 

Марешки изказаха мнение, че основанието за промяна на устава на 

дружеството - чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА – е неправилно, и че би 

следвало устава да се променя на основание чл. 21, ал. 9 от ЗМСМА, с 

гласуване минимум с 26 гласа „за”. 



 Адв. Валентина СОФРОНИЕВА – адвокат-довереник на ОбС 

 Чл. 21, ал. 9 е относно освобождаване на членовете на Борда на 

директорите и там се гласува поименно. 

 Гласуването, което току-що мина, е по чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА 

и е с обикновено мнозинство, от присъстващите в залата. Все още членове 

не сме избирали. 
 

 Веселин МАРЕШКИ 

 Направих бърза консултация с юристи и тяхното мнение е, че това 

нещо касае смяна на устава, т.е. ние сменяме бройките, след което ще 

сменяме устава; след като е така, се нуждае от 26 гласа – да не стане така, 

че после някой да оспорва. 

 

В резултат на неизменното оспорване на резултатите от 

непоиземните явни гласувания, общинският съветник д-р Ивайло 

Митковски направи процедурно предложение всички проекти за решения 

относно промените в уставите на дружествата, съставите на съветите 

на директорите и състава на контрольорите на „Обреди”ЕООД да се 

извършват с поименни явни гласувания, което предложение се прие от 

присъстващите общински съветници с резултати от гласуването: за – 

28, против – 0, въздържали се – 0. 

 

Общински съвет Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

2455-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 221, т. 1  от 
Търговския закон, чл. 13, ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда за упражняване на 
правата на собственост върху частта на Община Варна от капитала на 
търговските дружества, Общински съвет – Варна изменя чл. 16, ал. 1 от 
Устава на “Пазари” ЕАД, като след изменението същият придобива 
следния вид: 



„Чл. 16 /1/ Дружеството се управлява  и предствлява от Съвета на 
директорите. Той се състои от 3 /три/ члена. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 27, против – 5, въздържали се – 5, отсъстват – 14/ 

 

 

 Николай АПОСТОЛОВ 
 Проект за решение: 

„3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 221, т. 4 във 
връзка с чл. 232”а” от Търговския закон, чл. 13, ал. 1, т. 6 от Наредбата за 
реда за упражняване на правата на собственост върху частта на Община 
Варна от капитала на търговските дружества, Общински съвет – Варна 
освобождава като членове на Съвета на директорите на “ Пазари” ЕАД, 
следните лица: 

- Тошко Вълчев Грудев  

- Гено Дачев Генов 

- Юлияна Добрева Трифонова 

- Веселин Йорданов Кунчев 

- Атанас Кирилов Тихчев 

 

Общински съвет Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

2456-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 221, т. 4 във 
връзка с чл. 232”а” от Търговския закон, чл. 13, ал. 1, т. 6 от Наредбата за 
реда за упражняване на правата на собственост върху частта на Община 
Варна от капитала на търговските дружества, Общински съвет – Варна 
освобождава като членове на Съвета на директорите на “ Пазари” ЕАД, 
следните лица: 

- Тошко Вълчев Грудев  

- Гено Дачев Генов 

- Юлияна Добрева Трифонова 

- Веселин Йорданов Кунчев 

- Атанас Кирилов Тихчев 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 26, против – 5, въздържали се – 4, отсъстват – 16/ 



         Николай АПОСТОЛОВ 
 Проект за решение: 

  4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 221, т. 4 във 
връзка с чл. 232”а” от Търговския закон, чл. 13, ал. 1, т. 6 от Наредбата за 
реда за упражняване на правата на собственост върху частта на Община 
Варна от капитала на търговските дружества, Общински съвет – Варна 
избира за членове на Съвета на директорите на “Пазари” ЕАД  следните 
лица: 

- Лилия Кирилова Христова 
- Миглена Стефанова Георгиева 
- Милен Стоилов Колев 
 
- Лилия Кирилова Христова – родена във Варна, завършила V 

гимназия, магистър по иконимика, с правна специализация към ВИНС-

Варна и в момента учи „публична администрация” втора магистратура. 

Работила е в сферата на младежите, частния бизнес, няколко години е 

работила в научните среди по линия на проблемите на собствеността и е 

представител на ПП „ГЕРБ”. 

- Миглена Стефанова Георгиева – родена във Варна, майка на син и 

дъщеря, завършила икономика, магистър по икономика, в която област 

специализира вече 15 години, работила е като гл.счетоводител на 

км.Каменар, на р-н Приморски, в няколко частни фирми, в Техникум по 

селско стопанство, в момента работи в сектора по горите – Лесозащитна 

станция – Варна. Тук съм представена с гласовете на група „Дясно-

центристка коалиция”. 

- Милен Стоилов Колев – От гр. Варна съм, на 42 години, семеен, с 

едно дете. Завършен технически университет – корабоводене, с професията 

си съм работил до 2000 г.във фирмите „БМФ” и „Трансимпекс”, след 2008 

г.преминах към частния бизнес, напуснах корабоплаването, работил съм 

във фирма „МАРС-93” – занимава се с заведения и обекти на к.к. 

„Зл.пясъци”, съдружник и учстник съм бил в транспортна фирма с договор 

към „Мерск-Георгиев и сие”, в момента се занимавам с частен бизнес в 

сферата на търговията и услугите. 



Общински съвет Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

2457-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 221, т. 4 във 
връзка с чл. 232”а” от Търговския закон, чл. 13, ал. 1, т. 6 от Наредбата за 
реда за упражняване на правата на собственост върху частта на Община 
Варна от капитала на търговските дружества, Общински съвет – Варна 
избира за членове на Съвета на директорите на “Пазари” ЕАД  следните 
лица: 

- Лилия Кирилова Христова 
- Миглена Стефанова Георгиева 
- Милен Стоилов Колев 
/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 30, против – 4, въздържали се – 2, отсъстват – 15/ 

 

 

„Общинска охранителна фирма”-ЕАД 

Николай АПОСТОЛОВ 

Проект за решение: 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 221, т. 4 във връзка 
с чл. 232”а” от Търговския закон, чл. 13, ал. 1, т. 6 от Наредбата за реда за 
упражняване на правата на собственост върху частта на Община Варна от 
капитала на търговските дружества, Общински съвет – Варна освобождава 
като членове на Съвета на директорите на “Общинска охранителна фирма” 
ЕАД, следните лица: 

-  Димитър Иванов Чутурков 

-  Хаик Онник Ованезов 

-  Свилен Бойчев Камбуров 

 

Общински съвет Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

          2458-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 221, т. 4 
във връзка с чл. 232”а” от Търговския закон, чл. 13, ал. 1, т. 6 от 
Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху 
частта на Община Варна от капитала на търговските дружества, 
Общински съвет – Варна освобождава като членове на Съвета на 
директорите на “Общинска охранителна фирма” ЕАД, следните лица: 



-  Димитър Иванов Чутурков 

-  Хаик Онник Ованезов 

-  Свилен Бойчев Камбуров 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 31, против – 2, въздържали се – 0, отсъстват – 18/ 

 

 

Николай АПОСТОЛОВ 

Проект за решение: 

 „2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 221, т. 4 във 
връзка с чл. 232”а” от Търговския закон, чл. 13, ал. 1, т. 6 от Наредбата за 
реда за упражняване на правата на собственост върху частта на Община 
Варна от капитала на търговските дружества, Общински съвет – Варна 
избира за членове на Съвета на директорите на “Общинска охранителна 
фирма” ЕАД  следните лица: 

-   Румен Маринов Иванов 
- Борис Асенов Филипов 
-   Димитър Минчев Енчев” 

 
Г-н Борис Асенов Филипов и г-н Димитър Минчев Енчев са 

безпартийни и като такива са предложени от ПП „ГЕРБ” – не са наши 

членове, професионалисти. 

-   Румен Маринов Иванов – 54 годишен съм, завършил съм академия 

на МВР, магистър, от лейтенант работих  като оперативен работник по 

криминална ІІ РПУ, 1993 г.отидох в тогава създадената служба БОП, три 

години я оглавявах, 1998 г. започнах като подполковник отново като 

оперативен работник в ІV РПУ, след това станах началник на ПУ в 

Белослав и 2004 г.се пенсионирах като началник на РПУ – Девня. Веднага 

започнах работа като началник „Охрана и сигурност” в ТБ „Инвестбанк”, 

клон Варна, където работя и досега като такъв. Женен съм, с две деца. 

- Борис Асенов Филипов – роден съм 1957 г.в гр. Берковица, 

женен съм, с две дъщери, завърши средно образование 1974 г.в 

елекротехникума в София, висшето образование завърших във ВУ в 



Шумен, специалност „Ракетни войски и артилерия”; цивилната ми 

спецалност е инженер по ел.изчислителна техника, контрол диагностика и 

експлоатация, степен на образование – магистър; военната си кариера 

започнах в гр. Гоце Делчев като командир на разузнавателен взвод и до 

1989 г.във военната сфера съм минал всички звена. 1989 г.съм назначен за 

комнадир на самоходния артилерийски дивизион в същия град до 1994 г., 

1994 г.съм изведен в гр. Добрич в 45-та механизира пехотна бригада, 1995 

г.есента бях изведен  от управление Личен състав на Генералния щаб и 

назначен за началник на Военния отдел в р-н Одесос, където изкарах до 

2003 г.като подполковник. 2003 – 2008 г.бях началник на военния отдел на 

община Бяла, в момента съм военнен пенсионер, работя в охранителна 

фирма. 

-   Димитър Минчев Енчев – роден съм във Варна, на 54 години съм, 

семеен с трима сина. Трудовата ми дейност е протекла първоначално в 

ПФК „Спартак” – Варна, в последствие и в „Левски” – София; от 1981 г.до 

1998 г.бях офицер в Затвора – Варна. От 1998 до 2006 г.бях началник на 

Общинска полиция – Варна. В момента съм пенсионер от МВР. Имам 

висше образование, юрист съм, магистър по право. 

 

Общински съвет Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

2459-6.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 221, т. 4 във 
връзка с чл. 232”а” от Търговския закон, чл. 13, ал. 1, т. 6 от Наредбата за 
реда за упражняване на правата на собственост върху частта на Община 
Варна от капитала на търговските дружества, Общински съвет – Варна 
избира за членове на Съвета на директорите на “Общинска охранителна 
фирма” ЕАД  следните лица: 

-   Румен Маринов Иванов 
- Борис Асенов Филипов 
-   Димитър Минчев Енчев 
/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 30, против – 1, въздържали се – 4, отсъстват – 16/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII. 
            
           По точка  седма от дневния ред: 
           Освобождаване на контрольорите на „Обреди” ЕООД и избор на 
нови контрольори на дружеството. 

Докл.: Н. АПОСТОЛОВ – Председател ОбС 
 

„Обреди”-ЕООД 

Николай АПОСТОЛОВ 
Проект за решение: 

 
„ I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 144, ал. 3 от 

Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава като контрольори 
на „Обреди” ЕООД следните лица: 

- Димитър Стоянов Дичев 
-  Янко Атанасов Коренчев 
-  Константин Димитров Костадинов” 

 
         Общ брой присъстващи общински съветници - 35 

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

2460-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 144, ал. 3 от 
Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава като контрольори 
на „Обреди” ЕООД следните лица: 

- Димитър Стоянов Дичев 
-  Янко Атанасов Коренчев 
-  Константин Димитров Костадинов 
/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 31, против – 2, въздържали се – 0, отсъстват – 18/ 

 
 

Николай АПОСТОЛОВ 
Проект за решение: 
„II. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 144, ал. 3 от 

Търговския закон, Общински съвет – Варна избира за контрольори на 
„Обреди” ЕООД следните лица: 

- Марина Петрова Панайотова – Карапетян 
- Христо Койчев Станев 
- Констатин Димитров Костадинов” 

 



 
- Марина Петрова Панайотова – Карапетян – от гр. Варна съм, 

омъжена, с 1 син на 14 години, завършила съм Варненска математическа 

гимназия със сребърен медал, магистър съм по икономика, общо-взето 

професионалния ми опит е в сферата на продажбите, била съм мениджър 

продажби и търговски представител в търговски дружества, в момента 

работя във фирма, която се занимава с корабно агентиране и брокираж. 

- Христо Койчев Станев – на 45 години съм, семеен, с три деца, 

магистър по компютърна техника и технологии, трудовата ми дейност е 

свързана в тази област, като обществен стаж – бях член на Моряшки 

професионален съюз, а понастоящем съм член на УС на Варненски 

колоездачен клуб. 

- Констатин Димитров Костадинов – от партия „Атака” съм, семеен, 

с едно дете, средно образование – ТОХ – Варна, след това съм завършил 

следдипломна квалификация към ВИНС, счетоводство на предприятието – 

икономист-счетоводител, в началото след казармата по договор съм 

работил в ГХ „Варна”, след това семеен бизнес в туризма, в таксиметрова 

дейност съм бил линеен контрол, в моемнта работя в „Обреди”-Варна, 

занивам се и със семеен бизнес – съдружник съм на семеен хотел във 

Варна. 

 

Общински съвет Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

2461-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 144, ал. 3 от 
Търговския закон, Общински съвет – Варна избира за контрольори на 
„Обреди” ЕООД следните лица: 

- Марина Петрова Панайотова – Карапетян 
- Христо Койчев Станев 
- Констатин Димитров Костадинов 
/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 30, против – 1, въздържали се – 4, отсъстват – 16/ 

 



VIII. 

По точка осма от дневния ред.  

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

- увеличаване на пазарната оценка, изготвена от независим 
експерт оценител, във връзка с прекратяване на съсобственост, чрез 
продажба на частта на Община Варна,  154.00  (сто петдесет и четири) м2 
идеални части от ПИ 1112 (хиляда сто и дванадесет) целия с площ  716.00 
(седемстотин и шестнадесет) м2, административен адрес  гр. Варна, с.о 
„Ментеше” (ст.кад. 182 ч, 185 ч,); 

- прекратяване на съсобственост между Община Варна, от една 
страна, и от друга страна Атанаска Георгиева Илиева и Илко Иванов 
Илиев чрез продажба  на имот-частна общинска собственост, с 
административен адрес гр. Варна, с.о „Ментеше”,  представляващ 154.00  
(сто петдесет и четири) м2 идеални части от ПИ 1112 (хиляда сто и 
дванадесет) целия с площ 716.00 (седемстотин и шестнадесет) м2; 

- одобряване на пазарната оценка, изготвена от независим експерт 
оценител, във връзка с прекратяване на съсобственост, чрез продажба на 
частта на Община Варна,  11.00  (единадесет) м2 идеални части от ПИ 
10135.2510.868 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин и 
десет.осемстотин шестдесет и осем) целия с площ  731.00 (седемстотин 
тридесет и един) м2,  с административен адрес  гр. Варна, местност 
„Добрева чешма”; 

- прекратяване на съсобственост между Община Варна, от една 
страна, и от друга страна Никола Георгиев Карагеоргиев, Божанка 
Маринова Димитрова, Никола Костов Георгиев, Милка Костадинова 
Петрова, чрез продажба  на имот-частна общинска собственост, с 
административен адрес гр. Варна, местност „Добрева чешма”,  
представляващ 11.00  (единадесет) м2 идеални части от ПИ 
10135.2510.868 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин и 
десет.осемстотин шестдесет и осем) целия с площ  731.00 (седемстотин 
тридесет и един) м2; 

- одобряване на пазарната оценка, изготвена от независим експерт 
оценител, във връзка с прекратяване на съсобственост, чрез продажба на 
частта на Община Варна, 31.00 (тридесет и един) м2 идеални части от ПИ 
с идентификатор № 10135.3513.439(десет  хиляди  сто тридесет и пет.три 
хиляди петстотин и петнадесет.четиристотин тридесет и девет)   целия с 
площ  271.00 (двеста седемдесет и едно) м2,  с административен адрес, гр. 
Варна, ул. „Фантазия” № 31; 

- прекратяване на съсобственост между Община Варна, от една 
страна, и от друга страна Величка Димитрова Захариева, Дончо 
Димитров Тенев и Генка Димова Тенева, чрез продажба  на имот-частна 



общинска собственост, с административен адрес гр. Варна,  ул. 
„Фантазия” № 31  представляващ  31.00  (тридесет и един) м2 идеални 
части от ПИ с идентификатор № 10135.3513.439(десет  хиляди  сто 
тридесет и пет.три хиляди петстотин и петнадесет.четиристотин 
тридесет и девет)   целия с площ  271.00 (двеста седемдесет и едно) м2; 

- одобряване на определената пазарна оценка, изготвена във 
връзка с прекратяване на съсобственост чрез изкупуване частта на 
Община Варна от недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ж. к. 
„Възраждане”, микрорайон I (едно), кв. 5 (пет), представляваща земя с 
площ 175,00 (сто седемдесет и пет) кв. м. идеални части от поземлен имот 
№ 10135.3511.76 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 
единадесет.седемдесет и шест) с площ 283,00 (двеста осемдесет и три) кв. 
м.; 

- прекратяване на съсобственост между Община Варна, от една 
страна, и от друга страна Венцислав Стефанов Василев, чрез продажба 
на имот – общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ж. к. 
„Възраждане”, микрорайон I (едно), кв. 5 (пет), представляващ земя с 
площ 175,00 (сто седемдесет и пет) кв. м. идеални части от поземлен имот 
№ 10135.3511.76 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 
единадесет.седемдесет и шест) с площ 283,00 (двеста осемдесет и три) кв. 
м.; 

- одобряване на определената пазарна оценка, изготвена във 
връзка с прекратяване на съсобственост чрез изкупуване частта на 
Община Варна от недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. 
„Тихомир” № 27 (двадесет и седем), подрайон 16 (шестнадесет), 
представляваща земя с площ 41,00 (четиридесет и един) кв. м. идеални 
части от поземлен имот № 10135.3515.1742 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.три хиляди петстотин и петнадесет.хиляда седемстотин четиридесет 
и две) с площ 428,00 (четиристотин двадесет и осем) кв. м., идентичен с 
урегулиран поземлен имот № IV – 590, 707 (четири – петстотин и 
деветдесет, седемстотин и седем); 

- прекратяване на съсобственост между Община Варна, от една 
страна, и от друга страна Жечка Маринова Янева, Стоян Маринов 
Желязков, Невянка Славова Костова и  Снежана Славова Дочева, чрез 
продажба при равни квоти на имот – общинска собственост, находящ се 
в гр. Варна, ул. „Тихомир” № 27 (двадесет и седем), подрайон 16 
(шестнадесет), представляващ земя с площ 41,00 (четиридесет и един) кв. 
м. идеални части от поземлен имот № 10135.3515.1742 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.три хиляди петстотин и петнадесет.хиляда седемстотин 
четиридесет и две) с площ 428,00 (четиристотин двадесет и осем) кв. м.; 

- одобряване на определената пазарна оценка, изготвена във 
връзка с прекратяване на съсобственост чрез изкупуване частта на 
Община Варна от недвижим имот, находящ се в гр. Варна, кв. 



„Аспарухово”, ул. „Лайош кошут” № 11 (единадесет), подрайон 29 
(двадесет и девет), кв. 136 (сто тридесет и шест), представляваща земя с 
площ 16,00 (шестнадесет) кв. м. идеални части от ПИ № 10135.5506.840 
(десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и 
шест.осемстотин и четиридесет), целия с площ 180,00 (сто и осемдесет) 
кв. м.; 

- прекратяване на съсобственост между Община Варна, от една 
страна, и от друга страна – Светлана Стоянова Коева – Чолашка и 
Милен Христов Чолашки (СИО) и Стоян Коев Желязков и Йорданка 
Александрова Желязкова (СИО), чрез продажба при равни квоти на 
имот – общинска собственост, находящ се в гр. Варна, кв. „Аспарухово”, 
ул. „Лайош кошут” № 11 (единадесет), подрайон 29 (двадесет и девет), 
кв. 136 (сто тридесет и шест), представляващ земя с площ 16,00 
(шестнадесет) кв. м. идеални части от ПИ № 10135.5506.840 (десет хиляди 
сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и шест.осемстотин и 
четиридесет), целия с площ 180,00 (сто и осемдесет) кв. м., който е 
идентичен с урегулиран поземлен имот № XII – 1670 (дванадесет – 
хиляда шестстотин и седемдесет); 

- одобряване на пазарната оценка, изготвена  във връзка с 
разпоредителна сделка за прекратяване на съсобственост върху имот, 
представляващ ПИ с идентификатор №10135.5501.196, находящ се в 
кв.14 по плана на ж.к.”Чайка” в гр.Варна; 

- прекратяване на съсобственост между Община Варна и “ЦБА-
ВАРНА” ООД чрез продажба на 170.00кв.м  ид. части от  поземлен имот  
с идентификатор №10135.5501.196 целият с площ от 535.00кв.м, съгласно 
скица №5757/ 20.03.2009год., находящ се в кв. 14-ти  по плана на 
ж.к.”Чайка” в гр.Варна чрез продажба на частта, собственост на  
Община  Варна; 

- одобряване на пазарната оценка, изготвена  във връзка с 
разпоредителна сделка за прекратяване на съсобственост върху имот, 
представляващ ПИ с идентификатор №10135.5549.1606, находящ се в 
местност “Прибой” по плана на кв.”Галата” в гр.Варна] 

- прекратяване на съсобственост между Община Варна и Никола 
Христов Николов чрез продажба на 107.00кв.м  ид. части от поземлен 
имот  с идентификатор №10135.5549.1606 целият с площ от 538.00кв.м, 
съгласно скица, изадена от АГКК,  находящ се в местност “Прибой” по 
плана на кв.”Галата” в гр.Варна  чрез продажба на частта, собственост 
на  Община  Варна; 

–   проведена процедура за предоставяне на концесия за 
строителство – даване на разрешение за изграждане и извършване на 
дейност за задоволяване на обществени потребности посредством 
съответните форми на стопанска експлоатация в сграда представляваща 
подземен паркинг-гараж в незастроен недвижим имот – публична 



общински собственост, находящ се в град Варна, ул. “Братя 
Миладинови”, представляващ УПИ ІІ – за подземен паркинг – гараж, 
подрайон: 1, кв. 440 с площ 3 650 м2, съгласно АОС № 4981/14.05.2008 г.; 

- одобряване на пазарната оценка, изготвена от независим експерт 
оценител, във връзка с прекратяване на съсобственост, чрез продажба на 
частта на Община Варна,  64.00  (шестдесет и четири) м2 идеални части 
от ПИ 5050812 (пет нула пет нула осем едно две) целия с площ  1006.00 
(хиляда и шест) м2, находящ се в Община Варна, с. Звездица, местност 
„Под село”, ЕКАТТЕ 30497; 

- прекратяване на съсобственост между Община Варна, от една 
страна, и от друга страна Димитринка Стоянова  Стоянова, Христо 
Трендафилов Христов, Владимир Трендафилов Христов, Янка Василева 
Николова, и Веселин Георгиев Димитров, чрез продажба  на имот-частна 
общинска собственост, с административен адрес Община Варна, с. 
Звездица, местност „Под село”, ЕКАТТЕ 30497  представляващ 64.00 
(шестдесет и четири) м2 идеални части от ПИ 5050812 (пет нула пет нула 
осем едно две) целия с площ  1006.00 (хиляда и шест) м2; 

- одобряване на определената пазарна оценка, изготвена във 
връзка с прекратяване на съсобственост чрез изкупуване частта на 
Община Варна от недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Христо 
Попович” № 18 (осемнадесет), подрайон 10 (десет), представляваща земя 
с площ 42,82 (четиридесет и две цяло и осемдесет и две стотни) кв. м. 
идеални части от поземлен имот № 10135.1503.389 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.хиляда петстотин и три.триста осемдесет и девет) с площ 
225,00 (двеста двадесет и пет) кв. м.,  

- прекратяване на съсобственост между Община Варна, от една 
страна, и от друга страна Добрин Светозаров Георгиев, чрез продажба на 
имот – общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Христо 
Попович” № 18 (осемнадесет), подрайон 10 (десет), представляващ земя с 
площ 42,82 (четиридесет и две цяло и осемдесет и две стотни) кв. м. 
идеални части от поземлен имот № 10135.1503.389 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.хиляда петстотин и три.триста осемдесет и девет) с площ 
225,00 (двеста двадесет и пет) кв. м.; 

- намаляване на пазарната оценка, изготвена от независим експерт 
оценител, във връзка с прекратяване на съсобственост, чрез продажба на 
частта на Община Варна, 146.00 (сто четиридесет и шест) м2 идеални 
части от УПИ  VІІ-22,23 (седем – римско- двадесет и две, двадесет три) 
целия с площ 272.00 (двеста седемдесет и две) м2, с административен 
адрес гр. Варна, ул. „Антон Страшимиров” № 45, кв. 58 б; 

- прекратяване на съсобственост между Община Варна, от една 
страна, и от друга страна Албена Пенева Станева, ЕГН  , чрез продажба  
на имот-частна общинска собственост, с административен адрес гр. 
Варна, ул. „Антон Страшимиров” № 45, кв. 58б, представляващ 



146.00 (сто четиридесет и шест) м2 идеални части от УПИ  VІІ-22,23 (седем 
– римско- двадесет и две, двадесет три) целия с площ 272.00 (двеста 
седемдесет и две) м2, при граници на имота: УПИ VІІІ-24,25 общ (осем-
римско – двадесет четири, двадесет и пет –общ.), ПИ № 21 (двадесет и 
едно), пътека, ул. „Антон Страшимиров”  на съсобственика  Албена 
Пенева  Станева; 

- одобряване на пазарна оценка от лицензиран експерт – оценител 
по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС, с която е определена пазарна стойност за 
недвижим имот – общинска собственост, представляващ 15,00 
(петнадесет) кв. м. идеални части от ПИ № 10135.3512.200 (десет хиляди 
сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и дванадесет. двеста) с площ 
457,00 (четиристотин петдесет и седем) кв. м., идентичен с УПИ № V” за 
търговия и услуги, обществено хранене търговия на открито”, находящ 
се в гр. Варна, ж. к. „Младост”, кв. 2 (втори), кв. 6 , при пазарна стойност 
без ДДС на 1 (един) кв. м. възлизаща на 346,67 (триста четиридесет и 
шест лева и шестдесети  седем стотинки), във връзка с реализиране на 
разпоредителна сделка на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС. 

- одобряване на пазарна оценка, изготвена от оценител на имоти  
по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС, във връзка с реализиране на 
разпоредителна сделка на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС, с която е 
определена пазарната стойност на земя  с площ 7.00 (седем) м2 идеални 
части  под обект, модул № 4 (четири), разположен в имот частна 
общинска собственост с идентификатор 10135.4504.292 (десет хиляди сто 
тридесет и пет. четири хиляди петстотин и четири.двеста деветдесет и 
два) целия с площ 4 111,00 (четири хиляди сто и единадесет) м2, с 
административен адрес гр. Варна,  ж.к „Владислав Варненчик”, І-ви 
м.р.; 

- одобряване на пазарна оценка, изготвена от оценител на имоти  
по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС, във връзка с реализиране на 
разпоредителна сделка на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС, с която е 
определена пазарната стойност на земя  с площ 8.70 (осем цяло и 
седемдесет стотни) м2 идеални части  под обект, модул № 27 (двадесет и 
седем), разположен в имот частна общинска собственост с 
идентификатор 10135.3512.253 (десет хиляди сто тридесет и пет. три 
хиляди петстотин и тринадесет.двеста петдесет и три) целия с площ 
526,00 (петстотин двадесет и шест) м2, с административен адрес гр. 
Варна,  ж.к „Младост” І м.р., кв. 1, Търговски комплекс „Панелчето”; 

- одобряване на пазарна оценка от лицензиран експерт – оценител 
по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС, с която е определена пазарна стойност на 
обектите, както следва: модул № 1 – земя с  площ 10 м2  с цена  3 510 (три 
хиляди петстотин и десет) лева, модул № 2 – земя с площ 6.70 м2 с цена  2 
351.70 (две хиляди триста петдесет и един лева и седемдесет стотинки) 
лева, модул № 12 – земя с площ 7 м2 с цена 2 352.00 (две хиляди триста 



петдесет и   два) лева, модул № 13- земя с площ 7 м2  с цена 2 352.00 две 
хиляди триста петдесет и   два) лева без ДДС, за недвижим имот – 
общинска собственост представляващ  идеални части от  
ПИ10135.3512.252 целия с площ 101 м2, находящ се в гр. Варна, ж.к. 
„Младост” І м.р., кв. 1, Търговски комплекс „Панелчето”.във връзка с 
реализиране на разпоредителна сделка на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС; 

- одобряване на пазарна оценка, изготвена от оценител на имоти  
по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС, във връзка с реализиране на 
разпоредителна сделка на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС, с която е 
определена пазарната стойност на земя  с площ 7.00 (седем) м2 идеални 
части  под обект, модул № 3 (три), разположен в имот частна общинска 
собственост с идентификатор 10135.4504.292 (десет хиляди сто тридесет и 
пет. четири хиляди петстотин и четири.двеста деветдесет и два) целия с 
площ 4 111,00 (четири хиляди сто и единадесет) м2, с административен 
адрес гр. Варна,  ж.к „Владислав Варненчик”, І-ви м.р.; 

- одобряване на пазарна оценка, изготвена от оценител на имоти  
по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС, във връзка с реализиране на 
разпоредителна сделка на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС, с която е 
определена пазарната стойност на земя  с площ 7,30 (седем цяло и 
тридесет стотни) м2 идеални части  под обект, модул № 18 (осемнадесет), 
разположен в имот частна общинска собственост с идентификатор 
10135.3512.253 (десет хиляди сто тридесет и пет. три хиляди петстотин и 
тринадесет.двеста петдесет и три) целия с площ 526,00 (петстотин 
двадесет и шест) м2, с административен адрес гр. Варна,  ж.к „Младост” І 
м.р., кв. 1, Търговски комплекс „Панелчето”; 

- одобряване на пазарната оценка в размер на 20 000 лв. без ДДС, 
изготвена  във връзка с разпоредителна сделка за продажба на 17,54 
кв.м. ид.ч. от ПИ с идентификатор № 10135.1507.250, с площ 159.00 кв.м. 
находящ се на ул. “Шипка” № 1, ъгъла с бул. “Княз Борис І”, при 
граници на имота: ПИ пл. № 10135.1507.251, ПИ пл. № 10135.1507.244, 
съгласно скица № 3726/27.02.2009 г. издадена от АГКК гр. Варна, описан 
в АОС № 1503/2000 г.; 

- одобряване на пазарната оценка  в размер на  19 500 лева без ДДС,  
изготвена  във връзка с разпоредителна сделка за продажба на 17,12 кв.м 
идеални части от поземлен имот с идентификатор №10135.1507.250, с 
площ от 159.00 кв.м, находящ се на ул.”Шипка” №1, ъгъла с бул.”Княз 
Борис І”, при граници на имота: ПИ №10135.1507.403, ПИ 
пл.№10135.1507.251, ПИ пл.№10135.1507.244 съгласно скица 
№3726/27.02.2009 год., издадена  от  АГКК  гр.Варна, описан в АОС № 
1503/2000 г.; 

- продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ 
15,41кв.м. ид.ч. от ПИ №10135.3515.479, целият с площ 42755,00 
(четиридесет и две хиляди седемстотин петдесет и пет)кв.м., 



ж.к.”Трошево”, ул.”Милосърдие”, гр.Варна, на Красимир Димитров 
Колев и Татяна Йорданова Колева; 

- одобряване на пазарна оценка, изготвена  във връзка с 
разпоредителна сделка за прекратяване на съсобственост върху имот, 
представляващ поземлен имот  с идентификатор №10135.2526.1677  
целият с площ от 715.00кв.м при граници: 10135.2526.1678, 
10135.2526.162, 10135.2526.1679, 10135.2575.147  находящ  се  в гр.Варна, 
кв.Виница, ул.”Обзор” №25; 

- прекратяване на съсобственост между Община Варна и Димитър 
и Величка Алексиеви чрез продажба на 275.00 кв.м  ид. части от 
поземлен имот  с идентификатор №10135.2526.1677  целият с площ от 
715.00кв.м при граници:10135.2526.1678, 10135.2526.162, 10135.2526.1679, 
10135.2575.147  находящ  се  в гр.Варна, кв.Виница, ул.”Обзор” №25 чрез 
продажба на частта, собственост на  Община  Варна; 

- одобряване на пазарна оценка, изготвена във връзка с 
провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на 
общински недвижим имот, представляващ урегулиран поземлен имот № 
IV – общ. (четири – общински) с площ 834,00 (осемстотин тридесет и 
четири) кв. м., находящ се в община Варна, село Каменар, кв. 53 
(петдесет и три); 

- провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на 
недвижим имот – частна общинска   собственост,  находящ се  в  община 
Варна, село Каменар, кв. 53 (петдесет и три), представляващ урегулиран 
поземлен имот № IV – общ. (четири – общински) с площ 834,00 
(осемстотин тридесет и четири) кв. м., при граници: ул. № 1 (едно), ул. № 
11 (единадесет), УПИ № III – 518 (три – петстотин и осемнадесет), УПИ 
№ VI – общ. (шест – общински) и УПИ № V – общ. (пет – общински); 

- продажба на недвижим имот частна общинска собственост, 
представляващ 30.50 (тридесет цяло и петдесет стотни) м2 ид. части от  
Поземлен имот с идентификатор № 10135.4504.292(десет хиляди сто 
тридесет и пет.четири хиляди петстотин и четири.двеста деветдесет и 
две), идентичен с  УПИ  І – битов комбинат и търговия – целия с  площ 
4 111.00 м2,  с административен  гр. Варна, жк „Владислав Варненчик” І 
м.р., кв. 12, изграден законно върху общинска земя и собственост на 
„ОДЕСОС КОЛОР” ООД, ЕИК 040126708-Ю и по предложение на Кмета 
на Община Варна с вх. № ЗАО 46299/19.05.2010 г., Общински съвет – 
Варна одобрява пазарна оценка изготвена от оценител на имоти; 

- одобряване на пазарната оценка, изготвена от оценител на имоти, 
във връзка с прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на 
Община Варна, представляваща 200,00кв.м. ид.ч. от ПИ №10135.2515.20, 
с площ 800,00кв.м., к.к.”Чайка”, гр.Варна, при граници: ПИ №2515.30, 
ПИ №2615.21, ПИ №2464.51, ПИ №2615.19; 



- прекратяване на съсобствеността м/у Община Варна и Станимир 
Димов Русев, чрез продажба на имот-частна общинска собственост, 
представляващ 200,00кв.м. ид.ч. от ПИ №10135.2515.20, с площ 
800,00кв.м., к.к.„Чайка”, гр.Варна, при граници: ПИ №2515.30, ПИ 
№2615.21, ПИ №2464.51, ПИ №2615.19; 

- одобряване на пазарна оценка, изготвена от лицензиран експерт – 
оценител по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС, с която е определена пазарна 
стойност в размер на  6 436.00 лв. без ДДС, з недвижим имот – общинска 
собственост,  представляващ  18.24 ид.ч. от ПИ 10135.3512.140/идентичен 
с УПИ І-обществено обслужване, кв.3/ целия с площ 1 547 м2, с 
административен адрес, ж.к. „Младост” ІІ м.р.; 

- одобряване на пазарна оценка от лицензиран експерт оценител по 
реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС, с която е определена пазарна стойност на 
обект, модул № 57 и модул № 57 А – земя с площ 23,59 кв.м. с цена 8 
324.00 /осем хиляди триста двадесет и четири/ лева, без ДДС за недвижим 
имот – общинска собственост представляващ ид.ч. от ПИ с 
идентификатор № 10135.3512.142 целият с площ 1 338 кв.м., който е 
идентичен с УПИ І за обществено обслужване, кв. 4, находящ се в гр. 
Варна, ж.к. “Младост” ІІ м.р.; 

- одобряване на пазарна оценка изготвена от оценител на имоти по 
реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС, във връзка с реализиране на разпоредителна 
сделка на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС, с която е определена пазарна 
стойност на 16,00 (шестнадесет) кв. м. идеални части от поземлен имот – 
частна общинска собственост с идентификатор  10135.3511.89, целия с 
площ 544,00 (петстотин четиридесет и четири) кв. м., находящ се в гр. 
Варна, ж.к. Възраждане, 1 м.р. - около бл. 7 и бл. 11, върху които идеални 
части е отстъпено прано на строеж за изграждане на търговски обект № 
34; 

- одобряване на пазарна оценка изготвена от оценител на имоти по 
реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС, във връзка с реализиране на разпоредителна 
сделка на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС, с която е определена пазарна 
стойност на 14,37 (четиринадесет цяло и тридесет и седем стотни) кв. м. 
идеални части от поземлен имот – частна общинска собственост с 
идентификатор № 10135.3512.139 целия с площ 468,00 (четиристотин 
шестдесет и осем) кв. м., находящ се в гр. Варна, ж. к. „Младост”, 2 
микрорайон, Търговски комплекс “Орехчето” върху които идеални 
части е отстъпено прано на строеж за изграждане на търговски обект № 
3; 

- одобряване на пазарна оценка изготвена от оценител на имоти по 
реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС, във връзка с реализиране на разпоредителна 
сделка на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС, с която е определена пазарна 
стойност на 16,00 (шестнадесет) кв. м. идеални части от поземлен имот – 
частна общинска собственост с идентификатор №10135.3511.89 целия с 



площ 544,00 (петстотин четиридесет и четири) кв. м., находящ се в гр. 
Варна, ж. к. Възраждане, 1 микрорайон, - около бл. 7 и бл. 11, върху 
които идеални части е отстъпено прано на строеж за изграждане на 
търговски обект № 42; 

- одобряване на пазарна оценка, изготвена от лицензиран оценител 
на имоти, във връзка с прекратяване на съсобственост, чрез продажба на 
частта на Община Варна, представляваща 20,00 кв.м. ид.ч. от ПИ 
№10135.3513.399, целият с площ 360,00 кв.м., при граници: ПИ 
№3513.333, ПИ №3513.400, ПИ №3513.402, ПИ №3513.398; 

- прекратяване на съсобственост между Община Варна от една 
страна и Мара Тодорова, Павлинка Атанасова, Светослав Савов и 
„Евродом 1”ЕООД, от друга страна, чрез продажба на имот-частна 
общинска собственост, представляващ 20,00 кв.м. ид.ч. от ПИ 
№10135.3513.399, целият с площ 360,00 кв.м., гр.Варна, ул.”Чинар”№38; 

- одобряване на пазарна оценка, изготвена от оценител на имоти 
във връзка с прекратяване на съсобственост, чрез продажба на 9,00кв.м. 
ид.ч. от общински имот, представляващ 205,50кв.м. ид.ч. от ПИ 
№10135.5502.257, целият с площ 393,00 кв.м., ул. “Керч”№ 13, гр.Варна, 
при граници-ПИ №5502.270, ПИ №5502.258, ПИ №5502.255, ПИ 
№5502.256, ПИ №5502.254; 

- прекратяване на съсобственост между Община Варна и Желязко 
Димитров Георгиев, чрез продажба на 9,00кв.м. ид.ч. от общински имот, 
представляващ 205,50кв.м. ид.ч. от ПИ №10135.5502.257, целият с площ 
393,00 кв.м., гр.Варна, ул. “Керч”№13, при граници: ПИ №5502.270, ПИ 
№5502.258, ПИ №5502.255, ПИ № 5502.256, ПИ № 5502.254; 

- одобряване на пазарна оценка, изготвена от оценител на имоти по 
реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС, във връзка с реализиране на разпоредителна 
сделка на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС, с която е определена пазарна 
стойност на 8,00 (осем) кв. м. идеални части от поземлен имот – частна 
общинска собственост с идентификатор №10135.3511.89 целия с площ 
544,00 (петстотин четиридесет и четири) кв. м., находящ се в гр. Варна, 
Ж. К. Възраждане, 1 микрорайон, около бл. 7 и бл. 11, върху които 
идеални части е отстъпено право на строеж за изграждане на търговски 
обект № 32-А; 

- одобряване на пазарна оценка, изготвена от оценител на имоти по 
реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС, във връзка с реализиране на разпоредителна 
сделка на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС, с която е определена пазарна 
стойност на12,44 (дванадесет цяло и четиридесет и четири стотни) кв. м. 
идеални части от поземлен имот – частна общинска собственост с 
идентификатор №10135.3512.139 (десет хиляди сто тридесет и пет.три 
хиляди петстотин и дванадесет.сто тридесет и девет) целият с площ 
468,00 (четиристотин шестдесет и осем) кв. м., находящ се в гр. Варна, ж. 
к. „Младост”, кв. 2 (втори), Търговски комплекс “Орехчето” които 



идеални части е отстъпено право на строеж за изграждане на търговски 
обект № 6; 

- одобряване на пазарната оценка, изготвена от независим експерт 
оценител, във връзка с прекратяване на съсобственост, чрез продажба на 
частта на Община Варна,  427.00 (четиристотин двадесет и седем) м2 
идеални части от ПИ № 701 (седемстотин и един) целия с площ 1 827.00 
(хиляда осемстотин двадесет и седем) м2,   находящ  се  в  ,  с  
административен адрес  гр. Варна, с.о „Сълзица”; 

- прекратяване на съсобственост между Община Варна, от една 
страна, и от друга страна  Георги Николов Джуров,. ЕГН  , чрез 
продажба  на имот-частна общинска собственост, с 
административен адрес гр. Варна, с.о „Сълзица”,  представляващ 427.00 
(четиристотин двадесет и седем) м2 идеални части от ПИ № 701 
(седемстотин и един) целия с площ 1 827.00 (хиляда осемстотин двадесет 
и седем) м2; 

- одобряване на пазарната оценка във връзка с реализиране на 
разпоредителна сделка на основание чл.35, ал.3 от ЗОС, а именно: 
продажба на 425,00(четиристотин двадесет и пет)кв.м. ид.ч. от имот-
частна общинска собственост, представляващ ПИ №10135.4504.264, 
целият с площ 464,00(четиристотин шестдесет и четири)кв.м., гр.Варна, 
ул.”Светослав Минков”№3, по искане вх.№ЗАО 27830/03.07.2009г., на 
Росица Стефанова Атанасова и Слав Дечев Славов, собственици на 
законно построена в имота жилищна сграда и по предложение на Кмета 
на Община Варна с вх. № ЗАО 27830/03.06.2010 г.; 

- изменения на решение на Общинския съвет – Варна № 2333-7 по 
Протокол № 24/23,24,30.06.2010 г., поради допуснати явни фактически 
грешки в текста на табличното изражение и в текста на т. 2.24; 

- одобряване на пазарните оценки, изготвени във връзка с 
провеждане на публично оповестен конкурс за продажба на имоти – 
частна общинска собственост, а именно: 

* поземлен имот №10135.3512.177, одобрен със Заповед №КД-
14-03-885/ 12.07.2010г. на Началник на СГКК-Варна, целият с площ 5 252
кв.м., находящ се в гр.Варна, ж.к.„Младост”, микрорайон: 2, предмет на
АОС №6165/20.07.2010 г.;

* поземлен имот №10135.2526.953, целият с площ 1 652 кв.м.,
ведно със сгради – сграда на един етаж с №10135.2526.953.1 и застроена 
площ 114,00кв.м., сграда на един етаж с №10135.2526.953.2 и застроена 
площ 4,00 кв.м., сграда на един етаж с №10135.2526.953.3 и застроена 
площ 4,00кв.м. и сграда на един етаж с №10135.2526.953.4 и застроена 
площ 27,00 кв.м., по кадастралната карта и кадастралните регистри, 
одобрени със Заповед №РД-18-92/14.10.2008г. на Изпълнителния 
директор на АГКК, находящ се в гр.Варна, м.„Св. Никола”, предмет на 



АОС № 5881/22.10.2009г., със стойност по пазарна оценка, определена от 
независим оценител; 

- даване на съгласие за продажба чрез публично оповестен конкурс 
на имоти – частна общинска собственост, а именно: поземлен имот 
№10135.3512.177, одобрен със Заповед № КД-14-03-885/ 12.07.2010г. на 
Началник на СГКК-Варна, целият с площ 5 252кв.м., находящ се в 
гр.Варна, ж.к.„Младост”, микрорайон: 2, предмет на АОС № 
6165/20.07.2010г. и поземлен имот №10135.2526.953, целият с площ 1 
652кв.м., ведно със сгради – сграда на един етаж с №10135.2526.953.1 и 
застроена площ 114,00кв.м., сграда на един етаж с №10135.2526.953.2 и 
застроена площ 4,00кв.м., сграда на един етаж с №10135.2526.953.3 и 
застроена площ 4,00кв.м. и сграда на един етаж с №10135.2526.953.4 и 
застроена площ 27,00кв.м., по кадастралната карта и кадастралните 
регистри, одобрени със Заповед №РД-18-92/14.10.2008г. на 
Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в гр.Варна, м.„Св. 
Никола”, предмет на АОС №5881/22.10.2009 г.; 

– изграждане, оборудване, обзавеждане и въвеждане в 
експлоатация, в съответствие с одобрен проект, на нова детска градина 
за четири групи с басейн в кв.„Владислав Варненчик” в двора между 
ОДЗ №1 „Маргаритка” и ОДЗ №16 „Българче” на стойност в размер на 
2 115 000лв. /два милиона сто и петнадесет хиляди лева/, без включен 
ДДС; 

 - възлагане на Кмета на Община Варна да подпише допълнително 
споразумение към договорите за концесия на автобусните спирки с № Д-
6-9200(1147)/28.09.2006 г., № Д-6-9200(1169)/04.10.2006 г., № Д-6-
9200(1170)/04.10.2006 г., след изменение на срока по т. 9.2 и по т. 9.5 от чл. 
9 на договора. 
 

- определяне на предназначението на жилища – частна общинска 
собственост, като: “Жилища за настаняване под наем на граждани с 
установени жилищни нужди”. 

- определяне на предназначението на жилища – частна общинска 
собственост, като: “Ведомствени”. 

- определяне на предназначението на жилища – частна общинска 
собственост, като: “Резервни”. 
 

- одобряване на пазарните оценки, изготвени във връзка с 
провеждане на публично оповестен конкурс за продажба на имоти – 
частна общинска собственост, а именно: 

*  поземлен имот №10135.3515.481, целият с площ 420,00кв.м., 
ведно със сграда на един етаж с №10135.3515.481.2 и застроена площ 
28,00кв.м., по кадастрална карта, одобрена със Заповед №РД-18-
64/16.05.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в 



гр.Варна, ул.”Йордан Йовков”, подрайон: 16, кв.40, предмет на АОС 
№4183/05.03.2007г., в размер на 241 500лв., без включен ДДС; 

* поземлен имот №10135.2554.499, целият с площ 703,00кв.м., 
по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 
№РД-18-92/ 14.10.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ 
се в гр.Варна, ул.”Дубровник” №46, подрайон: 24, кв.32, предмет на АОС 
№4841/15.01.2008г.; 

* поземлен имот №10135.2554.482, целият с площ 494,00кв.м., 
ведно със сгради – сграда на един етаж с №10135.2554.482.1 и застроена 
площ 45,00кв.м., сграда на един етаж с №10135.2554.482.2 и застроена 
площ 29,00кв.м. и сграда на един етаж с №10135.2554.482.3 и застроена 
площ 23,00кв.м., по кадастралната карта и кадастралните регистри, 
одобрени със Заповед №РД-18-92/14.10.2008г. на Изпълнителния 
директор на АГКК, находящ се в гр.Варна, ул.”Арх. Петко Момилов” 
№38, подрайон: 24, кв.2, предмет на АОС №2175/06.11.2001г., в размер на    
316 990лв., без включен ДДС; 

* поземлен имот №10135.2559.208, целият с площ 
1051,00кв.м., по кадастралната карта и кадастралните регистри, 
одобрени със Заповед №РД-18-92/ 14.10.2008г. на Изпълнителния 
директор на АГКК, находящ се в гр.Варна, ул.”Мир”, подрайон: 17, 
предмет на АОС №3172/23.08.2004г., в размер на 428 400лв., без включен 
ДДС; 

* УПИ VІІІ-3, целият с площ 270,00кв.м., находящ се в 
гр.Варна, ул.”Овчо поле” №26, подрайон: 14, кв.546, предмет на АОС 
№3113/09.07.2004г., в размер на    132 500лв., без включен ДДС; 

* поземлен имот №10135.2554.474, целият с площ 359,00кв.м., 
по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 
№РД-18-92/ 14.10.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ 
се в гр.Варна, ул.”Арх. Петко Момилов” №2 и 2а, подрайон: 24, кв.2, 
предмет на АОС №3747/22.03.2006г., в размер на 209 110лв., без включен 
ДДС; 

* поземлен имот №10135.3513.247, целият с площ 506,00кв.м., 
по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 
№РД-18-64/ 16.05.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ 
се в гр.Варна, ул.”Акад. Андрей Сахаров” №27, подрайон: 26, кв.12, 
предмет на АОС №3842/15.06.2006г., в размер на 310 980лв., без включен 
ДДС. 

 
- даване на съгласие за продажба чрез публично оповестен конкурс 

на имоти – частна общинска собственост, а именно: 
* поземлен имот №10135.3515.481, целият с площ 420,00кв.м., 

ведно със сграда на един етаж с №10135.3515.481.2 и застроена площ 
28,00кв.м., по кадастрална карта, одобрена със Заповед №РД-18-



64/16.05.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в 
гр.Варна, ул.”Йордан Йовков”, подрайон: 16, кв.40, предмет на АОС 
№4183/05.03.2007г.; 

* поземлен имот №10135.2554.499, целият с площ 703,00кв.м., 
по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 
№РД-18-92/ 14.10.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ 
се в гр.Варна, ул.”Дубровник” №46, подрайон: 24, кв.32, предмет на АОС 
№4841/15.01.2008г.; 

*  поземлен имот №10135.2554.482, целият с площ 494,00кв.м., 
ведно със сгради – сграда на един етаж с №10135.2554.482.1 и застроена 
площ 45,00кв.м., сграда на един етаж с №10135.2554.482.2 и застроена 
площ 29,00кв.м. и сграда на един етаж с №10135.2554.482.3 и застроена 
площ 23,00кв.м., по кадастралната карта и кадастралните регистри, 
одобрени със Заповед №РД-18-92/14.10.2008г. на Изпълнителния 
директор на АГКК, находящ се в гр.Варна, ул.”Арх. Петко Момилов” 
№38, подрайон: 24, кв.2, предмет на АОС №2175/06.11.2001г.; 

*  поземлен имот №10135.2559.208, целият с площ 
1051,00кв.м., по кадастралната карта и кадастралните регистри, 
одобрени със Заповед №РД-18-92/ 14.10.2008г. на Изпълнителния 
директор на АГКК, находящ се в гр.Варна, ул.”Мир”, подрайон: 17, 
предмет на АОС №3172/23.08.2004г.; 

* УПИ VІІІ-3, целият с площ 270,00кв.м., находящ се в 
гр.Варна, ул.”Овчо поле” №26, подрайон: 14, кв.546, предмет на АОС 
№3113/09.07.2004г.; 

* поземлен имот №10135.2554.474, целият с площ 359,00кв.м., 
по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 
№РД-18-92/ 14.10.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ 
се в гр.Варна, ул.”Арх. Петко Момилов” №2 и 2а, подрайон: 24, кв.2, 
предмет на АОС №3747/22.03.2006г.; 

* поземлен имот №10135.3513.247, целият с площ 506,00кв.м., 
по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 
№РД-18-64/ 16.05.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ 
се в гр.Варна, ул.”Акад. Андрей Сахаров” №27, подрайон: 26, кв.12, 
предмет на АОС № 3842/15.06.2006 г. 
при начална конкурсна цена за имотите общо в размер на 2 565 680 лв., 
без ДДС, при конкурсни условия: 

        * в случай, че пазарната стойност на обектите, определена от 
независими оценители и одобрена от ОбС – Варна е по-голяма от  
достигнатата при публично оповестения конкурс цена, без включен 
ДДС, разликата над тази сума не се заплаща от Община Варна на 
спечелилия публично оповестения конкурс; 

         * в случай, че пазарната стойност на обектите, определена от 
независими оценители и одобрена от ОбС – Варна е по-малка от 



достигнатата при публично оповестения конкурс цена, без включен 
ДДС, разликата до тази сума се заплаща от спечелилия публично 
оповестения конкурс; 

         * в договора, сключен със спечелилия публично оповестения 
конкурс участник, задължително да се включват горепосочените 
условия; 

         * Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община 
Варна осъществяването на всички дейности, необходими за правилното 
и законосъобразно изпълнение на решението, като контрола от страна на 
Община Варна по извършването на огледите и приемането на 
предложените обекти от спечелилия публично оповестения конкурс 
участник, да се осъществява от оторизирани представители на дирекция 
“Общинска собственост” при Община Варна. 

Докл.: О. СИМЕОНОВ – Председател ПК 
 

Орлин СИМЕОНОВ 

Първо, колеги, благодаря ви за избор за председател на ПК по 

собственост и стопанство. 

В начолото ще направя едно процедурно предложение – когато се 

гласуват пазарни оценки и решения за прекратяване на съсобственост, които 

касаят един и същи имот – тези две решения да се гласуват анблок; и още – 

по отношение на решенията, които трябва да вземем за откриване на 

концесии за определяне на концесионер, предлагам да се четат само данните 

за имотите, оценките, а концесионните условия сте ги получили всички и ги 

имате пред вас, поради което не е необходимо същите да бъдат четени в зала. 

Процедурното предложение се прие за решение с резултати от 

гласуването: за – 27, против – 0, въздържали се – 0. 

 

          Общ брой присъстващи общински съветници - 34 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

2462-8. 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 43685/28.05.2010 г., Общински съвет – Варна увеличава 



пазарната оценка, изготвена от независим експерт оценител, във връзка с 
прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна, 
154.00  (сто петдесет и четири) м2 идеални части от ПИ 1112 (хиляда сто и 
дванадесет) целия с площ  716.00 (седемстотин и шестнадесет) м2, 
административен адрес  гр. Варна, с.о „Ментеше” (ст.кад. 182 ч, 185 ч,),   в 
размер на  10 000,00 (десет хиляди) лева, без включен ДДС. 

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

2463-8. 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 и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО 43685/28.05.2010 г., 
Общински съвет – Варна реши да прекрати съсобствеността между Община 
Варна, от една страна, и от друга страна АТАНАСКА ГЕОРГИЕВА 
ИЛИЕВА, ЕГН   И ИЛКО ИВАНОВ ИЛИЕВ, ЕГН  , чрез продажба  на 
имот-частна общинска собственост, с административен адрес гр. Варна, 
с.о „Ментеше”,  представляващ 154.00  (сто петдесет и четири) м2 
идеални части от ПИ 1112 (хиляда сто и дванадесет) целия с площ 
716.00 (седемстотин и шестнадесет) м2, при граници на имота:пи № 9507 
(девет хиляди петстотин и седем), ПИ № 1114 (хиляда сто и 
четиринадесет), ПИ № 1113 (хиляда сто и тринадесет), ПИ № 9521 (девет 
хиляди петстотин двадесет и едно) на съсобствениците  АТАНАСКА 
ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА, ЕГН   И ИЛКО ИВАНОВ ИЛИЕВ, ЕГН  , при 
равни квоти. 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 5862/19.10.2009  г. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, за 
сумата от   на 10 000,00 (десет 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 – 30, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 21/ 

2464-8. 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 40749/01.07.2010 г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена от независим експерт оценител, във връзка с 
прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна, 



11.00  (единадесет) м2 идеални части от ПИ 10135.2510.868 (десет хиляди 
сто тридесет и пет.две хиляди петстотин и десет.осемстотин шестдесет и 
осем) целия с площ  731.00 (седемстотин тридесет и един) м2,  с 
административен адрес  гр. Варна, местност „Добрева чешма” в размер 
на  570.00 (петстотин и седемдесет), без включен ДДС. 

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

2465-8. 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 40749/01.07.2010 
г., Общински съвет - Варна  реши да прекрати съсобствеността между 
Община Варна, от една страна, и от друга страна Никола Георгиев 
Карагеоргиев, ЕГН  , Божанка Маринова Димитрова,  , Никола 
Костов Георгиев, ЕГН  , Милка Костадинова Петрова, ЕГН  , чрез 
продажба  на имот-частна общинска собственост, с административен 
адрес гр. Варна, местност „Добрева чешма”,  представляващ 11.00  
(единадесет) м2 идеални части от ПИ 10135.2510.868 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.две хиляди петстотин и десет.осемстотин шестдесет и осем) 
целия с площ  731.00 (седемстотин тридесет и един) м2, при граници на 
имота: ПИ № 10135.2510.9113 (десет хиляди сто тридесет и пет. две хиляди 
петстотин и десет. девет хиляди сто и тринадесет), ПИ № 10135.2510.869 
(десет хиляди сто тридесет и пет. две хиляди петстотин и десет. 
осемстотин шестдесет и девет), ПИ № 10135.2510.9075 (десет хиляди 
сто тридесет и пет.две хиляди петстотин и десет. девет хиляди седемдесет 
и пет)  на съсобствениците Никола Георгиев Карагеоргиев, ЕГН  , 
Божанка Маринова Димитрова,  , Никола Костов Георгиев, 
ЕГН  , Милка Костадинова Петрова, ЕГН   при следните квоти: 

1. Никола Георгиев Карагеоргиев, ЕГН   – 3,67 м2 ид. части от ПИ 
10135.2510.868; 

2. Божанка Маринова Димитрова,   – 3,67 м2 ид. части от ПИ 
10135.2510.868; 

3. Никола Костов Георгиев, ЕГН   – 1,83 м2 ид. части от ПИ 
10135.2510.868; 

4. Милка Костадинова Петрова, ЕГН   – 1,83 м2 ид. части от ПИ 
10135.2510.868; 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 5750/26.11.2009  г. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, за 
сумата от   на   570.00 (петстотин и седемдесет), 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 – 30, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 21/ 

2466-8. 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 33243/28.06.2010 г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена от независим експерт оценител, във връзка с 
прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна, 
31.00  (тридесет и един) м2 идеални части от ПИ с идентификатор № 
10135.3513.439(десет  хиляди  сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 
петнадесет.четиристотин тридесет и девет)   целия с площ  271.00 (двеста 
седемдесет и едно) м2,  с административен адрес, гр. Варна, ул. 
„Фантазия” № 31, в размер на  10 700,00 (десет хиляди и седемстотин) 
лева, без включен ДДС, при пазарна стойност без ДДС на 1 м2, възлизаща 
на  345.16 (триста четиридесет и пет лева и шестнадесет стотинки) лева. 

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

2467-8. 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 и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО 33243/28.06.2010 г., 
Общински съвет - Варна  реши да прекрати съсобствеността между Община 
Варна, от една страна, и от друга страна Величка Димитрова Захариева, 
ЕГН   Дончо Димитров Тенев, ЕГН   и Генка Димова Тенева, ЕГН  , 
чрез продажба  на имот-частна общинска собственост, с 
административен адрес гр. Варна,  ул. „Фантазия” № 31  
представляващ  31.00  (тридесет и един) м2 идеални части от ПИ с 
идентификатор № 10135.3513.439(десет  хиляди  сто тридесет и пет.три 
хиляди петстотин и петнадесет.четиристотин тридесет и девет)   целия с 
площ  271.00 (двеста седемдесет и едно) м2 , при граници на имота: ул. „Н.Г 
Чернишевски”, ул. „Фантазия” (ПИ № 392), ПИ № 447 (четиристотин 
четиридесет и седем), ПИ № 438 (четиристотин тридесет и осем)  на 
съсобствениците Величка Димитрова Захариева, Дончо Димитров Тенев и 
Генка Димова Тенева  при следните квоти:  

 Величка Димитрова Захариева – 18.08 м2 ид. части от  Поземлен имот 
(ПИ)  10135.3515.439; 



 Дончо Димитров Тенев – 2.59 м2 ид. части от  Поземлен имот  (ПИ)  
10135.3515.439; 

 Генка Димова Тенева – 10.33 м2 ид. части от  Поземлен имот  (ПИ)  
10135.3515.439; 

  За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 5434/09.12.08  г.. 

   Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, 
за сумата от  10 700,00 (десет хиляди и седемстотин) 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 – 28, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 23/ 
 
 
 

 
2468-8. 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. № 14518/15.04.2010 г., Общински съвет – Варна одобрява определената 
пазарна оценка, изготвена във връзка с прекратяване на съсобственост чрез 
изкупуване частта на Община Варна от недвижим имот, находящ се в гр. 
Варна, ж. к. „Възраждане”, микрорайон I (едно), кв. 5 (пет), 
представляваща земя с площ 175,00 (сто седемдесет и пет) кв. м. идеални 
части от поземлен имот № 10135.3511.76 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.три хиляди петстотин и единадесет.седемдесет и шест) с площ 283,00 
(двеста осемдесет и три) кв. м., който е идентичен с урегулиран поземлен 
имот № I – 215 (едно – двеста и петнадесет) – „за обществено хранене”, при 
граници на целия имот: ПИ № 10135.3511.77 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.три хиляди петстотин и единадесет.седемдесет и седем) и ПИ № 
10135.3511.80 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 
единадесет.осемдесет), в размер на 55 300,00 (петдесет и пет хиляди и 
триста) лева без ДДС.  

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 3834/21.08.2006 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 26, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 24/ 
 
 

 
2469-8.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 

от ЗОС, чл. 33, предл. 2, по реда на чл. 34 от НРПУРОИ и по предложение 
на Кмета на Община Варна с вх. № 14518/15.04.2010 г.,  Общински съвет – 



Варна реши да се прекрати съсобствеността между Община Варна, от една 
страна, и от друга страна Венцислав Стефанов Василев, чрез продажба на 
имот – общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ж. к. „Възраждане”, 
микрорайон I (едно), кв. 5 (пет), представляващ земя с площ 175,00 (сто 
седемдесет и пет) кв. м. идеални части от поземлен имот № 10135.3511.76 
(десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 
единадесет.седемдесет и шест) с площ 283,00 (двеста осемдесет и три) кв. 
м., който е идентичен с урегулиран поземлен имот № I – 215 (едно – двеста 
и петнадесет) – „за обществено хранене”, при граници на целия имот: ПИ № 
10135.3511.77 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 
единадесет.седемдесет и седем) и ПИ № 10135.3511.80 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.три хиляди петстотин и единадесет.осемдесет). 

Възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на всички 
действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 
разпоредителната сделка. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 26, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 24/ 

 
 
 

 2470-8. 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. № 26579/12.03.2010 г., Общински съвет – Варна одобрява определената 
пазарна оценка, изготвена във връзка с прекратяване на съсобственост чрез 
изкупуване частта на Община Варна от недвижим имот, находящ се в гр. 
Варна, ул. „Тихомир” № 27 (двадесет и седем), подрайон 16 
(шестнадесет), представляваща земя с площ 41,00 (четиридесет и един) кв. 
м. идеални части от поземлен имот № 10135.3515.1742 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.три хиляди петстотин и петнадесет.хиляда седемстотин 
четиридесет и две) с площ 428,00 (четиристотин двадесет и осем) кв. м., 
идентичен с урегулиран поземлен имот № IV – 590, 707 (четири – петстотин 
и деветдесет, седемстотин и седем), при граници на целия имот: ПИ № 
3515.462 (три хиляди петстотин и петнадесет.четиристотин шесдесет и две), 
ПИ № 3515.574 (три хиляди петстотин и петнадесет.петстотин седемдесет и 
четири), ПИ № 3515.558 (три хиляди петстотин и петнадесет.петстотин 
петдесет и осем) и ПИ № 3515.555 (три хиляди петстотин и 
петнадесет.петстотин петдесет и пет), в размер на 11 990,00 (единадесет 
хиляди деветстотин и деветдесет) лева без ДДС. 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 5031/16.09.2008 г. 

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



2471-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 
от ЗОС, чл. 33, пр. 2 и по реда на чл. 34 от НРПУРОИ и по предложение на 
Кмета на Община Варна с вх. № 26579/12.03.2010 г., Общински съвет – 
Варна реши да се прекрати съсобствеността между Община Варна, от една 
страна, и от друга страна Жечка Маринова Янева, Стоян Маринов 
Желязков, Невянка Славова Костова и  Снежана Славова Дочева, чрез 
продажба при равни квоти на имот – общинска собственост, находящ се в 
гр. Варна, ул. „Тихомир” № 27 (двадесет и седем), подрайон 16 
(шестнадесет), представляващ земя с площ 41,00 (четиридесет и един) кв. м. 
идеални части от поземлен имот № 10135.3515.1742 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.три хиляди петстотин и петнадесет.хиляда седемстотин 
четиридесет и две) с площ 428,00 (четиристотин двадесет и осем) кв. м., 
идентичен с урегулиран поземлен имот № IV – 590, 707 (четири – петстотин 
и деветдесет, седемстотин и седем), при граници на целия имот: ПИ № 
3515.462 (три хиляди петстотин и петнадесет.четиристотин шесдесет и две), 
ПИ № 3515.574 (три хиляди петстотин и петнадесет.петстотин седемдесет и 
четири), ПИ № 3515.558 (три хиляди петстотин и петнадесет.петстотин 
петдесет и осем) и ПИ № 3515.555 (три хиляди петстотин и 
петнадесет.петстотин петдесет и пет). 

Възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на всички 
действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 
разпоредителната сделка. 

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

 
 
 
 
2472-8. 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. № 30862/28.05.2010 г., одобрява определената пазарна оценка, изготвена 
във връзка с прекратяване на съсобственост чрез изкупуване частта на 
Община Варна от недвижим имот, находящ се в гр. Варна, кв. 
„Аспарухово”, ул. „Лайош кошут” № 11 (единадесет), подрайон 29 
(двадесет и девет), кв. 136 (сто тридесет и шест), представляваща земя с 
площ 16,00 (шестнадесет) кв. м. идеални части от ПИ № 10135.5506.840 
(десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и шест.осемстотин и 
четиридесет), целия с площ 180,00 (сто и осемдесет) кв. м., който е 
идентичен с урегулиран поземлен имот № XII – 1670 (дванадесет – хиляда 
шестстотин и седемдесет), при граници на целия имот: ПИ № 
10135.5506.839 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и 
шест.осемстотин тридесет и девет), ПИ № 10135.5506.350 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.пет хиляди петстотин и шест.триста и петдесет), ПИ № 



10135.5506.351 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и 
шест.триста петдесет и едно), ПИ № 10135.5506.341 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.пет хиляди петстотин и шест.триста четиридесет и едно) и 
ПИ № 10135.5506.259 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди 
петстотин и шест.двеста петдесет и девет), в размер на 1 550,00 (хиляда 
петстотин и петдесет) лева без включен ДДС.  

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 4845/28.02.2008 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 27, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 24/ 
 

 
 

2473-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 
от ЗОС, чл. 33, предл. 2, по реда на чл. 34 от НРПУРОИ и по предложение 
на Кмета на Община Варна с вх. № 30862/28.05.2010 г., Общински съвет – 
Варна решава да се прекрати съсобствеността между Община Варна, от 
една страна, и от друга страна – Светлана Стоянова Коева – Чолашка и 
Милен Христов Чолашки (СИО) и Стоян Коев Желязков и Йорданка 
Александрова Желязкова (СИО), чрез продажба при равни квоти на имот – 
общинска собственост, находящ се в гр. Варна, кв. „Аспарухово”, ул. 
„Лайош кошут” № 11 (единадесет), подрайон 29 (двадесет и девет), кв. 136 
(сто тридесет и шест), представляващ земя с площ 16,00 (шестнадесет) кв. 
м. идеални части от ПИ № 10135.5506.840 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.пет хиляди петстотин и шест.осемстотин и четиридесет), целия с площ 
180,00 (сто и осемдесет) кв. м., който е идентичен с урегулиран поземлен 
имот № XII – 1670 (дванадесет – хиляда шестстотин и седемдесет), при 
граници на целия имот: ПИ № 10135.5506.839 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.пет хиляди петстотин и шест.осемстотин тридесет и девет), ПИ № 
10135.5506.350 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и 
шест.триста и петдесет), ПИ № 10135.5506.351 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.пет хиляди петстотин и шест.триста петдесет и едно), ПИ № 
10135.5506.341 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и 
шест.триста четиридесет и едно) и ПИ № 10135.5506.259 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.пет хиляди петстотин и шест.двеста петдесет и девет). 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, за 
сумата от 1 550,00 (хиляда петстотин и петдесет) лева без включен ДДС. 

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

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 27, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 24/ 
 



2474-8. На основание  чл.21, ал.1, т.8  от  ЗМСМА, чл.41, ал.2  във 
връзка с чл.22, ал3, от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с 
вх. № ОБС-6-9100/48/25.05.2010 г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена  във връзка с разпоредителна сделка за 
прекратяване на съсобственост върху имот, представляващ ПИ с 
идентификатор №10135.5501.196, находящ се в кв.14 по плана на 
ж.к.”Чайка” в гр.Варна. Пазарната цена, определена от лицензиран експерт 
оценител, възлиза на  91 200.00 лева  без  ДДС. 

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

 
2475-8. На основание  чл.21, ал.1, т.8  от  ЗМСМА,  чл.36, ал.1, т.2 от 

ЗОС, във връзка с чл.33, предложение 2 и по реда на чл. 34 от НРПУРОИ и 
по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОБС-6-
9100/48/25.05.2010 г., Общински съвет - Варна решава да се прекрати 
съсобствеността между Община Варна и “ЦБА-ВАРНА” ООД чрез 
продажба на 170.00кв.м  ид. части от  поземлен имот  с идентификатор 
№10135.5501.196 целият с площ от 535.00кв.м, съгласно скица №5757/ 
20.03.2009год., находящ се в кв. 14-ти  по плана на ж.к.”Чайка” в гр.Варна 
чрез продажба на частта, собственост на  Община  Варна. 

За описания имот е съставен Акт за частна общинска собственост 
№3578/2005год. 

Идеалната част от 170.00кв.м, собственост на Община Варна  да бъде 
продадена на съсобственикът  “ЦБА-ВАРНА” ООД  на пазарна цена в 
размер на 91 200.00 лева, определена от лицензиран оценител, като следва 
да заплатят ДДС в размер на 20%, начислени върху  стойността  на 
продажната цена. 

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

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

 
 
2476-8. 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 50506/19.05.2010 г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена  във връзка с разпоредителна сделка за 
прекратяване на съсобственост върху имот, представляващ ПИ с 
идентификатор №10135.5549.1606, находящ се в местност “Прибой” по 
плана на кв. „Галата” в гр.Варна. Пазарната цена на частта, собственост на 



Община Варна, определена от лицензиран експерт оценител, възлиза на  6 
600.00 лева  без  включен  ДДС. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 27, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 24/ 

 
 

2477-8. На основание  чл.21, ал.1, т.8  от  ЗМСМА,  чл.36, ал.1, т.2 
от  ЗОС, във връзка с чл.33, предложение 2  по реда на чл. 34 от НРПУРОИ 
и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО 50506/19.05.2010 
г., Общински съвет – Варна решава да се прекрати съсобствеността между 
Община Варна и Никола Христов Николов чрез продажба на 107.00кв.м  ид. 
части от поземлен имот  с идентификатор №10135.5549.1606 целият с площ 
от 538.00кв.м, съгласно скица, изадена от АГКК,  находящ се в местност 
“Прибой” по плана на кв. „Галата” в гр.Варна  чрез продажба на частта, 
собственост на  Община  Варна. 

За описания имот е съставен Акт за частна общинска собственост № 
5309/2008 год.  

Частта, собственост на Община Варна да бъде продадена на 
съсобственикът  Никола Христов Николов  на пазарна цена в размер на  
6600.00 лева без включен ДДС. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички законови действия за извършване на  
разпоредителната  сделка.    

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 27, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 24/ 

 

Орлин СИМЕОНОВ 

Проект за решение т. ХVІІ: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и 

чл. 58, ал.1 и ал.2, т.1 и    чл. 59, ал.1, т.2 от Закона за концесиите, чл.87 от 

Правилника за прилагане на закона за концесиите, проведена процедура на 

07.04.2010 г. от комисия назначена със заповед № 0388/23.02.2010 г. на Кмета 

на Община Варна, изготвен протокол и мотивиран доклад, Общинският съвет 

– гр. Варна   РЕШИ : 

1. Определя за концесионер на общинска концесия за строителство – 

даване на разрешение за изграждане и извършване на дейност за задоволяване 

на обществени потребности посредством съответни форми на стопанска 

експлоатация в сграда, представляваща подземен паркинг – гараж в незастроен 



недвижим имот – публична общинска собственост находящ се в гр. Варна, ул. 

„Братя Миладинови”, представляващ УПИ ІІ – „за подземен паркинг – гараж”, 

подрайон: 1, кв. 440 с площ 3 650 м2, съгласно АОС № 4981/14.05.2008 год., 

спечелилият процедурата кандидат „Реалис Кънстракшън” ООД със седалище 

и адрес на управление: гр. София, бул. „Джеймс Баучер” №76А, ет.8, ЕИК 

175049756, управлявано и представлявано от Асен Благоев Ангелов и Ваня 

Йорданова Атанасова, заедно и поотделно, при следните концесиони 

условия:.......... 

Те са ви раздадени, знаете ги, колеги, единственото на което искам да 

обърна внимание е, че общата стойност на концесията е 7 994 700 лева, като 

концесионното плащане възлиза на 55 325 лв.  

По отношение на т. 2 в глава V Концесионно плащане са постъпили и 

гласувани поотделно от комисията в заседанието й от 16 юли 2010 г.с две 

становища:  

- първото е с вносител Красимир Минков Маринов: 

Възлага на Кмета на Община Варна, след изтичане на срока за 

обжалване по чл.58, ал.3, да сключи договор за концесия като неразделна 

част от него да стане писмо от обслужващата банка за осигуряване на 

средства по този проект или извлечение от собствена банка за наличие 

на средствата в нужният размер с определения за спечелил проведената 

процедура за предоставяне на общинска концесия за строителство – даване 

на разрешение за изграждане и извършване на дейност за задоволяване на 

обществени потребности посредством съответни форми на стопанска 

експлоатация в сграда, представляваща подземен паркинг – гараж в 

незастроен недвижим имот – публична общинска собственост находящ се в 

гр. Варна, ул. „Братя Миладинови”, представляващ УПИ ІІ – „за подземен 

паркинг – гараж”, подрайон: 1, кв. 440 с площ 3 650 м2, съгласно АОС№ 

4981/14.05.2008 год. участник – „Реалис Кънстракшън” ООД – Вариант 1. 



„За” това становище са гласували 7 човека, против – 3, въздържали се – 

4 – няма решение по този въпрос. 

Второто мнение с вносители Пламен андреев и Калояна Димитрова е да 

има допълнителна банкова гаранция от 5 % от размера на инвестицията – 

Вариант 2. 

За него също са гласували „за” – 7, против – 2, въздържали се – 5 – 

също няма решение. 

Съгласно протокол 58/16.07.2010 г., специално за концесията, са 

гласували „за” – 7, против – 2, въздържали се – 5 – решение на комисията 

няма. 

 

Пламен НАЧКОВ 

Основен документ е предложението на Кмета, след това е едно 

предложение на г-н Маринов – то не е на Кмета, а е допълнено в т.2 от 

проекта за решение и третото предложение е на Калояна Димитрова и на 

Пламен Андреев за гаранцията. 

Тъй като и двете допълнителни предложения не са събрали 

необходимото мнозинство, комисията трябваше да ги внесе в зала, за да 

вземем окончателно решение, но третият вариант е на Кмета. Аз предлагам 

по реда на постъпване за обсъждане, да прогласуваме и това предложение, 

което събере гласовете, то да бъде за решение на концесията. 

Единствено по т.2 от предложението на Кмета има три варианта – 

единият е неговия, втория е на г-н Маринов, третия е на К. Димитрова и 

Пл.Андреев. 

 

Орлин СИМЕОНОВ 

Предложението на Кмета в този му вид, в който беше предложен в 

комисията за гледане, реално погледнато не беше одобрено, а имаше само 

тези две предложения, за които се гласува поотделно, това са предложенията 



на ПК по собственост и стопанство, следователно предложението на кмета в 

първоначалния му оригинален вид, както Вие казвате, не подлежи на 

гласуване сега на сесия. Той е изменен още.... 

 

Неделчо МИХАЙЛОВ 

Правя предложение да се оттеглят двата варианта и основния документ 

до постигане на окончателно събиращо и най-добрия вариант за общината и 

за ОбС, тъй като в момента има разнобой, ясно е. Предложението ми е 

процедурно. 

 

Красимир Минков МАРИНОВ 

Единствено по т.2 от предложението има различия в едно изречение и 

то е следното: предложението на кмета го чухме, няма допълнителни 

условия. Моето предложение е най-близко до това, но има едно условие – 

когато кметът подписва договор, той да го подпише едва тогава, когато бъде 

представени документ от банка, която има ангажимент да осигури 

финансирането. Така че, струва ми се, че моето предложение е най-близко до 

това на кмета. Предложението на колегите е за завишена банкова гаранция, 

но ние в предишната част на това предложение имаме банкова гаранция, 

която съществува. 

С резултати от гласуването: за – 11, против – 3, въздържали се – 12 

общинските съветници не приеха процедурното предложение на г-н Н. 

Михайлов за връщане на проекта за решение в ПК по собственост и 

стопанство, за окончателно произнасяне и подговяне на проект за решение. 

С резултати от поименно явно гласуване: за – 24, против – 0, 

въздържали се – 3, отсъстват – 24, общинските съветници не приеха 

предложения текст по Вариант 2  на  т. 2 от предложението на Кмета. 

С резултати от поименно явно гласуване: за – 23, против – 1, 

въздържали се – 1, отсъстват – 25, 1 - не участва в гласуването, 



общинските съветници не приеха предложения текст по Вариант 1 на т. 2 

от предложението на Кмета. 

Красимир МИНКОВ МАРИНОВ – обяснение на отрицателен вот 

Сложихме динена кора на изграждането на паркинга, за пореден път. 

Струва ми се, че това беше едно от сериозните решения, които трябваше да 

вземем на днешната сесия. Връщахме го в комисията 1-2-3 пъти и сега 

правим глупост след глупост. Има една фирма с 8 млн.лв., която иска да 

построи паркинга, ние нищо не и даваме и сега за какво се въздържате – за 

какво сте в залата изобщо..... говорим за паркинг!? 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

2478-8. 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. № З38081/19.05.2010 г., Общински съвет – Варна одобрява пазарната 
оценка, изготвена от независим експерт оценител, във връзка с 
прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна, 
64.00  (шестдесет и четири) м2 идеални части от ПИ 5050812 (пет нула пет 
нула осем едно две) целия с площ  1006.00 (хиляда и шест) м2, находящ се в 
Община Варна, с. Звездица, местност „Под село”, ЕКАТТЕ 30497, в 
размер на  2 260.00 (две хиляди двеста и шестдесет) лева, без включено 
ДДС. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 26, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 25/ 

  2479-8. 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. № З38081/19.05.2010 г., 
Общински съвет - Варна  реши да прекрати съсобствеността между Община 
Варна, от една страна, и от друга страна Димитринка Стоянова  Стоянова 
ЕГН  , Христо Трендафилов Христов, ЕГН  , Владимир 
Трендафилов Христов, ЕГН , Янка Василева 



Николова, ЕГН   и Веселин Георгиев Димитров, ЕГН  , чрез 
продажба  на имот-частна общинска собственост, с административен 
адрес Община Варна, с. Звездица, местност „Под село”, ЕКАТТЕ 30497  
представляващ 64.00  (шестдесет и четири) м2 идеални части от ПИ 
5050812 (пет нула пет нула осем едно две) целия с площ 1006.00 
(хиляда и шест) м2, при граници на имота: № 813 (осемстотин и 
тринадесет),  № 521 (петстотин двадесет и едно), № 814 (осемстотин и 
четиринадесет), № 526 (петстотин двадесет и шест), № 520 (петстотин и 
двадесет), № 516 (петстотин и шестнадесет) № 90 (деветдесет), № 811 
(осемстотин и единадесет) на съсобствениците при следните квоти:    

Димитринка Стоянова  Стоянова ЕГН   – 21.36 м2 ид. части от ПИ 
5050812 

Христо Трендафилов Христов, ЕГН   – 10.66  м2  ид. части от  ПИ 
5050812 

Владимир Трендафилов Христов, ЕГН  -10.66  м2  ид. части от ПИ 
5050812 

Янка Василева Николова, ЕГН  -10.66  м2  ид. части от  ПИ 5050812 
 Веселин Георгиев Димитров, ЕГН  -10.66  м2  ид. части от ПИ 

5050812 
За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 

собственост № 5740/24.08.2009  г. 
Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, за 

сумата от   на   2 260.00 (две хиляди двеста и шестдесет) лева, без включено 
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 – 26, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 25/ 

         2480-8. На основание чл. 54, ал. 2 от „Правилник за организацията и 
дейността на Общинския съвет - Варна, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация”,  Общинският съвет – 
Варна прекъсва работата на Двадесет и петото заседание на Общинския 
съвет и решава същото да продължи на 29 юли 2010 г. от 09.00 ч. в 
Пленарна зала на Община Варна, с останалите точки от приетия дневен ред. 

/за - 26, против - 0, въздържали се - 0/ 





ВТОРИ ДЕН – 29.07.2010 г. 

09.00 – 18.00 ч. 

 

Присъстват  40 общински съветници, отсъстват 11 общински 

съветници: 

проф. Анелия Димитрова КЛИСАРОВА  

Борислав Гуцанов ГУЦАНОВ 

Валерия Александрова АНГЕЛОВА – болнични 

Евгения Александрова АЛЕКСАНДРОВА 

Д-р Ивайло Христов МИТКОВСКИ - командировка 

Иван Стоянов СЛАВКОВ 

Калояна Мирчева ДИМИТРОВА – дом.отпуск 

Проф. Николай Филев ДЖАГАРОВ – дом.отпуск 

Пламен Иванов АНДРЕЕВ – дом.отпуск 

Станимира Полиева СТАМЕНОВА 

Стелиян Георгиев СЕВАСТИЯНОВ – дом.отпуск 

 

/Начало на следобедното заседание – 14.00 ч.:  общински 

съветници, неположили подпис в присъствения списък до края на 

заседателния ден/: 

проф. Анелия Димитрова КЛИСАРОВА  

Борислав Гуцанов ГУЦАНОВ 

Валерия Александрова АНГЕЛОВА – болнични 

Веселин Найденов МАРЕШКИ 

Дилбер Ахмедова ВЕЙСАЛОВА 

Евгения Александрова АЛЕКСАНДРОВА 

Д-р Ивайло Христов МИТКОВСКИ - командировка 

Иван Стоянов СЛАВКОВ 

Калояна Мирчева ДИМИТРОВА - дом.отпуск 



Красимир Милчев СИМОВ 

проф. Николай Филев ДЖАГАРОВ - дом.отпуск 

Пламен Иванов АНДРЕЕВ - дом.отпуск 

Стелиян Георгиев СЕВАСТИЯНОВ - дом.отпуск 

 Цветелина Тодорова ТЪНМАЗОВА/ 

 

Николай АПОСТОЛОВ 

Колеги, продължаваме с проектите за решения по собственост и 

стопанство, там където вчера в края на работното време бяхме стигнали в 

17.05 ч. 

 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

2481-8. 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 7952/11.03.2010 г., Общински съвет – Варна одобрява 
определената пазарна оценка, изготвена във връзка с прекратяване на 
съсобственост чрез изкупуване частта на Община Варна от недвижим имот, 
находящ се в гр. Варна, ул. „Христо Попович” № 18 (осемнадесет), 
подрайон 10 (десет), представляваща земя с площ 42,82 (четиридесет и две 
цяло и осемдесет и две стотни) кв. м. идеални части от поземлен имот № 
10135.1503.389 (десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда петстотин и 
три.триста осемдесет и девет) с площ 225,00 (двеста двадесет и пет) кв. м., 
при граници на целия имот: ПИ № 10135.1503.391 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.хиляда петстотин и три.триста деветдесет и едно), ПИ № 
10135.1503.392 (десет хиляди сто тридесет и пет. хиляда петстотин и 
три.триста деветдесет и две), ПИ № 10135.1503.390 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.хиляда петстотин и три.триста и деветдесет) и ПИ № 
10135.1503.377 (десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда петстотин и 
три.триста седемдесет и седем), в размер на 29 513,00 (двадесет и девет 
хиляди петстотин и тринадесет) лева без ДДС.  

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 5603/30.03.2009 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 27, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 24/ 



2482-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 
от ЗОС, чл. 33 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на Община Варна 
с вх. № 7952/11.03.2010 г., Общински съвет – Варна реши да се прекрати 
съсобствеността между Община Варна, от една страна, и от друга страна 
Добрин Светозаров Георгиев, чрез продажба на имот – общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Христо Попович” № 18 
(осемнадесет), подрайон 10 (десет), представляващ земя с площ 42,82 
(четиридесет и две цяло и осемдесет и две стотни) кв. м. идеални части от 
поземлен имот № 10135.1503.389 (десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда 
петстотин и три.триста осемдесет и девет) с площ 225,00 (двеста двадесет и 
пет) кв. м., при граници на целия имот: ПИ № 10135.1503.391 (десет хиляди 
сто тридесет и пет.хиляда петстотин и три.триста деветдесет и едно), ПИ № 
10135.1503.392 (десет хиляди сто тридесет и пет. хиляда петстотин и 
три.триста деветдесет и две), ПИ № 10135.1503.390 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.хиляда петстотин и три.триста и деветдесет) и ПИ № 
10135.1503.377 (десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда петстотин и 
три.триста седемдесет и седем). 

Възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на всички 
действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 
разпоредителната сделка. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 27, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 24/ 
 
 

 
2483-8. 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 51199/23.02.2010 г., Общински съвет – Варна намалява 
пазарната оценка, изготвена от независим експерт оценител, във връзка с 
прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна, 
146.00 (сто четиридесет и шест) м2 идеални части от УПИ  VІІ-22,23 (седем – 
римско - двадесет и две, двадесет три) целия с площ 272.00 (двеста 
седемдесет и две) м2, с административен адрес гр. Варна, ул. „Антон 
Страшимиров” № 45, кв. 58 б, в размер от 70 500.00 (седемдесет хиляди и 
петстотин) лева, без включено ДДС на 50 000 /петдесет хиляди/ лева, без 
включено ДДС. 

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

 
 
 

 
 



2484-8. 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 51199/23.02.2010 
г., Общински съвет – Варна реши да прекрати съсобствеността между 
Община Варна, от една страна, и от друга страна Албена Пенева Станева, 
ЕГН  , чрез продажба  на имот-частна общинска собственост, с 
административен адрес гр. Варна, ул. „Антон Страшимиров” № 45, кв. 
58б, представляващ 146.00 (сто четиридесет и шест) м2 идеални части от 
УПИ  VІІ-22,23 (седем – римско- двадесет и две, двадесет три) целия с площ 
272.00 (двеста седемдесет и две) м2, при граници на имота: УПИ VІІІ-24,25 общ 
(осем-римско – двадесет четири, двадесет и пет –общ.), ПИ № 21 (двадесет 
и едно), пътека, ул. „Антон Страшимиров”  на съсобственика  Албена 
Пенева  Станева 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 5550/12.02.2009 г. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, за 
сумата от  50 000.00 (петдесет хиляди) лева, без включено 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 – 30, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 21/ 

Орлин СИМЕОНОВ 

Правя процедурно предложение проекти за решения от т. ХХІV до т. 

ХХІХ вкл., касаещи така наречените модули за търговия да бъдат изчетени 

всички и гласувани анблок. 

Процедурното предложение на г-н Симеонов се прие с резултати: за – 

32, против – 0, въздържали се – 0. 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

2485-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 41, ал. 2 от 
ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО 
42464/17.07.2009 г., Общински съвет – Варна одобрява пазарна оценка от 



лицензиран експерт – оценител по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС, с която е 
определена пазарна стойност в размер на 5 200,00 (пет хиляди и двеста) 
лева без ДДС за недвижим имот – общинска собственост, представляващ 
15,00 (петнадесет) кв. м. идеални части от ПИ № 10135.3512.200 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и дванадесет. двеста) с 
площ 457,00 (четиристотин петдесет и седем) кв. м., идентичен с УПИ № 
V” за търговия и услуги, обществено хранене търговия на открито”, 
находящ се в гр. Варна, ж. к. „Младост”, кв. 2 (втори), кв. 6 , при пазарна 
стойност без ДДС на 1 (един) кв. м. възлизаща на 346,67 (триста 
четиридесет и шест лева и шестдесети  седем стотинки), във връзка с 
реализиране на разпоредителна сделка на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС. 

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

 
 

2486-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, 
пред. 2 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО 
33586/12.06.2009 г., Общински съвет – Варна, одобрява пазарна оценка, 
изготвена от оценител на имоти  по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС, във връзка 
с реализиране на разпоредителна сделка на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС, с 
която е определена пазарната стойност на земя  с площ 7.00 (седем) м2 
идеални части  под обект, модул № 4 (четири), разположен в имот частна 
общинска собственост с идентификатор 10135.4504.292 (десет хиляди сто 
тридесет и пет. четири хиляди петстотин и четири.двеста деветдесет и два) 
целия с площ 4 111,00 (четири хиляди сто и единадесет) м2, с 
административен адрес гр. Варна,  ж.к „Владислав Варненчик”, І-ви м.р., 
в размер на 2 700,00 (две хиляди седемстотин)  лева, без включен ДДС., при 
пазарна стойност на 1 (един) м2 385,71 (триста тридесет осемдесет и пет 
лева и седемдесет и една стотинка) лева. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 33, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 18/ 
 
 
2487-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, пред. 

2 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО 
27930/30.05.2009 г., Общински съвет – Варна, одобрява пазарна оценка, 
изготвена от оценител на имоти  по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС, във връзка 
с реализиране на разпоредителна сделка на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС, с 
която е определена пазарната стойност на земя  с площ 8.70 (осем цяло и 
седемдесет стотни) м2 идеални части  под обект, модул № 27 (двадесет и 
седем), разположен в имот частна общинска собственост с идентификатор 
10135.3512.253 (десет хиляди сто тридесет и пет. три хиляди петстотин и 



тринадесет.двеста петдесет и три) целия с площ 526,00 (петстотин двадесет 
и шест) м2, с административен адрес гр. Варна,  ж.к „Младост” І м.р., кв. 1, 
Търговски комплекс „Панелчето”, в размер на 3 100,00(три хиляди и сто)  
лева, без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) м2 356,32 (триста 
петдесет и шест лева и тридесет и две стотинки) лева. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 33, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 18/ 
 
 
2488-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, 

предл. 2 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО 
21455; 21456/18.09.2009 г., Общински съвет – Варна одобрява пазарна 
оценка от лицензиран експерт – оценител по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС, с 
която е определена пазарна стойност на обектите, както следва: модул № 1 
- – земя с  площ 10 м2  с цена  3 510 (три хиляди петстотин и десет) лева, 
модул № 2 – земя с площ 6.70 м2 с цена  2 351.70 (две хиляди триста 
петдесет и един лева и седемдесет стотинки) лева, модул № 12 – земя с 
площ 7 м2 с цена 2 352.00 (две хиляди триста петдесет и   два) лева, модул 
№ 13- земя с площ 7 м2  с цена 2 352.00 две хиляди триста петдесет и   два) 
лева без ДДС, за недвижим имот – общинска собственост представляващ  
идеални части от  ПИ10135.3512.252 целия с площ 101 м2, находящ се в гр. 
Варна, ж.к. „Младост” І м.р., кв. 1, Търговски комплекс „Панелчето”.във 
връзка с реализиране на разпоредителна сделка на основание чл. 35, ал. 3 от 
ЗОС. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 33, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 18/ 
 
 
2489-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, пред. 

2 от ЗОС , Общински съвет – Варна, одобрява пазарна оценка, изготвена от 
оценител на имоти  по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС, във връзка с реализиране 
на разпоредителна сделка на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС, с която е 
определена пазарната стойност на земя  с площ 7.00 (седем) м2 идеални 
части  под обект, модул № 3 (три), разположен в имот частна общинска 
собственост с идентификатор 10135.4504.292 (десет хиляди сто тридесет и 
пет. четири хиляди петстотин и четири.двеста деветдесет и два) целия с 
площ 4 111,00 (четири хиляди сто и единадесет) м2, с административен 
адрес гр. Варна,  ж.к „Владислав Варненчик”, І-ви м.р., в размер на 
2 700,00 (две хиляди седемстотин)  лева, без включен ДДС., при пазарна 
стойност на 1 (един) м2 385,71 (триста тридесет осемдесет и пет лева и 
седемдесет и една стотинка) лева. 

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



2490-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, пред. 
2 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. №ЗАО 
52408/22.04.2009 г., Общински съвет – Варна, одобрява пазарна оценка, 
изготвена от оценител на имоти  по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС, във връзка 
с реализиране на разпоредителна сделка на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС, с 
която е определена пазарната стойност на земя  с площ 7,30 (седем цяло и 
тридесет стотни) м2 идеални части  под обект, модул № 18 (осемнадесет), 
разположен в имот частна общинска собственост с идентификатор 
10135.3512.253 (десет хиляди сто тридесет и пет. три хиляди петстотин и 
тринадесет.двеста петдесет и три) целия с площ 526,00 (петстотин двадесет 
и шест) м2, с административен адрес гр. Варна,  ж.к „Младост” І м.р., кв. 
1, Търговски комплекс „Панелчето”, в размер на 2 562,30(две хиляди 
петстотин шестдесет и два лева и тридесет стотинки)  лева, без включен 
ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) м2 356,32 (триста петдесет и шест 
лева и тридесет и две стотинки) лева. 

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

 
Орлин СИМЕОНОВ 
Проект за решение 

    ХХХ. На основание  чл.21, ал.1, т.8  от  ЗМСМА и чл.41, ал.2  от ЗОС 
във връзка с чл. 35, ал. 3 от ЗОС, чл. 33, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО 50161/16.09.2009 г., 
Общински съвет – Варна одобрява пазарната оценка в размер на 20 000 лв. 
без ДДС, изготвена  във връзка с разпоредителна сделка за продажба на 
17,54 кв.м. ид.ч. от ПИ с идентификатор № 10135.1507.250, с площ 159.00 
кв.м. находящ се на ул. “Шипка” № 1, ъгъла с бул. “Княз Борис І”, при 
граници на имота: ПИ пл. № 10135.1507.251, ПИ пл. № 10135.1507.244, 
съгласно скица № 3726/27.02.2009 г. издадена от АГКК гр. Варна, о писан в 
АОС № 1503/2000 г. 

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

 
 
Д-р Петър ЛИПЧЕВ 

Имота се намира на бул. „Княз Борис І” и ул. „Шипка”, считам че 20 

хлв.е малка, предлагам да вдигнем оценката в размер на 40 хлв. 



Предложението на г-н Липчев не се прие с резултати от 

гласуването: за 4, против – 6, въздържали се – 16. 

 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

2491-8. На основание  чл.21, ал.1, т.8  от  ЗМСМА и чл.41, ал.2  от 
ЗОС във връзка с чл. 35, ал. 3 от ЗОС, чл. 33, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО 50161/16.09.2009 г., 
Общински съвет – Варна одобрява пазарната оценка в размер на 20 000 лв. 
без ДДС, изготвена  във връзка с разпоредителна сделка за продажба на 
17,54 кв.м. ид.ч. от ПИ с идентификатор № 10135.1507.250, с площ 159.00 
кв.м. находящ се на ул. “Шипка” № 1, ъгъла с бул. “Княз Борис І”, при 
граници на имота: ПИ пл. № 10135.1507.251, ПИ пл. № 10135.1507.244, 
съгласно скица № 3726/27.02.2009 г. издадена от АГКК гр. Варна, о писан в 
АОС № 1503/2000 г. 

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

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 31, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 18/ 
 

 
2492-8. На основание  чл.21, ал.1, т.8  от  ЗМСМА, и чл.41, ал.2 от 

ЗОС във връзка с чл.35, ал.3 от ЗОС, чл. 33, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО 4829/16.09.2009 г.,  
Общински съвет – Варна одобрява пазарната оценка  в размер на  19 500 
лева без ДДС,  изготвена  във връзка с разпоредителна сделка за продажба 
на 17,12 кв.м идеални части от поземлен имот с идентификатор 
№10135.1507.250, с площ от 159.00 кв.м, находящ се на ул.”Шипка” №1, 
ъгъла с бул.”Княз Борис І”, при граници на имота: ПИ №10135.1507.403, 
ПИ пл.№10135.1507.251, ПИ пл.№10135.1507.244 съгласно скица 
№3726/27.02.2009год., издадена  от  АГКК  гр.Варна, описан в АОС № 
1503/2000год. 

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

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



2493-8. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2, 
предложение 2 от ЗОС, във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС и реализиране на 
разпоредителна сделка на основание чл.35, ал.3 от ЗОС, а именно: продажба 
на имот – частна общинска собственост, представляващ 15,41кв.м. ид.ч. от 
ПИ №10135.3515.479, целият с площ 42755,00 (четиридесет и две хиляди 
седемстотин петдесет и пет)кв.м., ж.к.”Трошево”, ул.”Милосърдие”, 
гр.Варна, на Красимир Димитров Колев и Татяна Йорданова Колева, 
собственици на на ап.1, ет.1, вх.А от законно построената в имота жилищна 
сграда- блок № 9А и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № 
ЗАО 34316/26.05.2010 г., Общински съвет – Варна одобрява пазарната 
оценка в размер на 6243,00 (шест хиляди двеста четиридесет и три) лева без 
вкл. ДДС, изготвена от оценител на имоти, при пазарна стойност на 
1(един)кв.м. – 405,13(четиристотин и пет лева и тринадесет стотинки)лева.  

   За имота е съставен Акт за частна общинска собственост 
№3683/27.01.2006г.  

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/ 
 
 
2494-8. 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-6-94.Д/279/19.05.2010 г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена  във връзка с разпоредителна сделка за 
прекратяване на съсобственост върху имот, представляващ поземлен имот  
с идентификатор №10135.2526.1677  целият с площ от 715.00кв.м при 
граници: 10135.2526.1678, 10135.2526.162, 10135.2526.1679, 10135.2575.147  
находящ  се  в гр.Варна, кв.Виница, ул.”Обзор” №25.  Пазарната цена на 
идеалната част от имота, собственост на Община Варна, определена от 
лицензиран експерт оценител, възлиза на  22 683.00  лева  без  ДДС. 

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

 
2495-8. На основание  чл.21, ал.1, т.8  от  ЗМСМА,  чл.36, ал.1, т.2 от  

ЗОС, във връзка с чл.33, предложение 2 от НРПУРОИ и по предложение на 
Кмета на Община Варна с вх. № РД-6-94.Д/279/19.05.2010 г.,  Общински 
съвет – Варна  решава да се прекрати съсобствеността между Община 
Варна и Димитър и Величка Алексиеви чрез продажба на 275.00кв.м  ид. 
части от поземлен имот  с идентификатор №10135.2526.1677  целият с площ 
от 715.00кв.м при граници:10135.2526.1678, 10135.2526.162, 



10135.2526.1679, 10135.2575.147  находящ  се  в гр.Варна, кв.Виница, 
ул.”Обзор” №25 чрез продажба на частта, собственост на  Община  Варна. 

За описания имот е съставен Акт за частна общинска собственост 
№4750/2008год.  

Частта, собственост на Община Варна да бъде продадена на 
съсобствениците Димитър и Величка Алексиеви  на пазарна цена в размер 
на  22683.00 лева без ДДС.  

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички законови действия за извършване на  
разпоредителната  сделка.    

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 30, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 21/ 
 
 
 
2496-8. 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. № РД-10-9302/52/19.05.2010 г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена във връзка с провеждане на публичен търг с 
явно наддаване за продажба на общински недвижим имот, представляващ 
урегулиран поземлен имот № IV – общ. (четири – общински) с площ 834,00 
(осемстотин тридесет и четири) кв. м., находящ се в община Варна, село 
Каменар, кв. 53 (петдесет и три), в размер на 25 440,00 (двадесет и пет 
хиляди четиристотин и четиридесет) лева без ДДС.   

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 32, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 19/ 
 
 
 
2497-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от 

ЗОС, чл. 28 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на Община Варна с 
вх. № РД-10-9302/52/19.05.2010 г., Общински съвет – Варна реши да се 
проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – 
частна общинска   собственост,  находящ се  в  община Варна, село 
Каменар, кв. 53 (петдесет и три), представляващ урегулиран поземлен 
имот № IV – общ. (четири – общински) с площ 834,00 (осемстотин тридесет 
и четири) кв. м., при граници: ул. № 1 (едно), ул. № 11 (единадесет), УПИ 
№ III – 518 (три – петстотин и осемнадесет), УПИ № VI – общ. (шест – 
общински) и УПИ № V – общ. (пет – общински). 

За имота има съставен Акт за частна общинска собственост № 
468/15.12.1997 г.       



Продажбата да се извърши след провеждане на търг с явно наддаване 
при начална тръжна цена 25 440,00 (двадесет и пет хиляди четиристотин и 
четиридесет) лева без ДДС. Стъпка на наддаване – 10% от стартовата 
тръжна цена, в размер на 2 544,00 (две хиляди петстотин 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 2 544,00 (две 
хиляди петстотин и четиридесет) лева, платими по IBAN: BG 36 CECB 9790 
3362 1500 00 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 100,00 (сто) лева, платима по IBAN: BG 49 CECB 9790 8462 1500 
00, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при «Централна 
кооперативна банка» АД – клон Варна.  

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

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна въз 
основа на резултатите от търга да издаде заповед и сключи договор със 
спечелилия участник. 

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

 
 

2498-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, пред. 
2  във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС  и във връзка с реализиране на 
разпоредителна сделка на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС, а именно: 
продажба на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ 
30.50 (тридесет цяло и петдесет стотни) м2 ид. части от  Поземлен имот с 
идентификатор № 10135.4504.292(десет хиляди сто тридесет и пет.четири 
хиляди петстотин и четири.двеста деветдесет и две), идентичен с  УПИ  І – 
битов комбинат и търговия – целия с  площ 4 111.00 м2,  с административен  
гр. Варна, жк „Владислав Варненчик” І м.р., кв. 12, изграден законно 
върху общинска земя и собственост на „ОДЕСОС КОЛОР” ООД, ЕИК 
040126708-Ю и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО 
46299/19.05.2010 г., Общински съвет – Варна одобрява пазарна оценка 
изготвена от оценител на имоти, с която е определена пазарна стойност на 
гореописания имот в размер на 5 950.00 (пет хиляди деветстотин и 



петдесет) лева, без ДДС., при пазарна стойност на 1 (един) м2 195.08 (сто 
деветдесет и пет лева и осем стотинки) лева. 

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

 
Д-р Янко СТАНЕВ 

Разглеждайки вчерашния проект за решения т. ХVІІ в точката по 

собственост и стопанство, позволявам си да направя процедурно 

предложение, тъй като все още сме в тази точка по собственост, видях че 

сме разгледали две предложения за решения от комисията, които са с 

изменения и допълнения. Затова сега предлагам да включим в дневния ред 

разглеждането на т. ХVІІ – става въпрос за концесията за паркинга – на 

предложението на Кмета, което вчера не разгледахме и да положим 

максимална воля да го изгласуваме. Става въпрос, че гледахме двете 

допълнения, които са към решенията, не стигнахме до число, което да не 

позволява да вземем изобщо решение, затова сега предлагам да почнем да 

го разглеждаме от предложението на Кмета. 

 

Пламен НАЧКОВ 

Напълно уважавам тарикатските номера на г-н Станев, но той трябва 

да разбере, че вече е друго времето. Имаме Правилник, който трябва да 

спазваме. 

Апелирам към колегите да не допускаме в сегашната и в бъдещата си 

работа такива неща, които водят до взаимно недоверие в нашите действия. 

Ние сме приключили частта „концесия”, минали са 20 точки до сега, така 

че имаме правилник за работа на ОбС, това да же не е и процедурно 

предложение. Да не казвам, че имаме решение, че веднъж вече имаме 

решение, че не сме приели концесията във вида предложен ни от Кмета, 

протокола е горе, може г-н Станев да се запознае. 



Веселин МАРЕШКИ 

Имайки предвид важността на решението за паркинга, аз съм 

съгласен да нарушим процедурите иправилата, с гласуване да гласуваме 

предложението на д-р Станев, за да може да се гледа тази точка в дневния 

ред още веднъж. 

 

Първото гласуване на процедурното предложение на д-р Янко 

Станев точката за концесия за паркинга да се разгледа още веднъж, 

веднага, завърши с резултати: за – 30, против – 3, въздържали се – 1. Тези 

резултати бяха оспорени от г-н Начков, последва поименно явно 

гласуване, завършило с резултати: за – 29, против – 3, въздържали се – 1, 

отсъстват – 18 – приема се процедурното предложение. 

 

Орлин СИМЕОНОВ 

Проект за решение:  
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 58, ал.1 и ал.2, т.1 и    

чл. 59, ал.1, т.2 от Закона за концесиите, чл.87 от Правилника за прилагане на 
закона за концесиите, проведена процедура на 07.04.2010 г. от комисия 
назначена със заповед № 0388/23.02.2010 г. на Кмета на Община Варна, 
изготвен протокол и мотивиран доклад, Общинският съвет – гр. Варна 
РЕШИ: 

 
1. Определя за концесионер на общинска концесия за строителство – 

даване на разрешение за изграждане и извършване на дейност за 
задоволяване на обществени потребности посредством съответни форми на 
стопанска експлоатация в сграда, представляваща подземен паркинг – гараж 
в незастроен недвижим имот – публична общинска собственост находящ се в 
гр. Варна, ул. „Братя Миладинови”, представляващ УПИ ІІ – „за подземен 
паркинг – гараж”, подрайон: 1, кв. 440 с площ 3 650 м2, съгласно АОС № 
4981/14.05.2008 год., спечелилият процедурата кандидат „Реалис 
Кънстракшън” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. 
„Джеймс Баучер” №76А, ет.8, ЕИК 175049756, управлявано и 
представлявано от Асен Благоев Ангелов и Ваня Йорданова Атанасова, 
заедно и поотделно, при условията,  

 



І. Описание на сградата 
Обектът представлява подземен етажен паркинг на 4 нива - 3 подземни 

и едно на терен. 
На ниво терен се осигуряват 92 паркоместа, като 4 от тях са за хора с 

увреждания. Ще има входна и изходна секция с двупосочен режим на 
ползване, осигуряващи пропусквателен режим за моторно-превозни средства 
/МПС/, съгласно изискванията. Предвижда се контрол на достъп чрез 
автоматични бариери, чип-карти, билети и стикери. На входа се планира 
регистарционно устройство за МПС както и касов пост. 

На подземните нива се разполагат общо 309 паркоместа, 16 от които за 
хора с увреждания, така че за целия етажен паркинг са общо 401 
паркоместа.Вертикалното обслужване на паркинга се осъществява 
посредством спираловидни рампи, разположени една под друга, които ще се 
проектират и изградят в съответсвие с нормативите за безконфликтно 
движение и паркиране на автомобили и МПС с повишена проходимост. 
Вертикалните комуникации за пешеходци са осигурени от 2 стълбищни 
клетки с 2 асансьора за по 13 души (1 тон) с 4 спирки, общодостъпни за хора 
с увреждания. Предвиждат се битови помещения за персонал и технически 
помещения по нива. 

 
1. Архитектурно-конструктивни решения 
Фундирането ще бъде изпълнено на обща фундаментна плоча, като 

изкопните работи ще се изпълняват в съответствие с разработения проект, 
като стриктно ще се спазват нормите за безопасност. Предвижда се 
изпълнение на хидроизолационна вана, обхващаща основите и стените на 
сградата до кота терен, като ще се използват най-съвремените материали и 
технически решения, прилагани в големи инфраструктурни проекти,/ тунели, 
метростанции, летища/, които имат в пъти по-дълъг живот от масово 
използваните, което от своя страна ще доведе до по- ниски експлоатационни 
разходи през годините. Подпочвените води ще се отведат чрез дренажна 
водопонижаваща система и ще се изполват за поливане на зелените площи. 

Конструкцията на сградата се предвижда да е монолитна 
стоманобетонова. Етажните плочи са безгредови и наклонени с цел 
отводняване. При разработването на конструктивните и архитектурени 
проекти ще се спази изискването за 2.30 метра светла височина от кота готов 
под до най- ниската точка на тавана. Покривната плоча на ниво терен е с по-
голям наклон от етажните с цел по-добро отвеждане на дъждовни води. 
Предвижда се топлоизолационен слой върху покривната плоча с цел 
избягване на температурни деформации, както и да изпълнява ролята на 
термомост. Топлоизолационният слой ще бъде покрит съответно с армирана 
замазка, хидроизолационна мембрана, като на местата определини за тревни 
площи ще бъде подсилена и с пласт противокоренчова хидроизолация. За 
финишно покритие на открития паркинг предвиждаме изпълнение на 



настилка от бетонови блокчета, тип „Бехатон" на пясъчна възглавница, тъй 
като този тип настилка позволява бърз и лесен достъп за ревизия под нея и не 
се нарушава естетичния й вид- при ремонтни работи възстановяването е 
пълно, без да има снадки. 

Всички хоризонтални бетонови повърхности ще се вибрират и полират. 
Финишното покритие се предвижда да бъде хидроизолиращо, 
износоустойчиво и противоплъзгащо, с висока абразивна и химическа 
устойчивост. Технологията на полагане е такава, че отсъстват шевове и 
снадки, което от своя страна позволява по-добро почистване на биологични, 
солни и други замърсявания. Предвижда се полагане на вертикална и 
хоризонтална пътна маркировка. Стените и колоните ще се шпакловат и 
боядисат. Вътрешните стени на стълбищните клетки също ще са шпакловани 
и боядисани с латекс, а стъпалата и площадките ще се оформят с гранитогрес. 
Към стълбищната клетка се образуват пожарозащитни преддверия с две 
последователни димоуплътнени пожароустойчиви врати. 

 
2. Инсталации 
На всички подземни нива ще се изпълни автоматична пожарогасителна 

инсталация със съответните технически помещения към нея, а на кота терен 
се предвижда изграждането на пожарни хидранти, чиито брой и 
местоположение ще е съгласно нормите. 

Предвижда се смукателна и нагнетателна вентилационни системи с 
датчици за контрол на нивото на вредните газове. При разработването й ще 
бъде следван принципа за използване на съвременни енергоспестяващи 
системи и съоръжения. 

Отводняването на подземните нива ще се изпълни с припомпване, ще 
се осигури кало-масло уловител. 

Електрическата инсталация ще бъде проектирана и изпълнена в 
съответствие с изискванията на наредбите за проектиране. Осветлението на 
подземните етажи ще бъде изпълнено с енергоспестяващи, влагозащитени 
тела, като се предвижда възможност да се включват посредством сензори за 
движение с опресняване с цел икономия на електрическа енергия. За 
обезпечаване евакуирането при отпадане на ел. захранването на определени 
места/ съгласно изискванията/ ще се предвидят автономни самозареждащи се 
осветителни тела с вградени в тях батерии. 

Материалите, които ще се използват при строителството и 
интериорните решения са негорими или трудно горими, съобразени с 
допустимата степен на пожароустойчивост. Почистването им е лесно с 
подходящи машини или на ръка с вода и препарати. 

Предвижда се денонощна охрана от по 5 /пет/ човека, по един на всяко 
ниво и един на касовия пункт. 

 
3. Вертикална планировка 



Настилката на кота терен се предвижда да бъде от бетонови блокчета 
тип „Бехатон" на пясъчна възглавница, както и нужната маркировка. 
Пешеходните зони ще бъдат решени в различен цвят от зоната за паркиране. 

Зелените площи ще бъдат оформени с градински бордюри, като се 
предвижда и поливна система, снабдена с датчици за отчитане на 
влажността. Озеленяването ще бъде изпълнено в унисон със заобикалящата 
среда като се предвижват местни растителни видове, устойчиви на 
климатичните условия. Предвижда се и алейно осветление, пейки, 
информационни табели, съдове за смет и т.н.. Присъединяването към 
външната инженерна инфраструктура ще се изпълнява в съответствие с 
проектната документация, изискванията на експлоатационните дружества и 
нормативната уредба. 

 
4. Технически показатели на сградата 
НИВО:                            ПЛОЩ (м2):                       БРОЙ КОЛИ: 
1. Сутерен 3-                   3050 м2-                          103 
2. Сутерен 2-                      3050 м2-                               103 
3. Сутерен 1 -                      3050 м2-          103 
4. Терен-                                2644 м2-    92 
ОБЩО:           11 794 м2    401 
 
ІІ. Размер на инвестицията 
На база архитектурните, конструктивните и инсталационните решения, 

които се предлагат размера на инвестицията е: 
 

1. Проектиране, разрешение за строеж, разрешение за 
ползване 

270 000 лв. 

2. Изместване на подземни комуникации, временно 
строителство 

235 000 лв. 

3. Груб строеж, включително, изолации 3 077 000 лв. 
4. Довършителни работи, вкл. маркировки 814 000 лв. 
5. Инсталации - сградни и външни 1 580 000 лв. 
6. Паркинг система 260 000 лв. 
7. Асансьорни уредби 202 000 лв. 
8. Открит паркинг – настилки, алейно осветление, алеи, 

озеленяване, поливна система 
276 000 лв. 

9. Административни разходи 900 000 лв. 
10. Непредвидени разходи 5%/пет процента/ 380 700 лв. 

 
Обща стойност: 7 994 700 лева /седем милиона деветстотин 

деветдесет и четири хиляди и седемстотин лева/ без включен Данък 
добавена стойност. 



Стойността на инвестицията е определена на база средни пазарни 
цени и фирмен опит от изпълнени обекти със сходно предназначение. 

Предвид високите технологии, които се залагат в изграждането на 
проекта и тясната специализация на персонала, която се изисква за 
изпълнение на част от строително-монтажните работи се планира, част от 
работите по изграждането на сградата да бъдат възложени на 
подизпълнители. Предвиденият размер на строително-монтажните работи, 
които ще се възложат на подизпълнители възлиза ориентировъчно на 30% 
/тридесет/ процента, като дружествата подизпълнители ще се избират по 
реда на чл.53 ал.2 от Закона за Концесиите. 

Срокът на изпълнение на проекта е 30/ тридесет/ месеца – съгласно 
приложения график. 

 
ІІІ. Разходи за управление, поддръжка и експлоатация за целия 

период на концесията 
Високотехнологичното решение при изграждането на паркинга, което 

е залегнало в концепцията, европейското качество на услугата, която ще 
предоставя съоръжението и не на последно место безопасността на 
ползвателите са и основните показатели, които оказват своя ефект и върху 
годишните разходи за управление, поддръжка и експлоатация на паркинг-
гаража. Те имат следната структура и размер на годишна база: 

1. Административни, включващи разходи за наетия персонал, офис 
консумативи, поддръжка на битови и санитарно-хигиенни помещения и 
други – 79 400 лв. 

2. Отчисления към държавния бюджет, включващи осигуровки, 
здравни вноски, данъци на персонала и други бюджетни плащания – 35 400 
лв. 

3. Експлоатационни разходи, включващи разходи за ел. енергия, 
разходи за вода, горивно-смазочни материали, почистващи препарати и 
консумативи – 66 600 лв. 

4. Външни услуги, включващи охрана, трудова медицина, поддръжка 
асансьори, поддръжка озеленяване, сметоизвозване, снегопочистване, 
дератизация, дезинсекция, дезакаризация и други – 257 600 лв. 

5. Разходи за ремонти /планирани и аварийни/ - 101 000 лв. 
6. Застраховки – 5 000 лв. 
Общият размер на разходите възлиза приблизително на: 544 700 

/петстотин четиридесет и четири хиляди и седемстотин/ лева годишно. 
 
ІV. Приходи от експлоатация на паркинга 
Управлението на паркинг се свързва с различни програми и мерки, 

които да допринасят за по-ефективното използване на ресурсите на 
паркинга. Целта е да се проведе политика за максимално използване на 
капацитета на паркинга през цялото време. Паркингът ще работи на 



денонощен режим, като освен почасово паркиране на автомобили ще се 
предлагат фирмени абонаменти за служители и клиенти на компании с 
офиси в централната градска част, месечен абонамент за престой от 19.00 
до 07.00 на автомобили. 

Предвид водещият ни мотив за максимално усвояване капацитета на 
съоръжението и разработените сценарии за брутни годишни приходи, които 
възлизат на 2 766 240.00 /два милиона седемстотин шестдесет и шест 
хиляди и двеста и четиридесет/ лева., т.е. размера на концесионното 
плащане възлиза на 55 325 /петдесет и пет хиляди триста двадесет и пет / 
лева. 

 
V. Концесионно плащане 
Основавайки се на детайлното изложение и обосновка на проекта 

предложението е следното: 
Размер на годишното концесионно плащане 2,00 % /два процента/ от 

брутните приходи, но не по-малко от 55 325 /петдесет и пет хиляди триста 
двадесет и пет / лева годишно. 

На база обвързващото предложение на участника в процедурата, 
критериите за оценка и относителната им тежест са както следва: 

К1-„размер на инвестициите” – 7 994 700 лева /седем милиона 
деветстотин деветдесет и четири хиляди и седемстотин лева/ без включен 
Данък добавена стойност – 35 точки 

К2-„размер на концесионното плащане” – годишното концесионно 
плащане 2,00 % /два процента/ от брутните приходи, но не по-малко от 55 
325 /петдесет и пет хиляди триста двадесет и пет / лева годишно – 40 точки 

К3-„Комплексен план за развитие и експлоатация на концесионния 
обект, включващ и поддръжка на озеленената част от обекта, както и 
рехабилитация на подходите към паркинга, за концесионния срок - 10 точки   

К= 35+40+10 = 85 точки. 
 
2. Възлага на Кмета на Община Варна, след изтичане на срока за 

обжалване по чл.58, ал.3, да сключи договор за концесия с определения 
за спечелил проведената процедура за предоставяне на общинска 
концесия за строителство – даване на разрешение за изграждане и 
извършване на дейност за задоволяване на обществени потребности 
посредством съответни форми на стопанска експлоатация в сграда, 
представляваща подземен паркинг – гараж в незастроен недвижим 
имот – публична общинска собственост находящ се в гр. Варна, ул. 
„Братя Миладинови”, представляващ УПИ ІІ – „за подземен паркинг – 
гараж”, подрайон: 1, кв. 440 с площ 3 650 м2, съгласно АОС№ 
4981/14.05.2008 год. участник – „Реалис Кънстракшън” ООД. 

 



3. Общински съвет – Варна определя тримесечен срок за подписване 
на договора за концесия. 

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

 
Първото гласуване на проекто-решението завърши с резулатит: 

за – 26, против – 2, въздържали се - 4, отсъстват – 19 - тези резултати 

бяха оспорени от г-н Пламен Начков; последва второ поименно явно 

гласуване, завършило с резултати: за – 27, против – 2, въздържали се - 4, 

отсъстват – 18. 

 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

2499-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 58, ал.1 и 
ал.2, т.1 и    чл. 59, ал.1, т.2 от Закона за концесиите, чл.87 от Правилника за 
прилагане на закона за концесиите, проведена процедура на 07.04.2010 г. от 
комисия назначена със заповед № 0388/23.02.2010 г. на Кмета на Община 
Варна, изготвен протокол и мотивиран доклад, Общинският съвет – гр. 
Варна 

Р Е Ш И : 
 

1. Определя за концесионер на общинска концесия за строителство – 
даване на разрешение за изграждане и извършване на дейност за задоволяване 
на обществени потребности посредством съответни форми на стопанска 
експлоатация в сграда, представляваща подземен паркинг – гараж в незастроен 
недвижим имот – публична общинска собственост находящ се в гр. Варна, ул. 
„Братя Миладинови”, представляващ УПИ ІІ – „за подземен паркинг – гараж”, 
подрайон: 1, кв. 440 с площ 3 650 м2, съгласно АОС № 4981/14.05.2008 год., 
спечелилият процедурата кандидат „Реалис Кънстракшън” ООД със седалище 
и адрес на управление: гр. София, бул. „Джеймс Баучер” №76А, ет.8, ЕИК 
175049756, управлявано и представлявано от Асен Благоев Ангелов и Ваня 
Йорданова Атанасова, заедно и поотделно, при следните условия: 

І. Описание на сградата 
Обектът представлява подземен етажен паркинг на 4 нива - 3 подземни и 

едно на терен. 



На ниво терен се осигуряват 92 паркоместа, като 4 от тях са за хора с 
увреждания. Ще има входна и изходна секция с двупосочен режим на 
ползване, осигуряващи пропусквателен режим за моторно-превозни средства 
/МПС/, съгласно изискванията. Предвижда се контрол на достъп чрез 
автоматични бариери, чип-карти, билети и стикери. На входа се планира 
регистарционно устройство за МПС както и касов пост. 

На подземните нива се разполагат общо 309 паркоместа, 16 от които за 
хора с увреждания, така че за целия етажен паркинг са общо 401 
паркоместа.Вертикалното обслужване на паркинга се осъществява 
посредством спираловидни рампи, разположени една под друга, които ще се 
проектират и изградят в съответсвие с нормативите за безконфликтно 
движение и паркиране на автомобили и МПС с повишена проходимост. 
Вертикалните комуникации за пешеходци са осигурени от 2 стълбищни клетки 
с 2 асансьора за по 13 души (1 тон) с 4 спирки, общодостъпни за хора с 
увреждания. Предвиждат се битови помещения за персонал и технически 
помещения по нива. 
 

1. Архитектурно-конструктивни решения 
Фундирането ще бъде изпълнено на обща фундаментна плоча, като 

изкопните работи ще се изпълняват в съответствие с разработения проект, като 
стриктно ще се спазват нормите за безопасност. Предвижда се изпълнение на 
хидроизолационна вана, обхващаща основите и стените на сградата до кота 
терен, като ще се използват най-съвремените материали и технически 
решения, прилагани в големи инфраструктурни проекти,/ тунели, 
метростанции, летища/, които имат в пъти по-дълъг живот от масово 
използваните, което от своя страна ще доведе до по- ниски експлоатационни 
разходи през годините. Подпочвените води ще се отведат чрез дренажна 
водопонижаваща система и ще се изполват за поливане на зелените площи. 

Конструкцията на сградата се предвижда да е монолитна 
стоманобетонова. Етажните плочи са безгредови и наклонени с цел 
отводняване. При разработването на конструктивните и архитектурени 
проекти ще се спази изискването за 2.30 метра светла височина от кота готов 
под до най- ниската точка на тавана. Покривната плоча на ниво терен е с по-
голям наклон от етажните с цел по-добро отвеждане на дъждовни води. 
Предвижда се топлоизолационен слой върху покривната плоча с цел избягване 
на температурни деформации, както и да изпълнява ролята на термомост. 
Топлоизолационният слой ще бъде покрит съответно с армирана замазка, 
хидроизолационна мембрана, като на местата определини за тревни площи ще 
бъде подсилена и с пласт противокоренчова хидроизолация. За финишно 
покритие на открития паркинг предвиждаме изпълнение на настилка от 
бетонови блокчета, тип „Бехатон" на пясъчна възглавница, тъй като този тип 
настилка позволява бърз и лесен достъп за ревизия под нея и не се нарушава 



естетичния й вид- при ремонтни работи възстановяването е пълно, без да има 
снадки. 

Всички хоризонтални бетонови повърхности ще се вибрират и полират. 
Финишното покритие се предвижда да бъде хидроизолиращо, 
износоустойчиво и противоплъзгащо, с висока абразивна и химическа 
устойчивост. Технологията на полагане е такава, че отсъстват шевове и снадки, 
което от своя страна позволява по-добро почистване на биологични, солни и 
други замърсявания. Предвижда се полагане на вертикална и хоризонтална 
пътна маркировка. Стените и колоните ще се шпакловат и боядисат. 
Вътрешните стени на стълбищните клетки също ще са шпакловани и 
боядисани с латекс, а стъпалата и площадките ще се оформят с гранитогрес. 
Към стълбищната клетка се образуват пожарозащитни преддверия с две 
последователни димоуплътнени пожароустойчиви врати. 

 
2. Инсталации 
На всички подземни нива ще се изпълни автоматична пожарогасителна 

инсталация със съответните технически помещения към нея, а на кота терен се 
предвижда изграждането на пожарни хидранти, чиито брой и местоположение 
ще е съгласно нормите. 

Предвижда се смукателна и нагнетателна вентилационни системи с 
датчици за контрол на нивото на вредните газове. При разработването й ще 
бъде следван принципа за използване на съвременни енергоспестяващи 
системи и съоръжения. 

Отводняването на подземните нива ще се изпълни с припомпване, ще се 
осигури кало-масло уловител. 

Електрическата инсталация ще бъде проектирана и изпълнена в 
съответствие с изискванията на наредбите за проектиране. Осветлението на 
подземните етажи ще бъде изпълнено с енергоспестяващи, влагозащитени 
тела, като се предвижда възможност да се включват посредством сензори за 
движение с опресняване с цел икономия на електрическа енергия. За 
обезпечаване евакуирането при отпадане на ел. захранването на определени 
места/ съгласно изискванията/ ще се предвидят автономни самозареждащи се 
осветителни тела с вградени в тях батерии. 

Материалите, които ще се използват при строителството и интериорните 
решения са негорими или трудно горими, съобразени с допустимата степен на 
пожароустойчивост. Почистването им е лесно с подходящи машини или на 
ръка с вода и препарати. 

Предвижда се денонощна охрана от по 5 /пет/ човека, по един на всяко 
ниво и един на касовия пункт. 

 
3. Вертикална планировка 



Настилката на кота терен се предвижда да бъде от бетонови блокчета 
тип „Бехатон" на пясъчна възглавница, както и нужната маркировка. 
Пешеходните зони ще бъдат решени в различен цвят от зоната за паркиране. 

Зелените площи ще бъдат оформени с градински бордюри, като се 
предвижда и поливна система, снабдена с датчици за отчитане на влажността. 
Озеленяването ще бъде изпълнено в унисон със заобикалящата среда като се 
предвижват местни растителни видове, устойчиви на климатичните условия. 
Предвижда се и алейно осветление, пейки, информационни табели, съдове за 
смет и т.н.. Присъединяването към външната инженерна инфраструктура ще се 
изпълнява в съответствие с проектната документация, изискванията на 
експлоатационните дружества и нормативната уредба. 

 
4. Технически показатели на сградата 
НИВО:                            ПЛОЩ (м2):                       БРОЙ КОЛИ: 
5. Сутерен 3-                   3050 м2-                          103 
6. Сутерен 2-                      3050 м2-                               103 
7. Сутерен 1 -                      3050 м2-          103 
8. Терен-                                2644 м2-    92 
ОБЩО:           11 794 м2    401 
 
ІІ. Размер на инвестицията 
На база архитектурните, конструктивните и инсталационните решения, 

които се предлагат размера на инвестицията е: 
 

1. Проектиране, разрешение за строеж, разрешение за 
ползване 

270 000 лв. 

2. Изместване на подземни комуникации, временно 
строителство 

235 000 лв. 

3. Груб строеж, включително, изолации 3 077 000 лв. 
4. Довършителни работи, вкл. маркировки 814 000 лв. 
5. Инсталации - сградни и външни 1 580 000 лв. 
6. Паркинг система 260 000 лв. 
7. Асансьорни уредби 202 000 лв. 
8. Открит паркинг – настилки, алейно осветление, алеи, 

озеленяване, поливна система 
276 000 лв. 

9. Административни разходи 900 000 лв. 
10. Непредвидени разходи 5%/пет процента/ 380 700 лв. 

 
Обща стойност: 7 994 700 лева /седем милиона деветстотин 

деветдесет и четири хиляди и седемстотин лева/ без включен Данък 
добавена стойност. 

Стойността на инвестицията е определена на база средни пазарни 
цени и фирмен опит от изпълнени обекти със сходно предназначение. 



Предвид високите технологии, които се залагат в изграждането на 
проекта и тясната специализация на персонала, която се изисква за 
изпълнение на част от строително-монтажните работи се планира, част от 
работите по изграждането на сградата да бъдат възложени на 
подизпълнители. Предвиденият размер на строително-монтажните работи, 
които ще се възложат на подизпълнители възлиза ориентировъчно на 30% 
/тридесет/ процента, като дружествата подизпълнители ще се избират по 
реда на чл.53 ал.2 от Закона за Концесиите. 

Срокът на изпълнение на проекта е 30/ тридесет/ месеца – съгласно 
приложения график. 

 
ІІІ. Разходи за управление, поддръжка и експлоатация за целия 

период на концесията 
Високотехнологичното решение при изграждането на паркинга, което 

е залегнало в концепцията, европейското качество на услугата, която ще 
предоставя съоръжението и не на последно место безопасността на 
ползвателите са и основните показатели, които оказват своя ефект и върху 
годишните разходи за управление, поддръжка и експлоатация на паркинг-
гаража. Те имат следната структура и размер на годишна база: 

1. Административни, включващи разходи за наетия персонал, офис 
консумативи, поддръжка на битови и санитарно-хигиенни помещения и 
други – 79 400 лв. 

2. Отчисления към държавния бюджет, включващи осигуровки, 
здравни вноски, данъци на персонала и други бюджетни плащания – 35 400 
лв. 

3. Експлоатационни разходи, включващи разходи за ел. енергия, 
разходи за вода, горивно-смазочни материали, почистващи препарати и 
консумативи – 66 600 лв. 

4. Външни услуги, включващи охрана, трудова медицина, поддръжка 
асансьори, поддръжка озеленяване, сметоизвозване, снегопочистване, 
дератизация, дезинсекция, дезакаризация и други – 257 600 лв. 

5. Разходи за ремонти /планирани и аварийни/ - 101 000 лв. 
6. Застраховки – 5 000 лв. 
Общият размер на разходите възлиза приблизително на: 544 700 

/петстотин четиридесет и четири хиляди и седемстотин/ лева годишно. 
 
ІV. Приходи от експлоатация на паркинга 
Управлението на паркинг се свързва с различни програми и мерки, 

които да допринасят за по-ефективното използване на ресурсите на 
паркинга. Целта е да се проведе политика за максимално използване на 
капацитета на паркинга през цялото време. Паркингът ще работи на 
денонощен режим, като освен почасово паркиране на автомобили ще се 
предлагат фирмени абонаменти за служители и клиенти на компании с 



офиси в централната градска част, месечен абонамент за престой от 19.00 
до 07.00 на автомобили. 

Предвид водещият ни мотив за максимално усвояване капацитета на 
съоръжението и разработените сценарии за брутни годишни приходи, които 
възлизат на 2 766 240.00 /два милиона седемстотин шестдесет и шест 
хиляди и двеста и четиридесет/ лева., т.е. размера на концесионното 
плащане възлиза на 55 325 /петдесет и пет хиляди триста двадесет и пет / 
лева. 

V. Концесионно плащане 
Основавайки се на детайлното изложение и обосновка на проекта 

предложението е следното: 
Размер на годишното концесионно плащане 2,00 % /два процента/ от 

брутните приходи, но не по-малко от 55 325 /петдесет и пет хиляди триста 
двадесет и пет / лева годишно. 

На база обвързващото предложение на участника в процедурата, 
критериите за оценка и относителната им тежест са както следва: 

К1-„размер на инвестициите” – 7 994 700 лева /седем милиона 
деветстотин деветдесет и четири хиляди и седемстотин лева/ без включен 
Данък добавена стойност – 35 точки 

К2-„размер на концесионното плащане” – годишното концесионно 
плащане 2,00 % /два процента/ от брутните приходи, но не по-малко от 55 
325 /петдесет и пет хиляди триста двадесет и пет / лева годишно – 40 точки 

К3-„Комплексен план за развитие и експлоатация на концесионния 
обект, включващ и поддръжка на озеленената част от обекта, както и 
рехабилитация на подходите към паркинга, за концесионния срок - 10 точки   

К= 35+40+10 = 85 точки. 
 
2. Възлага на Кмета на Община Варна, след изтичане на срока за 

обжалване по чл.58, ал.3, да сключи договор за концесия с определения 
за спечелил проведената процедура за предоставяне на общинска 
концесия за строителство – даване на разрешение за изграждане и 
извършване на дейност за задоволяване на обществени потребности 
посредством съответни форми на стопанска експлоатация в сграда, 
представляваща подземен паркинг – гараж в незастроен недвижим 
имот – публична общинска собственост находящ се в гр. Варна, ул. 
„Братя Миладинови”, представляващ УПИ ІІ – „за подземен паркинг – 
гараж”, подрайон: 1, кв. 440 с площ 3 650 м2, съгласно АОС№ 
4981/14.05.2008 год. участник – „Реалис Кънстракшън” ООД. 

 
3. Общински съвет – Варна определя три месечен срок за подписване 

на договора за концесия. 



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

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 27, против – 2, въздържали се – 4, отсъстват – 18/ 
 

 

 
2500-8. 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 35434/19.05.2010 г., Общински съвет –Варна одобрява пазарната 
оценка, изготвена от оценител на имоти, във връзка с прекратяване на 
съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна, представляваща 
200,00кв.м. ид.ч. от ПИ №10135.2515.20, с площ 800,00кв.м., к.к.”Чайка”, 
гр.Варна, при граници: ПИ №2515.30, ПИ №2615.21, ПИ №2464.51, ПИ 
№2615.19, в размер на 13840,00лева без ДДС.  

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 33, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 18/ 
 
 
 
2501-8. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 от 

ЗОС, във връзка с чл.33, предложение 2 и чл.34 от НРПУРОИ и по 
предложение на Кмета на Община варна с вх. № ЗАО 35434/19.05.2010 г., 
Общински съвет – Варна решава да се прекрати съсобствеността м/у 
Община Варна и Станимир Димов Русев, чрез продажба на имот-частна 
общинска собственост, представляващ 200,00кв.м. ид.ч. от ПИ 
№10135.2515.20, с площ 800,00кв.м., к.к.„Чайка”, гр.Варна, при граници: 
ПИ №2515.30, ПИ №2615.21, ПИ №2464.51, ПИ №2615.19. Продажбата да 
се извърши по одобрената по т.1 пазарна цена в размер на 13840,00лева без 
ДДС. 

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост 
№5875/20.10.2009г. 

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

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

 



Орлин СИМЕОНОВ 

Колеги, процедурното предложение за анблок гласуване се отнася и 

за проекти за решения от т. ХL до т. ХLІV, ще ги прочета анблок. 

 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

2502-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, 
предл. 2 от ЗОС  и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО 
47494 12.06.2010 г., Общински съвет – Варна одобрява пазарна оценка, 
изготвена от лицензиран експерт – оценител по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС, 
с която е определена пазарна стойност в размер на  6 436.00 лв. без ДДС, з 
недвижим имот – общинска собственост,  представляващ  18.24 ид.ч. от ПИ 
10135.3512.140/идентичен с УПИ І-обществено обслужване, кв.3/ целия с 
площ 1 547 м2, с административен адрес, ж.к. „Младост” ІІ м.р., при 
пазарна стойност без ДДС на 1 кв.м. възлизаща на 352.85 лв. , във връзка с 
реализиране на разпоредителна сделка на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС. 

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

2503-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, 
предл. 2 от ЗОС  и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО 
41630/12.06.2009 г., Общински съвет – Варна одобрява пазарна оценка от 
лицензиран експерт оценител по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС, с която е 
определена пазарна стойност на обект, модул № 57 и модул № 57 А – земя 
с площ 23,59 кв.м. с цена 8 324.00 /осем хиляди триста двадесет и четири/ 
лева, без ДДС за недвижим имот – общинска собственост представляващ 
ид.ч. от ПИ с идентификатор № 10135.3512.142 целият с площ 1 338 кв.м., 
който е идентичен с УПИ І за обществено обслужване, кв. 4, находящ се в 
гр. Варна, ж.к. “Младост” ІІ м.р., при пазарна стойност без ДДС на 1 кв.м. 
възлизаща на 352.86 /триста петдесет и два лева и осемдесет и шест 
стотинки/ лева, във връзка с реализиране на разпоредителна сделка на 
основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС. 

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



2504-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, 
предл. 2 от ЗОС, и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО  
54383/22.05.2009 г., Общински съвет – Варна одобрява пазарна оценка 
изготвена от оценител на имоти по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС, във връзка с 
реализиране на разпоредителна сделка на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС, с 
която е определена пазарна стойност на 16,00 (шестнадесет) кв. м. идеални 
части от поземлен имот – частна общинска собственост с идентификатор  
10135.3511.89, целия с площ 544,00 (петстотин четиридесет и четири) кв. м., 
находящ се в гр. Варна, Ж. К. Възраждане, 1 м.р. - около бл. 7 и бл. 11, 
върху които идеални части е отстъпено прано на строеж за изграждане на 
търговски обект № 34, в размер на 5 512,00 (пет хиляди петстотин и 
дванадесет) лева без ДДС на 1 кв.м., възлизаща на 344,50 (триста 
четиридесет и четири лева и петдесет стотинки) лева. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 33, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 18/ 
 
 
 
2505-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, 

предл. 2 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО  
5390/12.06.2009 г., Общински съвет – Варна одобрява пазарна оценка 
изготвена от оценител на имоти по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС, във връзка с 
реализиране на разпоредителна сделка на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС, с 
която е определена пазарна стойност на 14,37 (четиринадесет цяло и 
тридесет и седем стотни) кв. м. идеални части от поземлен имот – частна 
общинска собственост с идентификатор № 10135.3512.139 целия с площ 
468,00 (четиристотин шестдесет и осем) кв. м., находящ се в гр. Варна, ж. к. 
„Младост”, 2 микрорайон, Търговски комплекс “Орехчето” върху които 
идеални части е отстъпено прано на строеж за изграждане на търговски 
обект № 3 в размер на 5 089,00 (пет хиляди осемдесет и девет) лева без 
ДДС, при пазарна стойност без ДДС на 1 (един) кв. м. възлизаща на 354,14 
(триста петдесет и четири лева и четиринадесет стотинки) лева. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 33, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 18/ 
 
 
 
2506-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, 

предл. 2 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО 
55020/15.06.2010 г., Общински съвет – Варна одобрява пазарна оценка 
изготвена от оценител на имоти по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС, във връзка с 
реализиране на разпоредителна сделка на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС, с 



която е определена пазарна стойност на 16,00 (шестнадесет) кв. м. идеални 
части от поземлен имот – частна общинска собственост с идентификатор 
№10135.3511.89 целия с площ 544,00 (петстотин четиридесет и четири) кв. 
м., находящ се в гр. Варна, Ж. К. Възраждане, 1 микрорайон, - около бл. 7 
и бл. 11, върху които идеални части е отстъпено прано на строеж за 
изграждане на търговски обект № 42, в размер на 5 512,00 (пет хиляди 
петстотин и дванадесет) лева без включен ДДС, при пазарна стойност без 
ДДС на 1 (един) кв. м. възлизаща на 344,50 (триста четиридесет и четири 
лева и петдесет стотинки) лева. 

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

 

2507-8. 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 38372/03.06.2010 г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена от лицензиран оценител на имоти, във връзка с 
прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна, 
представляваща 20,00 кв.м. ид.ч. от ПИ №10135.3513.399, целият с площ 
360,00 кв.м., на имот, находящ се в гр.Варна, ул.”Чинар”№38, при 
граници: ПИ №3513.333, ПИ №3513.400, ПИ №3513.402, ПИ №3513.398, в 
размер на 7947,00 лева без вкл. ДДС.  

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

 
 

2508-8. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 от 
ЗОС, във връзка с чл.33, предложение 2 и по реда на чл.34 от НРПУРОИ и 
по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО 38372/03.06.2010 
г., Общински съвет – Варна решава да се прекрати съсобствеността м/у 
Община Варна от една страна и Мара Тодорова, Павлинка Атанасова, 
Светослав Савов и „Евродом 1”ЕООД, от друга страна, чрез продажба на 
имот- частна общинска собственост, представляващ 20,00 кв.м. ид.ч. от ПИ 
№10135.3513.399, целият с площ 360,00 кв.м., гр.Варна, ул.”Чинар”№38,  
при граници: ПИ №3513.333, ПИ №3513.400, ПИ №3513.402, ПИ 
№3513.398. Продажбата да се извърши по одобрената по  решение на ОбС 
№ 2507-8(25)/28, 29.07.2010 г. пазарна цена в размер на 7947,00 лева без 
вкл. ДДС на горепосочените съсобственици при следните квоти: 

1.Мара Дончева Тодорова –  10,39кв.м. ид.ч. на стойност 4128,47лв.  
2.Павлинка Дончева Атанасова  –  1,67кв.м.ид.ч. на стойност 

663,57лв. 



3.Светослав Атанасов Савов  –  5,00кв.м. ид.ч. на стойност 1986,75лв.  
4.”Евродом 1”ЕООД  –    2,94кв.м. ид.ч. на стойност 1168,21лв.  
За имота е съставен Акт за частна общинска собственост 

№6004/03.02.2010г.    
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 – 32, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 19/ 
 
 
2509-8. 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 35880/03.06.2010 г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена от оценител на имоти във връзка с 
прекратяване на съсобственост, чрез продажба на 9,00кв.м. ид.ч. от 
общински имот, представляващ 205,50кв.м. ид.ч. от ПИ №10135.5502.257, 
целият с площ 393,00 кв.м., ул. “Керч”№ 13, гр.Варна, при граници-ПИ 
№5502.270, ПИ №5502.258, ПИ №5502.255, ПИ №5502.256, ПИ №5502.254, 
в размер на 2400,00 лева без включен ДДС.  

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

2510-8. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 от 
ЗОС, във връзка с чл.33, предложение 2 и чл.34 от НРПУРОИ и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО 35880/03.06.2010 г., 
Общински съвет – Варна решава да се прекрати съсобствеността м/у 
Община Варна и Желязко Димитров Георгиев, чрез продажба на 9,00кв.м. 
ид.ч. от общински имот, представляващ 205,50кв.м. ид.ч. от ПИ 
№10135.5502.257, целият с площ 393,00 кв.м., гр.Варна, ул. “Керч”№13, 
при граници: ПИ №5502.270, ПИ №5502.258, ПИ №5502.255, ПИ № 
5502.256, ПИ № 5502.254. Продажбата да се извърши по одобрената по 
решение на ОбС № № 2509-8(25)/28, 29.07.2010 г.  пазарна цена в размер на 
2400,00 лв. без ДДС. 

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост 
№5519/12.05.2009г.    

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

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



2511-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, 
предл. 2 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО 
35146/10.06.2010 г., Общински съвет – Варна одобрява пазарна оценка, 
изготвена от оценител на имоти по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС, във връзка с 
реализиране на разпоредителна сделка на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС, с 
която е определена пазарна стойност на 8,00 (осем) кв. м. идеални части от 
поземлен имот – частна общинска собственост с идентификатор 
№10135.3511.89 целия с площ 544,00 (петстотин четиридесет и четири) кв. 
м., находящ се в гр. Варна, Ж. К. Възраждане, 1 микрорайон, около бл. 7 и 
бл. 11, върху които идеални части е отстъпено право на строеж за 
изграждане на търговски обект № 32-А, в размер на 2 756,00 (две хиляди 
седемстотин петдесет и шест) лева без ДДС, при пазарна стойност без ДДС 
възлизаща на 344,50 (триста четиридесет и четири лева и петдесет 
стотинки) лева. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 32, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 19/ 
 
 
 
 
2512-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 41, ал. 2 от 

ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО 
25408/15.04.2010 г., Общински съвет – Варна одобрява пазарна оценкаq 
изготвена от оценител на имоти по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС, във връзка с 
реализиране на разпоредителна сделка на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС, с 
която е определена пазарна стойност на12,44 (дванадесет цяло и 
четиридесет и четири стотни) кв. м. идеални части от поземлен имот – 
частна общинска собственост с идентификатор №10135.3512.139 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и дванадесет.сто тридесет 
и девет) целият с площ 468,00 (четиристотин шестдесет и осем) кв. м., 
находящ се в гр. Варна, ж. к. „Младост”, кв. 2 (втори), Търговски 
комплекс “Орехчето” които идеални части е отстъпено право на строеж за 
изграждане на търговски обект № 6, в размер на4 406,00 (четири хиляди 
четиристотин и шест) лева без ДДС при пазарна стойност без ДДС на 1 
(един) кв. м. възлизаща на 354,18 (триста петдесет и четири лева и 
осемнадесет стотинки) лева. 

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



2513-8. 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  45384/16.06.2010 г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена от независим експерт оценител, във връзка с 
прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна, 
427.00 (четиристотин двадесет и седем) м2 идеални части от ПИ № 701 
(седемстотин и един) целия с площ 1 827.00 (хиляда осемстотин двадесет и 
седем) м2,  находящ се в,  с административен адрес  гр. Варна, с.о 
„Сълзица”, в размер на   25 440.00 (двадесет и пет хиляди четиристотин и 
четиридесет) лева, без включен  ДДС. 

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

2514-8. 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 
45384/16.06.2010 г., Общински съвет - Варна  реши да прекрати 
съсобствеността между Община Варна, от една страна, и от друга страна 
Георги Николов Джуров,. ЕГН  , чрез продажба  на имот-частна общинска 
собственост, с административен адрес гр. Варна, с.о „Сълзица”,  
представляващ 427.00 (четиристотин двадесет и седем) м2 идеални части от 
ПИ № 701 (седемстотин и един) целия с площ 1 827.00 (хиляда осемстотин 
двадесет и седем) м2, при граници на имота: път, ПИ № 702 (седемстотин и 
две), ПИ 862(семстотин шестдесет и две), ПИ 704 (седемстотин и четири), 
ПИ 700 (седемстотин), ПИ 699 (шестстотин деветдесет и девет), ПИ 697 
(шестстотин деветдесет и седем), ПИ 696 (шестстотин деветдесет и шест) на 
съсобственика  Георги Николов Джуров,. ЕГН  

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 5793/14.08.2009  г. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, 
за сумата от   на   25 440.00 (двадесет и пет хиляди четиристотин и 
четиридесет) 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 – 34, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 17/ 



2515-8. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2, 
предложение 2 от ЗОС, във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС и реализиране на 
разпоредителна сделка на основание чл.35, ал.3 от ЗОС, а именно: продажба 
на 425,00(четиристотин двадесет и пет)кв.м. ид.ч. от имот-частна общинска 
собственост, представляващ ПИ №10135.4504.264, целият с площ 
464,00(четиристотин шестдесет и четири)кв.м., гр.Варна, ул.”Светослав 
Минков”№3, по искане вх.№ЗАО 27830/03.07.2009г., на Росица Стефанова 
Атанасова и Слав Дечев Славов, собственици на законно построена в имота 
жилищна сграда и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО 
27830/03.06.2010 г., Общински съвет – Варна одобрява пазарната оценка в 
размер на 61300,00(шестдесет и една хиляди и триста)лева без вкл. ДДС, 
изготвена от оценител на имоти, при пазарна стойност на 1(един)кв.м. – 
144,24(сто четиридесет и четири лева и двадесет и четири стотинки)лева, 
при квоти: 

   -Росица Стефанова Атанасова - за 212,50 (двеста и дванадесет 
цяло и петдесет)кв.м. ид.ч. – 30650,00 (тридесет хиляди шестстотин и 
петдесет)лева без ДДС. 

   -Слав Дечев Славов- за 212,50 (двеста и дванадесет цяло и 
петдесет)кв.м. ид.ч.  – 30650,00(тридесет хиляди шестстотин и 
петдесет)лева без ДДС.      

 За имота е съставен Акт за частна общинска собственост 
№5813/07.09.2009г.  

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

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

 
2516-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, съгласно чл. 14, 

ал. 7 от ЗОС, във връзка с раздел ІІ, глава V от НРПУРОИ, чл. 62 от АПК и 
по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-10-
9302/39/19.07.2010 г., Общински съвет – Варна поради  очевидна 
фактическа грешка  допълва свое решение № 2333-7 по Протокол № 
24/23,24,30.06.2010 г., както следва:    

 



№ Местоположение на имота АОС Стартова 
месечна 
наемна 
цена без 
ДДС 

Старто
ва 
месечн
а 
наемна 
цена  
с ДДС 

1. Зъболекарски кабинет с обща площ 23,79 кв.м., 
разположен в топла връзка с идентификатор № 
10135.2563.321.5, свързваща основен учебен 
корпус с физкултурен салон на ІV Езикова 
гимназия „Фр. Жолио Кюри”, изградена в ПИ с 
идентификатор №10135.2563.321, сп. 
„Почивка”, по плана на 21 п.р. на гр. Варна 

1922/ 
2001г. 

112,50 лв. 135,00 
лв. 

2. Зъболекарски кабинет с обща площ 32,96 кв.м., 
разположен на І-ви етаж в административен 
корпус с идентификатор № 10135.3512.158.5 
на ,, СОУ „Гео Милев”, изградено в ПИ с 
идентификатор №10135.3512.158, ж.к. 
„Младост”, бул. „Република” № 124А, гр. 
Варна 

1881/  
2000г. 

139,10 лв. 166,92 
лв. 

3. Зъболекарски кабинет с обща площ 26,93 кв.м., 
разположен на І-ви етаж от блок „Г” от 
сградата на Второ основно училище (ОУ 
„Никола Вапцаров”), ж.к. „Възраждане”, ІІ-ри 
м.р., гр. Варна 

2292/  
2002г. 

105,61 лв. 126,73 
лв. 

4. Зъболекарски кабинет с обща площ 50,00 кв.м., 
разположен на І-ви етаж от основната сграда с 
идентификатор № 10135.1506.33.1  на СОУ 
„Димчо Дебелянов”, изградено в ПИ с 
идентификатор №10135.1506.33, ул. „Русе”№2, 
кв. 136, по плана на 7-ми п.р. на гр. Варна 

1252/  
1999г. 

 

203,00 лв. 243,60 
лв. 

 
 
 
Да се чете: 
 
 
 



Да се чете: 
 
№ Местоположение на имота АОС Цена на 

конкурсн
а 

докумен-
тация в 

лева 
с ДДС 

Депозит 
в лева 

Старт
ова 

месеч
на 

наемн
а цена 

без 
ДДС 

1. Зъболекарски кабинет с обща площ 
23,79 кв.м., разположен в топла 
връзка с идентификатор № 
10135.2563.321.5, свързваща 
основен учебен корпус с 
физкултурен салон на ІV Езикова 
гимназия „Фр. Жолио Кюри”, 
изградена в ПИ с идентификатор 
№10135.2563.321, сп. „Почивка”, 
по плана на 21 п.р. на гр. Варна 

1922/ 
2001г 

150,00 лв. 135,00 лв. 112,50 
лв. 

2. Зъболекарски кабинет с обща площ 
32,96 кв.м., разположен на І-ви 
етаж в административен корпус с 
идентификатор № 10135.3512.158.5 
на ,, СОУ „Гео Милев”, изградено 
в ПИ с идентификатор 
№10135.3512.158, ж.к. „Младост”, 
бул. „Република” № 124А, гр. 
Варна 

1881/  
2000г 

150,00 лв. 166,92 лв. 139,10 
лв. 

3. Зъболекарски кабинет с обща площ 
26,93 кв.м., разположен на І-ви 
етаж от блок „Г” от сградата на 
Второ основно училище (ОУ 
„Никола Вапцаров”), ж.к. 
„Възраждане”, ІІ-ри м.р., гр. Варна 

2292/  
2002г 

150,00 лв. 126,73 лв. 105,61 
лв. 

4. Зъболекарски кабинет с обща площ 
50,00 кв.м., разположен на І-ви 
етаж от основната сграда с 

1252/  
1999г 

 

150,00 лв. 243,60лв. 203,00 
лв. 



идентификатор № 10135.1506.33.1  
на СОУ „Димчо Дебелянов”, 
изградено в ПИ с идентификатор 
№10135.1506.33, ул. „Русе”№2, кв. 
136, по плана на 7-ми п.р. на гр. 
Варна 

 
 

2. В т. 2.24 вместо “150.00лв. /сто/ лева”, да се чете: 150.00 лв. /сто и 
петдесет/ лева. 

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

 
 

Орлин СИМЕОНОВ 

Сега трябва да разглеждаме предложенията за приемане на пазарни 

оценки, във връзка с провеждане на публично оповестен конкурс за 

продажба на имоти, както и по отношение на конкурс за изграждане на 

нова детска градина, предлагам процедурно най-напред да гласуваме 

стойността на имотите и заедно с това да гласуваме съгласието си за 

продажба чрез публично оповестен конкурс за изграждането на нова 

детска градина за четири групи с басейн в кв. „Вл. Варненчик” в двора 

между ОДЗ №1 „Маргаритка” и ОДЗ №16 „Българче”. 

Процедурното предложение на г-н Симеонов се прие с резултати от 

гласуването: за  - 28, против – 0, въздържали се – 0. 

 

Орлин СИМЕОНОВ 

Проекти за решения: 

I. 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-10-9302/138/21.08.2010 г., Общински съвет – Варна одобрява пазарните 
оценки, изготвени във връзка с провеждане на публично оповестен конкурс 
за продажба на имоти – частна общинска собственост, а именно: 



– поземлен имот №10135.3512.177, одобрен със Заповед № КД-14-
03-885/ 12.07.2010г. на Началник на СГКК-Варна, целият с площ 5 252кв.м., 
находящ се в гр.Варна, ж.к.„Младост”, микрорайон: 2, предмет на АОС 
№6165/20.07.2010г., в размер на 1 730 495 лв., без включен ДДС;  

– поземлен имот №10135.2526.953, целият с площ 1 652 кв.м., ведно 
със сгради – сграда на един етаж с №10135.2526.953.1 и застроена площ 
114,00кв.м., сграда на един етаж с №10135.2526.953.2 и застроена площ 4,00 
кв.м., сграда на един етаж с №10135.2526.953.3 и застроена площ 4,00кв.м. 
и сграда на един етаж с №10135.2526.953.4 и застроена площ 27,00 кв.м., по 
кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-
18-92/14.10.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в 
гр.Варна, м.„Св. Никола”, предмет на АОС № 5881/22.10.2009г., със 
стойност по пазарна оценка, определена от независим оценител, в размер на 
384 505 лв., без включен ДДС. 

Гласуване в комисията: за –11; против – 0; възд.се – 0; 
Протокол № 60 /21.07.2010 г. 
 
 

II. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, във 
връзка с чл.28, ал.1 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на Община 
Варна с вх. № ОС-10-9302/138/21.08.2010 г., Общински съвет – Варна дава 
съгласие за продажба чрез публично оповестен конкурс на имоти – частна 
общинска собственост, а именно: поземлен имот №10135.3512.177, одобрен 
със Заповед № КД-14-03-885/ 12.07.2010г. на Началник на СГКК-Варна, 
целият с площ 5 252кв.м., находящ се в гр.Варна, ж.к.„Младост”, 
микрорайон: 2, предмет на АОС № 6165/20.07.2010г. и поземлен имот 
№10135.2526.953, целият с площ 1 652кв.м., ведно със сгради – сграда на 
един етаж с №10135.2526.953.1 и застроена площ 114,00кв.м., сграда на 
един етаж с №10135.2526.953.2 и застроена площ 4,00кв.м., сграда на един 
етаж с №10135.2526.953.3 и застроена площ 4,00кв.м. и сграда на един етаж 
с №10135.2526.953.4 и застроена площ 27,00кв.м., по кадастралната карта и 
кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-92/14.10.2008г. на 
Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в гр.Варна, м.„Св. Никола”, 
предмет на АОС №5881/22.10.2009г., при цена в размер на 2 115 000 /два 
милиона сто и петнадесет хиляди лева/, без включен ДДС, 
представляваща: 

– изграждане, оборудване, обзавеждане и въвеждане в експлоатация, 
в съответствие с одобрен проект, на нова детска градина за четири групи с 
басейн в кв.„Владислав Варненчик” в двора между ОДЗ №1 „Маргаритка” и 
ОДЗ №16 „Българче” на стойност в размер на 2 115 000лв. /два милиона сто 
и петнадесет хиляди лева/, без включен ДДС.  

Сделката се облага с ДДС. 
Публично оповестения конкурс да се проведе при следните 



КОНКУРСНИ   УСЛОВИЯ 
 
1. Право на участие в публично оповестения конкурс имат 

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

Националната агенция за приходите; 
1.2. нямат задължения към Община Варна; 
1.3. нямат просрочени парични задължения към работниците и 

служителите, на които кандидатът е работодател; 
 
2. За участие в публично оповестения конкурс са необходими 

следните документи: 
2.1. заявление за участие по образец, представен към комплекта 

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

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

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

2.4. служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при 
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 
кандидата и лицата, управляващи и представляващи едноличните търговци 
и юридическите лица – оригинал; 

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

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

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

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

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

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

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



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

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

2.15. заверени за вярност от кандидата копия на счетоводен баланс и 
отчет за приходи и разходи за последните 3 /три/ години – 2007г., 2008г. и 
2009г., съгласно Закона за счетоводството;  

2.16. платежен документ за внесен депозит в размер на 211 500 лв. 
/двеста и единадесет хиляди и петстотин/ лева, платими по IBAN: 
BG36CECB9790 3362150000 и BIC: CECBBGSF при «Централна 
кооперативна банка» АД – клон Варна; 

2.17. платежен документ за закупена конкурсна документация, която 
се получава в стая №1207 на 12-я етаж в сградата на Община Варна, срещу 
сумата от  2 000 лв. /две хиляди лева/, с включен ДДС, платима по IBAN: 
BG49CECB97908462 150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 
00, при «Централна кооперативна банка» АД – клон Варна, като при 
закупуване на конкурсната документация следва да бъдат представени 
следните документи: документ за самоличност, удостоверение за актуално 
състояние на едноличен търговец или друго юридическо лице по 
Търговския закон, а ако документацията се закупува от друго лице се 
представя и нотариално заверено пълномощно; 

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

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

 
3. Състезателни  елементи и тежест в общата оценка на 

предложението: 
3.1. Фирмена адекватност:  
К1 – разликата между предложената цена на недвижимите 

имоти и стойността на инвестицията в размер на 2 115 000лв. /два 
милиона сто и петнадесет хиляди лева/ – 50%. 

3.2. Изграждане, оборудване, обзавеждане и въвеждане в 
експлоатация, в съответствие с одобрен проект, на нова детска градина за 
четири групи с басейн в кв. „Владислав Варненчик” в двора между ОДЗ №1 
„Маргаритка” и ОДЗ №16 „Българче”: 

К2 – срок за изпълнение /не по-кратък от 4 (четири) месеца и не по-
дълъг от  12 (дванадесет) месеца, считано от датата на подписване на 
договора със спечелилия публично оповестения конкурс/ – 50%. 

 
4. Формула за оценка на предложенията: 
К = К1 + К2 



 
5. В договора, сключен със спечелилия публично оповестения 

конкурс, задължително да се включват горепосочените условия, да се 
представи банкова гаранция /в оригинал/, за сумата от 2 115 000лв. /два 
милиона сто и петнадесет хиляди лева/, която се освобождава след 
представяне на разрешение за ползване и да се предвиди неустойка при 
неспазване срока на изпълнение на инвестицията за изграждане, 
оборудване, обзавеждане и въвеждане в експлоатация, в съответствие с 
одобрен проект, на нова детска градина за четири групи с басейн в 
кв.„Владислав Варненчик” в двора между ОДЗ № 1 „Маргаритка” и ОДЗ № 
16 „Българче”, в размер на 0.5% на ден, но не повече от 15% от 2 115 000лв. 
/два милиона сто и петнадесет хиляди лева/, без включен ДДС. 
Собствеността върху недвижимите имоти се прехвърля след 
подписване на договора и представяне на банковата гаранция. 

 
6. Възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на всички 

дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 
решението, като контрола от страна на Община Варна по извършваните 
строителни работи, оборудване, обзавеждане на детската градина от 
спечелилия публично оповестения конкурс, да се осъществява от 
оторизиран експерт общинско предприятие “Инвестиционна политика” и от 
експерт от дирекция “Образование” при Община Варна. 

Гласуване в комисията: за – 11; против – 0; възд.се – 0; 
   Протокол № 60 /21.07.2010 г. 

 
              Снежана ДОНЕВА 

              Колеги, мнения и съображения?  

 

               Пламен НАЧКОВ 

               Аз имам едно техническо предложение. Там където г-н Симеонов 

прочете в т.5 - да се представи банкова гаранция за сумата от 2 мил. 115 

хил., аз считам, че трябва да бъде – да се представи банкова гаранция за 

сумата спечелена на конкурса, защото така предрешаваме, че това е сумата 

спечелена на конкурса. Защото това е началната цена на конкурса. Той 

може да бъде по-нагоря, може да остане и на тази цена. Не може в 

решението да запишем, че гаранцията може да бъде само това.  

 



              Снежана ДОНЕВА 

              Правилно. Благодаря Ви г-н Начков, правилна е забележката. 

Други мнения?  

 

               Веселин МАРЕШКИ 

               Значи, като цяло ние сме за изграждането на детската градина, но 

до колкото разбирам единия имот, който е предложен се намира до 

параклиса, в който аз си спомням, че дали в този общински съвети ли в 

предния, водихме спор, че това нещо трябва да бъде опазено като 

общинска собственост и да не бъде давано да се разпорежда никой по 

никакъв начин с него. В този смисъл, моето предложение е да се потърси 

друг имот, с който да бъде обещетен инвеститора. Всъщност ние така и не 

разбрахме коя е фирмата инвеститор. Конкурс, но там беше обявено, че 

има инвеститор, който бърза, дава зор, т.е. че е ясно кой е инвеститора. И 

така. И второто, което искам да кажа, това е за състезателните елементи. 

Състезателния елемент за нас, като община задължително най-важно е не 

срока, защото дали ще бъде 8 или на 7 месец едва ли някой толкова много 

ще го стопли, т.е. състезателните елементи да бъде 90% цената, разликата, 

т.е. К1 и 10% евентуално срока, който ще бъде даден, като самия факт, че 

даваме рамки 4 – 12 месеца, смятам че то по принцип по-скоро го слагаме 

колкото да изглежда като конкурс, отколкото че има някакво значение. 

Това са ми двете предложения. Едното е за смяна на предложението от 

общината на имоти, да не даваме този имот, който е до параклиса. И 

второто е, когато тръгнем на конкурса по тази схема, цената да бъде 90% 

К1 и 10% К2.  

            

           Пламен НАЧКОВ 

           Аз искам по този проблем да дадем, правя предложение да дадем 

думата на директора на дирекция “Собственост и стопанство”, тъй като 



действително, ако е предложен, значи ние нямаме разминаване в идеята, за 

да помогнем във Владиславово да има детска градина. Въпроса е трябвали 

да унищожаваме зелени площи, този ли е парцела и ако е този парцела е 

хубаво да го сменим и да помогнем за реализиране на идеята. Тук нямаме 

разминаваме, въпроса е защо след това там ще се вдигнат други граждани, 

които ще кажат, съсипахте парка, който е отпред на ъгъла на завоя до 

параклиса. Тъй като не съм гледал скицата........ 

 

             Николай АПОСТОЛОВ 

             Нали нашите деца ще ходят там в тази земя, г-н Налчков. 

 

           Пламен НАЧКОВ 

           Те няма да ходят там на детска градина, г-н Апостолов, ще ходят във 

Владиславово. Аз искам да кажа, защо трябва да съсипваме нещо, което е 

изградено и ако има алтернатива, да помогнем за решаване проблема с 

детската градина във Владславово. Нито един от съветниците не е против 

този проблем, въпроса е че ако администрацията с цел решаване проблема 

във Владиславово е сгрешила и е посочила такъв парцел, да дадем 

възможност да се смени. Това е идеята на г-н Марешки, ако правилно съм 

го разбрал.  И ако съвпада, и ако това г-жа Трендафилова го потвърди ние 

ще помогнем хем да запазим зелените площи в Младост, хем с друг терен 

да задоволим потребностите.  

 

              Снежана ДОНЕВА 

              Г-н Марешки имаше предложение да дадем думата на г-жа 

Трендафилова и тогава..... 

 

               Веселин МАРЕШКИ 

               Само да направя до пояснение... 



               Снежана ДОНЕВА 

               Аз не съм Ви дала думата, Вие излязохте отпред и почвате да 

говорите. Много Ви моля.  

 

               Веселин МАРЕШКИ 

               Аз не съм почнал, чакам да ми дадете думата.  

 

               Снежана ДОНЕВА 

                Вие заставате тук без..., вдигнали сте ръка....... 

 

               Веселин МАРЕШКИ 

               Аз мога да застана в залата, където искам бе. Няма да ми правите 

забележки къде да заставам в залата.  

 

               Снежана ДОНЕВА 

               Аз не Ви правя забележка.  

 

               Веселин МАРЕШКИ 

               Еми какво ми казвате в момента?  

 

               Снежана ДОНЕВА 

                Еми аз не съм Ви дала думата.  

 

               Веселин МАРЕШКИ 

               Еми аз не говоря, аз чакам да ми дадете думата. Това, че съм 

застанал тук, каво?? 

 

               Снежана ДОНЕВА 

                Еми имаше предложение първо директорката да говори.  



               Веселин МАРЕШКИ 

               Имаше. Сега има друго предложение, да дам реплика на г-н 

Начков. Какъв е проблема?  

 

               Снежана ДОНЕВА 

                Взимайте си сам думата тогава. 

 

               Веселин МАРЕШКИ 

               Не, няма да си я взема. Аз чакам да ми я дадете.  

 

               Снежана ДОНЕВА 

               Еми тогава защо сте тук? Няма да Вия  дам, докато не говори 

директорката.  

               Веселин МАРЕШКИ 

               Еми добре, да си говори директорката тогава.  

 

               Снежана ДОНЕВА 

               Да отговори на въпроса, ще Ви дам думата. Няма никакъв 

проблем.  

               Теодора ТРЕНДАФИЛОВА – директор дирекция “Собственост и 

стопанство. 

               Имота, който е предмет на разглеждане е посочен от 

инвеститорите. Администрацията задълбочено го е проучила, процедират 

се градоустройствени решения в тази връзка. Но всичко това, което имате 

като забележка, ще намери своето отражение в бъдещата 

градоустройствена заповед. А именно всяко едно бъдещо строителство да 

е съобразено с растителността, която е там на място, озеленяването в 

случая, което стана на въпрос. Т.е. .... 

 



               Снежана ДОНЕВА 

                Г-жо Трендафилова, извинявайте, че Ви прекъсвам, не знам 

колегите дали са разбрали, но Вие говорите за бъдеще. А има конкретно 

зададен имот и зададен въпрос. Кажете за него какво правим.  

 

               Теодора ТРЕНДАФИЛОВА 

               В момента имота се процедира, като поземлен такъв. Т.е. за него 

няма градоустройствено решение, за да се каже какво ще се случи с 

озеленяването. В момента е свободен терена. Отреден за комплексно 

жилищно застрояване.  

 

               Снежана ДОНЕВА 

               Благодаря. Г-н Марешки, заповядайте. Начков, заповядайте, ако 

имате въпрос. На микрофона.  

 

               Веселин МАРЕШКИ 

               Добре, колеги. Само мисля, че и тук г-жа трендафилова потвърди, 

виждате за каква наредена схема става въпрос. Ясно е, вече и тя потвърди, 

че има точно кой е инвеститора. Но това не е по-лошото. От много години 

Община Варна търси място на кметство Младост, когато се търсеше 

решаване на този проблем, кметицата с много зор на нас ни представи едни 

проекти за набутване между блоковите пространства там някъде около 

училището отзад, на майната си, а в момента се оказва, че на пъпа на 

района има терен и ние ще го дадем на някой инвеститор вместо да 

изградим на него кметството, на което там му е мястото, в центъра на 

квартала. Значи този терен, когато се търсеше за кметство беше скрит и 

сега за някакъв инвеститор ние сега ще гласуваме да му го дадем и после 

да се чудим пак къде да правим кметство. Така че много така внимателно 

със съвестта и решенията.  



           Неделчо МИХАЙЛОВ 

           Процедурно предложение за прекратяване на обсъжданията и 

гласуване на предложенията, които направиха колегите. 

 

           Николай АПОСТОЛОВ 

           Който е съгласен с направеното от г-н Михайлов предложение да 

прекратим разискванията, моля да гласува.  

/Резултати от гласуването: за – 35; против – 0; въздържали се – 0 - 

предложението на г-н Михайлов за прекратяване на разискванията се 

приема.  

 

Гласуваме предложенията на г-н Марешки. Да ги повторим ли още 

един път, за да са ясни за съветниците или са ясни. Колеги? Да ги 

повторим. Бих те ли ги повторили г-н Марешки още веднъж, за да е ясно 

на съвета.  

 

             Веселин МАРЕШКИ 

             Предложението ми е да отпадне терена, който е в кв. “Младост” и 

на негово място да бъде предложен всеки друг терен, който не е на това 

място, с такова предназначение и на всичкото отгоре може да бъде 

използвано за решаването на един от основните проблеми на Варна и за 

изграждането на кметство “Младост”. Благодаря.  

 

             Николай АПОСТОЛОВ 

            Чухте предложението на г-н Марешки.  

 

             Веселин МАРЕШКИ 

             И след това, ако тръгнем по процедурата, тежестта на стойността 

да бъде 90%, а 10 %евентуално срока.  



             Орлин СИМЕОНОВ 

             Уважаеми колеги, аз чух много внимателно какво каза колегата 

Марешки, но ми се струва, че това са две взаимно изключващи се 

предложения, които ние не можем да гласуваме, защото са 

самоизключващи. Значи, ние не можем да гласуваме за друг имот, като 

реално погледнато имаме конкретен имот, който е посочен. И другото, 

което е, не можем да променяме, след като нямаме имот, да гласуваме за 

коефициент К1 и К2, респективно от 90 към 10. и по тази причина аз 

считам, че няма валидно направено предложение.  

 

             Николай АПОСТОЛОВ 

             Благодаря за разяснението. Гласувах ме края на разискванията, 

колеги. Реплика, но г-н Михайлов беше първи.  

 

              Неделчо МИХАЙЛОВ 

              Също припомням, че предложенията на г-н Начков, трябва да се 

гласуват.  

 

             Николай АПОСТОЛОВ 

             След на г-н Марешки, то беше и последното направено, после и на 

г-н Начков. 

 

             Веселин МАРЕШКИ 

             Съжалявам, че председателя на комисията не ме е разбрал, все пак 

предложението ми в момента да не се гледа, а да се върне и да се предложи 

нов имот. Но понеже така или иначе ще се гласуват тези неща, ако все пак 

конкурса реши да се гледа, тогава вече в конкурсните решения да бъде 

заложено 90% или 10%. Така че не са взаимно изключващи се неща, ако 



едното отпадне, тогава към другото няма да се пристъпва, ако ще се гледа 

правя предложение да бъде 90 към 10.  

 

             Николай АПОСТОЛОВ 

             С гласуване сега ще се реши. Който е съгласен, чухте 

предложението на г-н Марешки, който е съгласен с така направеното 

предложение, моля да гласува.  

 /Резултати от гласуването: за – 9; против – 13; въздържали се – 

5 - предложението на г-н Марешки не се приема.  

 Предложението на г-н Пламен Начков, ще ви помоля още веднъж 

на микрофона да го повторите, за да разберат съветниците. 

 А, там са поредица от предложения. Още един път г-н Марешки. 

Втората част на предложението да Ви помоля. За коефициентите, за да 

стане ясно на съветниците и да няма не разбрали.  

 

           Веселин МАРЕШКИ 

           Да. Значи, ако все пак се приеме, защото то може да не се гласува, да 

не мине гласуването за конкурса, ако все пак преди да се гласува, 

предложението ми е К1 да стане 90% , а К2 – 10%.  

 

             Николай АПОСТОЛОВ 

             Ето това е вече пълна яснота. Който е съгласен с това предложение 

на г-н Марешки, моля да гласува.  

 Резултати от гласуването: за – 8; против – 9; въздържали се – 11 

- предложението не се приема.  

 Г-н Начков, да чуем отново Вашето предложение, за да ми се 

опресни паметта.  

 

           Пламен НАЧКОВ 



           Моето предложени в т. 5, където е изписано – да се представи 

банкова гаранция в оригинал за сумата 2 мил. 115 хил., да стане – сумата с 

която е спечелил кандидата, защото в крайна сметка се губи състезателния 

елемент.  

 

             Николай АПОСТОЛОВ 

             Мисля, че на всички им стана ясно предложението на г-н Начков. 

Който е съгласен с предложението на г-н Начков, моля да гласува.  

 /Резултати от гласуването: за – 31; против – 0; въздържали се – 

0 - предложението на г-н Начков се приема./  

 

 И сега гласуваме вече предложението прочетено от председателя на 

комисията с поправката направена от г-н Пламен Начков.  

 

              Снежана ДОНЕВА 

              Поправката Начков. Да.  (поименно гласуване) 

 

 Резултати от гласуването: за – 27; против – 4; въздържали се – 

1; отсъстват – 19 - предложението се приема. 

 

             Николай АПОСТОЛОВ 

             На г-н Начков приехме предложението, той гласува въздържал се, 

продължавам да мисля защо.  

Първото гласуване на предложените проекти за решения завърши с 

резултати от поименно явно гласуване: за – 27, против – 4, въздържалине 

– 1, отсъстват – 19, които бяха оспорени от общинския съветник 

Веселин Марешки, последва второ поименно явно гласуване завършило с 

резултаи: за – 27, против – 3, въздържалине – 1, отсъстват – 20 – приема 

се. 



Общински съвет Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

2517-8. 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-10-9302/138/21.08.2010 г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарните оценки, изготвени във връзка с провеждане на публично 
оповестен конкурс за продажба на имоти – частна общинска собственост, а 
именно: 

– поземлен имот №10135.3512.177, одобрен със Заповед № КД-14-
03-885/ 12.07.2010г. на Началник на СГКК-Варна, целият с площ 5 252кв.м., 
находящ се в гр.Варна, ж.к.„Младост”, микрорайон: 2, предмет на АОС 
№6165/20.07.2010г., в размер на 1 730 495 лв., без включен ДДС;  

– поземлен имот №10135.2526.953, целият с площ 1 652 кв.м., ведно 
със сгради – сграда на един етаж с №10135.2526.953.1 и застроена площ 
114,00кв.м., сграда на един етаж с №10135.2526.953.2 и застроена площ 4,00 
кв.м., сграда на един етаж с №10135.2526.953.3 и застроена площ 4,00кв.м. 
и сграда на един етаж с №10135.2526.953.4 и застроена площ 27,00 кв.м., по 
кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-
18-92/14.10.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в 
гр.Варна, м.„Св. Никола”, предмет на АОС № 5881/22.10.2009г., със 
стойност по пазарна оценка, определена от независим оценител, в размер на 
384 505 лв., без включен ДДС. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 27, против – 3, въздържали се – 1, отсъстват – 20/ 

 
 
 

2518-8. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от 
ЗОС, във връзка с чл.28, ал.1 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на 
Община Варна с вх. № ОС-10-9302/138/21.08.2010 г., Общински съвет – 
Варна дава съгласие за продажба чрез публично оповестен конкурс на 
имоти – частна общинска собственост, а именно: поземлен имот 
№10135.3512.177, одобрен със Заповед № КД-14-03-885/ 12.07.2010г. на 
Началник на СГКК-Варна, целият с площ 5 252кв.м., находящ се в гр.Варна, 
ж.к.„Младост”, микрорайон: 2, предмет на АОС № 6165/20.07.2010г. и 
поземлен имот №10135.2526.953, целият с площ 1 652кв.м., ведно със 
сгради – сграда на един етаж с №10135.2526.953.1 и застроена площ 
114,00кв.м., сграда на един етаж с №10135.2526.953.2 и застроена площ 
4,00кв.м., сграда на един етаж с №10135.2526.953.3 и застроена площ 
4,00кв.м. и сграда на един етаж с №10135.2526.953.4 и застроена площ 
27,00кв.м., по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със 
Заповед №РД-18-92/14.10.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, 



находящ се в гр.Варна, м.„Св. Никола”, предмет на АОС 
№5881/22.10.2009г., при цена в размер на 2 115 000 /два милиона сто и 
петнадесет хиляди лева/, без включен ДДС, представляваща: 

– изграждане, оборудване, обзавеждане и въвеждане в експлоатация, 
в съответствие с одобрен проект, на нова детска градина за четири групи с 
басейн в кв.„Владислав Варненчик” в двора между ОДЗ №1 „Маргаритка” и 
ОДЗ №16 „Българче” на стойност в размер на 2 115 000лв. /два милиона сто 
и петнадесет хиляди лева/, без включен ДДС.  

Сделката се облага с ДДС. 
Публично оповестения конкурс да се проведе при следните 
 

КОНКУРСНИ   УСЛОВИЯ 
 
1. Право на участие в публично оповестения конкурс имат 

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

Националната агенция за приходите; 
1.2. нямат задължения към Община Варна; 
1.3. нямат просрочени парични задължения към работниците и 

служителите, на които кандидатът е работодател; 
 
2. За участие в публично оповестения конкурс са необходими 

следните документи: 
2.1. заявление за участие по образец, представен към комплекта 

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

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

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

2.4. служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при 
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 
кандидата и лицата, управляващи и представляващи едноличните търговци 
и юридическите лица – оригинал; 

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

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



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

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

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

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

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

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

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

2.15. заверени за вярност от кандидата копия на счетоводен баланс и 
отчет за приходи и разходи за последните 3 /три/ години – 2007г., 2008г. и 
2009г., съгласно Закона за счетоводството;  

2.16. платежен документ за внесен депозит в размер на 211 500 лв. 
/двеста и единадесет хиляди и петстотин/ лева, платими по IBAN: 
BG36CECB9790 3362150000 и BIC: CECBBGSF при «Централна 
кооперативна банка» АД – клон Варна; 

2.17. платежен документ за закупена конкурсна документация, която 
се получава в стая №1207 на 12-я етаж в сградата на Община Варна, срещу 
сумата от  2 000 лв. /две хиляди лева/, с включен ДДС, платима по IBAN: 
BG49CECB97908462 150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 
00, при «Централна кооперативна банка» АД – клон Варна, като при 
закупуване на конкурсната документация следва да бъдат представени 
следните документи: документ за самоличност, удостоверение за актуално 
състояние на едноличен търговец или друго юридическо лице по 
Търговския закон, а ако документацията се закупува от друго лице се 
представя и нотариално заверено пълномощно; 

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

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

 
3. Състезателни  елементи и тежест в общата оценка на 

предложението: 
3.1. Фирмена адекватност:  



К1 – разликата между предложената цена на недвижимите 
имоти и стойността на инвестицията в размер на 2 115 000лв. /два 
милиона сто и петнадесет хиляди лева/ – 50%. 

3.2. Изграждане, оборудване, обзавеждане и въвеждане в 
експлоатация, в съответствие с одобрен проект, на нова детска градина за 
четири групи с басейн в кв. „Владислав Варненчик” в двора между ОДЗ №1 
„Маргаритка” и ОДЗ №16 „Българче”: 

К2 – срок за изпълнение /не по-кратък от 4 (четири) месеца и не по-
дълъг от  12 (дванадесет) месеца, считано от датата на подписване на 
договора със спечелилия публично оповестения конкурс/ – 50%. 

 
4. Формула за оценка на предложенията: 
К = К1 + К2 
 
5. В договора, сключен със спечелилия публично оповестения конкурс, 

задължително да се включват горепосочените условия, да се представи 
банкова гаранция /в оригинал/, за сумата спечелена от кандидата на конкурса, 
която се освобождава след представяне на разрешение за ползване и да се 
предвиди неустойка при неспазване срока на изпълнение на инвестицията за 
изграждане, оборудване, обзавеждане и въвеждане в експлоатация, в 
съответствие с одобрен проект, на нова детска градина за четири групи с 
басейн в кв.„Владислав Варненчик” в двора между ОДЗ № 1 „Маргаритка” и 
ОДЗ № 16 „Българче”, в размер на 0.5% на ден, но не повече от 15% от 
2 115 000 лв. /два милиона сто и петнадесет хиляди лева/, без включен ДДС. 
Собствеността върху недвижимите имоти се прехвърля след подписване 
на договора и представяне на банковата гаранция. 

 
6. Възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на всички 

дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 
решението, като контрола от страна на Община Варна по извършваните 
строителни работи, оборудване, обзавеждане на детската градина от 
спечелилия публично оповестения конкурс, да се осъществява от 
оторизиран експерт общинско предприятие “Инвестиционна политика” и от 
експерт от дирекция “Образование” при Община Варна. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 27, против – 3, въздържали се – 1, отсъстват – 20/ 
 
 

Орлин СИМЕОНОВ 

Правя процедурно предложение за анблок гласуване на проекти 

за решения т. LVІІI, т. LІХ и т. LХ. 



Проект за решение:  

 Т. LVІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 70, ал. 1 
от Закона за Концесиите и във връзка с Годишния доклад с вх. № СДИ-10-
9302/41/18.05.2010 г., на Комисия за контрол по изпълнението на 
концесионните договори при Община Варна, Общински съвет – Варна 
възлага на Кмета на Община Варна да сключи допълнително споразумение 
към договорите за концесия на автобусните спирки с номера № Д-6-
9200/1147/28.09.2006 г., № Д-6-9200/1169/04.10.2006 г., № Д-6-
9200/1170/04.10.2006 г., с което да се направят следните промени:  

 1. Изменение на чл. 9, т 9.2 и т. 9.5, като вместо фиксираният и в 
двете клаузи срок от “48 /четиридесет и осем/ месеца” да се чете “ 60 
/шестдесет/ месеца”. 

Гласуване в комисията: за – 9; против – 1; възд.се – 1; 
Протокол № 60 /21.07.2010 г. 

 
 
              Николай АПОСТОЛОВ 

              Мнения и съображения. Г-н Начков, заповядайте. 

             

              Пламен НАЧКОВ  

              Тъй като в отчета на кмета за концесиите имаше доста неща 

написани по отношение на тази концесия, промяната на един договор, 

съгласно закона за концесиите е само, ако са настъпили чрез вичайни 

обстоятелства. Моля да се даде думата на директора на дирекция 

“Собственост и стопанство”, да обясни кои са чрез вичайните 

обстоятелства, които налагат корекцията на срока на договора, който е 

договорен при спечелването на концесията.  

 

              Николай АПОСТОЛОВ 

              Теодора Трендафилова. Мисля, че на заседанието на комисията 

това беше коментирано, забавено е подписването на договора,но нека г-жа 

Трендафилова да ви отговори.  

 

              Теодора ТРЕНДАФОЛОВА 



              Искам да кажа,, че вносител не е кмета, това предложение не е 

внесено от администрацията. От....... Проекта беше разгледан на комисия, 

но вносител е общински съвет, тъй като кмета не е правил такова 

предложение.  

 

              Пламен НАЧКОВ  

             Значи, има правилник за работата на общинския съвет, така че ако 

няма предложение и се е гледало на......, защото аз не съм присъствал на 

тази комисия, логично е да попитам. Значи, отчета е едно, което гледахме 

за изпълнение на концесиите, но решението, тъй като аз водих тогава 

комисията, се разбрахме, че ако кмета има такова предложение на 

постоянната комисия по “Собственост и стопанство”, ако кмета прецени, 

че се налага промяна на концесионните договори, на която и да е концесия, 

да внесе такова предложение, независимо, че в правилника на общинския 

съвет пише, че всяка една преписка се разглежда по предложение на кмета. 

Затова, ако е такава ситуацията, аз моля да се оттегли това предложение и 

да се разгледа след като внесе кмета подобно такова предложение, да са 

ясни кои са обстоятелствата.  

 

              Теодора ТРЕНДАФОЛОВА 

               Но има резон, това което се внася, тъй като комисията реши, че 

доклада е основателен и препоръките в него трябва да имат отражение в 

съответните решения на общински съвет.  

 

             Пламен НАЧКОВ  

              Сега, значи, още един път го повтарям, недейте да ми обяснявате 

как да се измъкнем. Значи има решение на постоянната комисия по 

“Собственост и стопанство”, ако трябва ще пратим колежката да донесе 

протокола, това го гледахме на първата комисия, която водих аз за 



концесиите. И там изрично написахме, че ако кмета прецени на база 

отчета, който го е дал да внесе предложение за промяна на концесионния 

договор по съответната концесия. А ако няма това обстоятелство, сега не 

сме следствена служба тука да гледаме кой как го е внесъл, това не е 

мотив. Нали трябва да има мотив, който да доказва, че налага промяна в 

концесионен договор. Няма го писмено никъде. И ви моля, при тези 

обстоятелства, ако председателя на постоянната комисия няма смелост да 

го изтегли, апелирам към председателя на общинския съвет да го оттегли. 

По правилника той има същата възможност да оттегли такова 

предложение, което в нарушение на правилника.  

 

           Красимир Минков МАРИНОВ 

           Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. Разбира се основание 

има колегата Начков, по отношение на комисията, която той е води. Ако не 

ме лъжи паметта, на последното събрание на комисията, която я води 

Орлин Симеонов, колегата Начков не присъства и това, като че ли до 

изве4стна степен дава място за спор. Аз присъствах и на двете и безспорно 

съветника, който внесе това предложение, тъй като освен кмета на Община 

Варна, право да внасят предложения имат и съветниците, което безспорно 

е записано в нашия правилник. И там имаше едно от обстоятелствата, 

което дава основание за подобно решение, най-вероятно това а е имал в 

предвид колегата съветник. Ами другарю Анчев мисля, че имаше 

представители на БСП в комисията. Уважаеми колеги, аз не съм прекъснал 

никой от вас, моля ви да чуете основанието за внасяне на такова 

предложение беше, че една година от влизането в сила на концесионния 

договор, Община Варна не е одобрила типов проект за изграждане на тези 

обекти. В рамките на 12 месеца тази концесия не е била ползвана, тъй като 

е нямало одобрен типов проект за изграждане на тези обекти. Това 

основание е послужило, за да може да се иска увеличение точно с такъв 



срок, с какъвто концесията не е ползвана. Просто, като разяснение, 

благодаря ви колеги.  

             

              Николай АПОСТОЛОВ 

              Това удовлетворява ли г-н Начков или искате думата. Заповядайте.  

 

              Пламен НАЧКОВ  

              Тъй като аз съм бил председател на комисията, когато се е 

провеждала концесията, не разделна част от книжата на концесията беше 

типовия проект, затова се проточи толкова дълго време провеждането на 

концесията. Има съветници от предния мандат, така аз харесвам лобито на 

г-н Маринов, много така чудесни неща стават днеска, но апелирам – ние 

или сме общински съвет и спазваме правилника си с нищо няма да се 

ощетят концесионерите, ако действително излезе такова предложение от 

кмета, защото ще бъде вече ясно, че са на лице форсмажорни 

обстоятелства и когато ние искаме да си запазим концесията, като 

общински съвет, винаги бихме удовлетворили това нещо. Не съм против, 

искам да се спази правилника на общинския съвет. И това, че всеки един 

съветник може да внесе, да не изтървават втората част от текста в 

правилника. Аз като го казвам, правилник има, цитират това, което е 

удобно, винаги с предложение на кмета. Не може директно да се вземе 

решение, прочетете си го, недейте като дявола да четете евангелието.  

 

             Веселин МАРЕШКИ 

             Значи, аз мисля, че ако наистина има форсмажор, хората нямаше да 

дойдат да търсят някой общински съвет да го вкарва едва ли не анонимно и 

щяха да се обърнат към кмета и той щеше да го направи. Самият факт, че 

кмета явно не иска да участва в такова нещо, започва съвсем да вмирисва 

на лобизъм и то тук даже не се иска да се казва името, кой го вкарва, така 



че има си договор, хубаво е бил обмислен, направен е, да бъдат така добри 

да го спазват. Т.е. това нещо да бъде оттеглено, като разглеждане или да не 

бъде одобрявано. Ние какво правим сега днеска. 

               

              Николай АПОСТОЛОВ 

              Г-н Начков каза, че първата комисия я е председателствай той, 

разглеждали са първата част от предложението и не знае кой го е внесъл. 

Много ми е странно. Той го е председателствал и не знае.  

 

             Веселин МАРЕШКИ 

             Аз сам му казах, че кмета не иска да се забърква в това нещо, 

показва че наистина говорим за тясно лобистки интереси, които дори не 

стават ясни и в момента на кого са, и че града няма никаква полза от това 

нещо. Дадени са спирките, ако не могат да си спазват договора, форсмажор 

няма. Нищо не се е случило в града, какъв форсмажор?  

 

              Николай АПОСТОЛОВ 

              Не искам да ставам адвокат на концесионерите, но в края на 

краищата, хората не са виновни, че са забавили 8 месеца. Питай те Начков, 

той е председателствал пътната комисия.  За ваше сведение аз не бях там.  

 

             Веселин МАРЕШКИ 

             И при това, ако има форсмажор наистина по вина на общината, то 

че те трябва да се обърнат към общината да кажат, че има проблем с тях и 

те да го внесат. А в момента това се прескача и нали чувствате как почва 

да мирише. 

              Николай АПОСТОЛОВ 

              А ние за какво сме, да не може да се обърнат към нас. Добре. Да 

чуем Пламен Пенев, той е юрист все пак.  



               Пламен  ПЕНЕВ 

               Колеги, чета ви чл. 23, чл. 1 от нашия правилник - съгласно чл. 49, 

ал. 1 от ЗМСМА, комисиите имат за задача да проучат потребностите на 

населението в съответната област, да правят предложения за решаване на 

проблема. И аз и от друго съм учуден, по време на всички видове избори 

точно тези спирки бяха от горе до долу червени с вашите плакати. Сега не 

мога да разбера как ги проучваме нещата да им пречим на вашите 

рекламодатели.  

 

             Веселин МАРЕШКИ 

             Не, аз имам реплика защото наистина нещата започват да добиват 

някакви такива окраски. Значи, от една страна, ако са биле червени 

плакатите да минава, а пък аз от друга страна казахме, че нали променяме 

мнозинството, за да не стават същите неща. Пък аз днеска, като гледам, 

ние гласуваме абсолютно по същия начин, както гласувахме предните 

няколко месеца, когато имаше друго мнозинство. Така че, какво правим 

сега, и на спирките не се променят плакатите, а сега и гласуванията по 

същия начин. Значи, щом има далавера, каквото и да е мнозинството и 

ГЕРБ да са конструкцията с нашия град, пак си върви всичко по стария 

начин. Значи няма промяна, аз не виждам промяна. Гласуваме същите 

решения, вкарани по същия начин. Никаква промяна не виждам.  

 

              Николай АПОСТОЛОВ 

              Пак градите погрешни хипотези, г-н Марешки. Има процедурно 

предложение от г-н Пламен Начков, не го виждам къде е. Последно х-н 

Симов иска нещо да вметне и гласуваме предложението на Пламен 

Начков.  

 

 



              Пламен НАЧКОВ 

              Уважаеми г-н председател, колеги. Наистина малко се 

забътачихме, относно законността на това решение. Действително 

вносител няма, поне в комисията по “Туризъм и търговия”, такъв вносител 

нямаше. Но това мое проучване, което направих с администрацията, 

искането на фирмата е обективно, действително администрацията е 

забавила проектите на спирките и това не им е дало възможност да 

започнат на време изпълнението на концесионния договор. И това е, че 

различните фирми са получили в различно време тези проекти и затова аз 

ви предлагам, ако решим да го гласуваме да променим срока не от 48 на 60 

месеца, а да променим точката, в която кога започва да тече договора. Че 

договора започва да тече от времето, когато получават проектната 

документация за вида на спирките и така ще си влезе, няма да променим 

нищо тогава по концесията. Разбира се, ако всеки е получил, това им е 

базата, това им е искането, на това основание администрацията казва да, 

наша е грешката, закъсняхме.  

Друг е въпроса дали тази грешка, действително за Варна коства 

според изчисленията на медиите 360 хил. лв., трябва някой да поеме 

някаква отговорност. Но според мен  това е по-елегантното решение, 

защото ние въобще не нарушаваме вида на концесионния договор. Чисто и 

просто с всеки изместваме времето, от когато започва да тече. Има 

достатъчно юристи г-н председател, нека това предложение да го обмислят 

и ако е законосъобразно, този вид да има.  

 

              Николай АПОСТОЛОВ 

              Стига да не влезем тук в спор за срок, но изтървал съм г-н 

Бойновски, иска да запознае съветниците с проблема. Заповядайте.  

 



             Петър БОЙНОВСКИ – главен експерт общинска приватизация 

Община Варна. 

             Благодаря г-н председател, уважаеми общински съветници. 

Доклада на комисията назначен със заповед на кмет за контрол на 

концесионните договори и има констатация, че във връзка със забавянето 

на одобряването на проекта за спирките е целесъобразно да се удължи 

гратисния период, през който инвеститорите да направят спирките. През 

времето на това одобряване, доведе до оскъпяване на самия проект. Към 

настоящия момент всичките концесионери на спирките са надвишили 

размера на инвестицията, с който са спечелили процедурата. Някои със 100 

хил., други с 200 хил. Поради тази причина констатацията в протокола е, 

че разумно и целесъобразно да бъде удължен гратисния период. Това мога 

само да уточня, като мотиви.  

 

             Веселин МАРЕШКИ 

             Г-н Бойновски, само един въпрос имам към Вас. В договора, когато 

са правени конкурсите за концесиите, предвидено ли е, имали такова 

предвиждане, в какъв срок трябва да бъдат одобрени проектите и ако не са 

одобрени в еди си какъв срок, да се удължи срока. Предвидени са 4 години 

гратисен период, който се счита за нормален за одобряване на проектите и 

за правене на инвестицията. Говорим за някакви спирки. Според мен 4 

години са много, вие в момента искате да удължавате. Но ако не е 

предвидено в договора, ние какво правим сега? Сменяме условията на 

конкурса за концесията? Дали е предвидено в договора в какъв срок трябва 

да бъдат одобрени проектите?  

             Петър БОЙНОВСКИ 

             Значи, не казвам, че .... В договора, който е включен през 2006 г. 

гратисния период е предвиден 48 месеца. Значи, конкретна клауза в 

договора с текст, който вие питате, няма такава. 



             Пламен НАЧКОВ 

             Една реплика към г-н Бойновски. Значи, тук не коментираме какво 

е написано в отчета и отчета не може да е първоизточник на нещо 

последващо. Значи, постоянната комисия даде възможност на кмета за 

всяка една концесия, която той прецени, че са на лице обстоятелства от 

закона, да коригира договора, да направи такова предложение. Има 

протокол на комисията, за това казваме утре, ако кмета каже, ама не са на 

лице тези обстоятелства, нали. За това казвам, че е добре да си спазим 

правилника за работа на общинския съвет, а най-добрия вариант е да 

прекратим дебатите и да се оттегли....... 

 

              Николай АПОСТОЛОВ 

              Три заявени изказвания има, така че трябва да им дадем думата.  

 

             Пламен НАЧКОВ 

             На заявените, да. Но искам д кажа, че в случая стана ясно, че нито 

срока с един месец или на 11-т е фатален....... 

 

             Петър БОЙНОВСКИ 

             Аз не казвам какво следва да бъде направено. Просто казвам каква 

е констатацията в доклада на комисията за контрол по.........Добре.   

 

              Пламен ПЕНЕВ 

              Г-н Бойновски, а кой е концедента по договора? 

              

             Петър БОЙНОВСКИ 

             Съгласно действащата нормативна база, концедент е общинския 

съвет.  

 



              Пламен ПЕНЕВ 

              Значи общинския съвет трябва да си вземе решението, не кмета.  

 

               Павел ХРИСТОВ 

               Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. По това, което 

слушам явно имаме три варианта: или да го изтеглим; да удължим срока; 

или да въведем поправка, която колегата Симов предложи. Мен ми се иска 

да чуем юристите още повече щом общински съвет е концедент по 

договора. Да чуем кое е по-приемливо, да можем да решим и общината да 

е защитена и съответно фирмите да не ги набутваме.  

 

              Адвокат Стелиан КОСЕВ – адвокат довереник на общински съвет 

              Всеки договор на първо място се влияе от закона за задълженията 

и договорите. Да, вярно, че закона за концесиите е специален закон, но 

същият в чл. 63, ал. 3 сочи, че за не уредените въпроси по сключването, 

изпълнението и прекратяването на концесионния договор, се прилагат 

съответно разпоредбите на част 3-та от търговския закон и на общата част 

от закона за задълженията и договорите. Също така, в чл. 70, чл. 1 от 

закона за концесиите се сочи, че концесионния договор може да бъде 

изменян и/или допълван с допълнително споразумение, т.е. ние тук нямаме 

пречка за изменение или допълване. Никъде не се говори за форсмажор и 

при какви условия. Също така ал. 2 посочва изрично при какви условия и 

как може да бъде изменян концесионния договор. А именно, когато 

измененията и допълненията са в рамките на решението за откриване на 

процедура за предоставяне на концесия на решението за определяне на 

концесионер и на офертата на концесионера, допълнителното 

споразумение се сключва с органа, който представлява концедента по 

концесионния договор. Т.е. реално погледнато от правна гледна точка и 

двата варианта са законосъобразни. Т.е. промяна на срока чрез 



допълнително споразумение или съответно изменение, както каза г-н 

Симов, на срока, т.е започване на началната дата, след като се констатира 

кога са получили съответните концесионери документите.  

 

             Пламен НАЧКОВ 

             Според Вас промяната в срока не е промяна на конкурсните 

условия ли?  

 

              Адвокат Стелиан КОСЕВ – адвокат довереник на общински съвет 

             Не, то е в , пак казвам.... 

 

             Пламен НАЧКОВ 

             Не, текста както го четете, казва – без да се нарушават конкурсните 

условия.  

 

              Адвокат Стелиан КОСЕВ – адвокат довереник на общински съвет 

               Чл. 70, ал. 2,  когато са в рамките на решението за откриване, 

срока е в рамките на решението.  

 

             Пламен НАЧКОВ 

              Как ще е, когато го удължаваме?  

 

              Адвокат Стелиан КОСЕВ – адвокат довереник на общински съвет 

              Значи, аз пак Ви казвам.... 

 

             Пламен НАЧКОВ 

             Чакайте сега, айде да не се надлъгваме.  

              Адвокат Стелиан КОСЕВ – адвокат довереник на общински съвет 

              Моето становище е това, което изразих.  



              Николай АПОСТОЛОВ  

              Имаше предложение за прекратяване на дискусията. Който е 

съгласен с направеното предложение за прекратяване на разискванията, от 

г-н Пламен Начков, моля да гласува.  

 

Резултати от гласуването:за – 27; против – 0; въздържали се – 0- 

предложението за прекратяване на дискусията се приема.  

 

Гласуваме предложенията от зад на пред. Предложението на г-н 

Симов. Ясно ли е на съветниците, какво е неговото предложение или да ни 

го припомните, г-н Симов? Не чувам на някого да не му е ясно 

предложението на г-н Симов. Който е съгласен с направеното предложение 

от г-н Симов, моля да гласува. Няма кворум, трябва да проверим кворума в 

залата. Няма кворум, какво да оспорваме. Явно някой не е гласувал, 

проверяваме кворума. Моля общинските съветници да влязат в залата. 

Гласуването е явно, не става с провикване отвън. Ръководителите на групи 

да си потърсят общинските съветници. Доц. Трошев, г-н Марешки, групата 

говорим. Да потърсим общинските съветници. Групата на ГЕРБ отговаря 

доц. Трошев.  Групата на ГЕРБ е тук. “Нашият град”? Доц. Трошев, Димо 

Стоев бил отвънка, да го поканите.  Андрей е в чужбина, за Узунов нямаме 

информация. Кворума какво показа, не разбрах последно? 26 човека, вече 

има кворум. Припомням гласуваме предложението на г-н Симов, което 

касаеше не 12 месеца, а реалния срок на закъснение. Правилно ли г-н 

Симов го припомних? Не за 12 месеца да се удължи срока, а да бъде с 

реалното закъснение. 

 

           Красимир СИМОВ 

           Абсолютно, и понеже с това решение ние тези четири фирми ги 

слагаме под един знаменател, а не всеки, даже едната фирма въобще няма 



нужда от удължаване на срока. Така че ние ще дадем възможност, в случая 

на кмета, нали разбирате какво става, да сложи анекса в тази точка, в която 

на базата информацията от администрацията коя фирма кога е получила 

проектите си и от тогава започва да тече конкурса. За някои може 7 месеца, 

за някои може да е 6, за друг може да е нула, може и да е за 1 година. Но 

мисля, че за година няма нито един, което е пък интереса на общината е 

по-добре запазен така, защото нито фирмите са ощетени, нито пък 

средствата, които очакваме ще се получат. И не променяме конкурсните 

условия.  

 

            Николай АПОСТОЛОВ 

            Благодаря на г-н Симов. Който е за така направеното предложение, 

моля да гласува.  

 

Резултати от гласуването:за - 25; против - 0 ; въздържали се – 3 - 

предложението на г-н Симов се приема. 

 

Следващото предложение на г-н Пламен Начков. Предложението е за 

оттегляне, нали г-н Начков. Ако трябва го повторете на микрофона, ако все 

още го поддържате. След така миналото гласуване.  

 

             Пламен НАЧКОВ 

             Значи, в правилника е написано как може ад се оттегли, аз 

апелирах към председателя, но председателя знам, че няма да го направи, 

на комисията. Апелирам към Вас. Доста циркове станаха, предстоят още 

такива в съвета, нека да прекратим с това нещо. Нека се научим да си 

спазваме правилника. Няма пречка на 11-ти да го разгледаме, не съм 

против. Затова, ако се прецени от Ваша страна да го оттеглите, оттеглете 

го, ако не с гласуване, каквото решат.  



            Николай АПОСТОЛОВ 

            Слушам, това което кажат адвокат-доверениците, те казват че 

предложението е правилно направено, така че няма да го оттегляме. Г-н 

Пенев последно и гласуваме.  

 

            Пламен ПЕНЕВ 

            Колега Начков, до колкото си спомням на комисията, Вие 

предложихте дневния ред и ние го гласувахме, и я гласувахме тази точка. 

Формално излиза, че Вие сте вносителя. 

  

            Николай АПОСТОЛОВ 

            Да не се разпростираме, г-н Пенев.  

 

             Пламен НАЧКОВ 

             Извинявам се, г-н .....Реплика имам към.....Значи, това влизане и 

излизане накъсва информацията. Значи, ако някой още не е разбрал, аз не 

съм отрекъл, че на комисия съм го гледал по молба, когато гледахме 

преписките. Кои приоритетно да бъдат разгледани. Информирах 

съветниците какво е написано вътре, че има тревожни неща в концесиите, 

като констатации на работната група и цялата група единодушно взе 

решение, което сме изпратили на кмета. Че ако той прецени може да внесе 

предложение за промяна на всеки един концесионен договор. Така че, от 

там на татък, тълкованието на г-н Пламен Пенев също мога да кажа, че не 

съм съгласен, че без предложение на кмета може да стане. Не може ан хок 

да променяш договор.  

 

             Пламен ПЕНЕВ 

             Мисля, че г-н Пенев е доволен от репликата. Гласуваме 

предложението с приетото предложение и гласувано такова за срока от г-н 



Симов. Ако пред залата има общински съветници ще ги помоля да влязат, 

предвид това, че гласуването е явно. Който е съгласен с така направеното 

предложение.... Аз не виждам от т. 8, т. 23 е. Т. 23, не виждам точка..... Ако 

сбъркаме ще ни го върнат г-н Начков. Юристите тук така са го записали, аз 

не съм юрист. Явно гласуване с 26 гласа. За това, който е съгласен с така 

направеното предложение, с изменението, което гласувахме от г-н Симов, 

общинските съветници пред залата само.....Намали такива?? Който в 

съгласен с така направеното предложение, моля да гласува.  

 

Резултати от гласуването:за – 28;  против – 3; въздържали се – 3 - 

предложението се приема. 

 

           Николай АПОСТОЛОВ 

           Г-н Симеонов..... Ще оспорите ли г-н Марешки? Да, да, няма 

проблем, очакваше се . поименно гласуване. Моля общинските съветници 

да се концентрират. Гласуването е оспорено, поименно. Така няма да 

свършим скоро.  

 

Резултати от гласуването:за - 28; против - 3; въздържали се - 3; 

отсъстващи – 17- предложението се приема. Надявам се да ...... 

Заповядайте г-н Симов. 

 
Общински съвет Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 
 
2519-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 70, ал. 1 от 

Закона за Концесиите и във връзка с Годишния доклад с вх. № СДИ-10-
9302/41/18.05.2010 г., на Комисия за контрол по изпълнението на 
концесионните договори при Община Варна, Общински съвет – Варна 
възлага на Кмета на Община Варна да сключи допълнително споразумение 
към договорите за концесия на автобусните спирки с номера № Д-6-



9200/1147/28.09.2006 г., № Д-6-9200/1169/04.10.2006 г., № Д-6-
9200/1170/04.10.2006 г., с което да се направят следните промени:  

 1. Изменение на чл. 9, т 9.2 и т. 9.5, като „...след 48 месеца 
/четиридесет и осем/ месеца” вместо: „...от подписването на всеки един от 
концесионните договори по отделните пакети,...” да се чете: „..., считано от 
датата на получаване на проектите от Община Варна.” 

 
/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 28, против – 3, въздържали се – 3, отсъстват – 17/ 

 

 

            Орлин СИМЕОНОВ 

             На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, чл. 42, ял. 2 от ЗОС, чл. 

2, чл. 2 от Наредбата за условията и реда за установяване жилищни нужди 

на гражданите, настаняване и продажба на общински жилища и по 

предложение на кмета на Община Варна, общински съвет Варна определя 

предназначението на жилищна част на общинска собственост, като 

жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни 

нужди, 23 броя, които са подробно описани в предложените ви материали. 

Тъй като се касае, ще направя едно процедурно искане, тъй като се касае за 

определяне на предназначението на жилища, които са жилища за 

настаняване, ведомствени и резервни, ще ви помоля, ако сте съгласни с 

вашия глас да приемете да ги гласуваме анблок. За трите вида жилища.   

 

               Снежана ДОНЕВА 

                Пламен Начков има нещо да добави.  

 

               Пламен НАЧКОВ 

               По принцип нещата са идентични, както каза г-н Симеонов, в 

трите решения и е логично да се разглеждат анблок. Аз считам, че в 

решението няма адрес, нали, къде се намира имота.  

 



             Орлин СИМЕОНОВ 

             Извинявам се, има индификатори. Имота се намира на “Цар 

Освободител”...... 

 

               Пламен НАЧКОВ 

               Освен индификаторите, г-н Симеонов, когато отидете Ви казват 

административен адрес. Така, второто ми предложение, което искам да 

направя. Прави ми впечатление, че съобразно предложението на кмета от 

общия брой на жилищата, 15 жилища са заделени за ведомствени нужди. 

Аз считам, че при такъв голям брой регистрирани граждани с установени 

жилищни нужди е логично, че част от този ведомствен фонд, който е 

предложил кмета да бъде използван за настаняване на крайно нуждаещи 

се, а също така и за резервен фонд, тъй като ни предстои зимен период, а 

фонда е много ограничен в частта резервен фонд. Моето предложение е по 

5 жилища от фонд ведомствен да се завиши във фонд настаняване 

наематели и във фонд резервен, и като рекапитулация във фонд ведомствен 

да останат 5 жилища. Тъй като все пак и общината има нужда за 

устройване кадри, които се цели да се задържат в общината, но 15 жилища, 

извинявам се много, спрямо 23...... 

 

               Снежана ДОНЕВА 

                Предложението за гласуване анблок, който е за, моля да гласува.  

Присъстващите общински съветници приеха процедурното предложение 

на г-н Симеонов за гласуване анблок на проекти за решения т. LVIIІ, т. 

LІХ и т. LХ, с резултати от гласуването: за – 28, против – 0, въздържали 

се – 0 

 

Сега предложението на г-н Начков. Разбрахте ли го всички, какво 

точно предложи.  



            Орлин СИМЕОНОВ 

           Аз до колкото разбирам, г-н Начков, Вие имате в предвид следното – 

за ведомствени 15 броя, които са определени да се редуцират на 5, да 

останат 5 жилища, може би ще искате да посочите първите 5 или 

последните 5. И като 10 апартамента фактически се разделят по 5 в 

първата графа жилища за настаняване под наем и другите във фонд 

резерва. Така ли да Ви разбирам? 

 

               Племен НАЧКОВ 

               Точно така, като в монета да не игнорирам администрацията, 

защото все пак тя си е направила някакви сметки, като потребности. При 

изписването на конкретните имоти да се заделят 5-те жилища, които ние 

сега ще гласуваме. Останалите извън ведомствения фонд да се 

разпределят, както ви казах за настаняване на наематели допълнително и 5 

за резервен фонд.  

 

               Снежана ДОНЕВА 

               Благодаря. Който е съгласен с поправката на Начков, моля да 

гласува. Пак нямаме кворум, 23 гласа. Проверка на кворума. 31 общински 

съветници са в залата. Половин час почивка поискаха току що. При 

взаимно гласуване, добре. Предложението на Начков да гласуваме. Моля, 

който е съгласен с предложението на Начков, моля да гласува.  

 

Резултати от гласуването: за – 9; против – 3; въздържали се – 15 - 

предложението на Начков не се приема.  

 

Гласуваме поименно трите предложения, както предложи 

председателя на комисията и го гласувахме анблок.  

 



    Панко АНЧЕВ 

               Тройното предложение, което едно и също, понеже същото 

предложение се гласува с явно гласуване, а другото с поименно гласуване. 

 

             Снежана ДОНЕВА 

               Така казаха....... 

 

                Панко АНЧЕВ 

                Еq как ще казват така. Защото е Пламен Начков ще се гласува 

явно, а другото решение, което е същото по същество....... 

 

                Веселин МАРЕШКИ 

                Много ви моля. Значи, преди малко много ми хареса вашата 

борбеност да защитите..... Ама точно преди гласуването поисках почивка. 

Според правилника веднага се дава почивка. Много ще ви помоля. Няма. 

Напротив. Правили сме и по време на гласуване, когато не са ви излизали 

гласовете вие сте искали почивка между гласовете, за да си ги съберете. 

Сега аз съм поискал почивка, по правилник имам ли право на почивка или 

нямам право.  

 

               Николай АПОСТОЛОВ 

               Първо, г-н Марешки..... 

 

                Веселин МАРЕШКИ 

                Преди режима на гласуване я писках почивката.  

 

               Николай АПОСТОЛОВ 

               Г-н Марешки, ако обичате. Първо сумата я давам аз. Не помня да 

съм я давал. Второ...... 



                Веселин МАРЕШКИ 

                Преди малко Снежана Донева я даваше..... 

 

               Николай АПОСТОЛОВ 

               Второ, сме в режим на гласуване. Минаваме гласуването и веднага 

ще ...... 

 

                Веселин МАРЕШКИ 

                Преди режима на гласуване поисках почивка.  

 

               Николай АПОСТОЛОВ 

               Съвсем не е така.  

 

                Веселин МАРЕШКИ 

                Съвсем е точно така.  

 

               Николай АПОСТОЛОВ 

               Съвсем не е така. Гласувахме прекратяване на изискванията и 

влизане в режим на гласуване. Моля Ви да не се сърдите сега. Все пак 

говорих ме по тези въпроси. Поименно гласуване предложението на 

председателя на комисията, така както е внесено от кмета на общината. В 

предвид на това, че предложението на г-н Пламен Начков за промяна на 

броя на апартаментите от единия фонд в другия не се прие. Режим на 

поименно гласуване.  

 

Резултати от гласуването: за – 27; против – 3; въздържали се – 2; 

отсъстващи – 19 - предложението се приема. Думата е поискана от г-н 

Марешки. 

 



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

2520-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 42, ал. 2 от 
ЗОС, чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за установяване на 
жилищни нужди на гражданите, настаняване и продажба на общински 
жилища, и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-10-
9302/76/19.07.2010 г., Общински съвет – Варна определя предназначението 
на жилища – частна общинска собственост, като: “Жилища за 
настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди”, 
както следва: 

 
№ по 
ред 

Блок/ 
вход 

етаж апартамент Площ 
/кв.м./ 

АОС Идентификатор по КК 

1  2 3 4 5 6 
1 1/А 2 3 110,00 6103/10 10135.2556.1.4.3 
2 1/А 2 4 79,60 6104/10 10135.2556.1.4.4 

 
 

3 1/А 2 5 92,60 6105/10 10135.2556.1.4.5 
4 1/А 3 7 110,00 6106/10 10135.2556.1.4.7 
5 1/А 3 9 92,60 6107/10 10135.2556.1.4.9 
6 1/А 4 11 110,00 6108/10 10135.2556.1.4.11 
7 1/А 4 13 92,60 6109/10 10135.2556.1.4.13 
8 1/А 5 15 110,00 6110/10 10135.2556.1.4.15 
9 1/А 5 17 92,20 6111/10 10135.2556.1.4.17 
10 1/А 6 19 127,00 6112/10 10135.2556.1.4.19 
11 З/В 2 3 110,00 6137/10 10135.2556.1.6.3 

12 З/В 2 4 110,20 6138/10 10135.2556.1.6.4 

13 З/В 2 5 104,70 6139/10 10135.2556.1.6.5 

14 З/В 3 6 110,00 6140/10 10135.2556.1.6.6 

15 З/В 3 7 110,20 6141/10 10135.2556.1.6.7 

16 З/В 3 8 104,70 6142/10 10135.2556.1.6.8 
17 З/В 4 9 110,00 6143/10 10135.2556.1.6.9 
18 З/В 4 10 110,20 6144/10 10135.2556.1.6.10 
19 З/В 4 11 104,70 6145/10 10135.2556.1.6.11 

20 З/В 5 12 110,00 6146/10 10135.2556.1.6.12 

21 З/В 5 13 110,20 6147/10 10135.2556.1.6.13 



22 З/В 5 14 104,70 6148/10 10135.2556.1.6.14 

23 З/В 6 15 102,20 6149/10 10135.2556.1.6.15 
 
/Резултати от поименно явно гласуване: 

за – 27, против – 3, въздържали се – 2, отсъстват – 19/ 
 
 

2521-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 42, ал. 1, т.3 
от ЗОС и чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за установяване на 
жилищни нужди на гражданите, настаняване и продажба на общински 
жилища, и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-10-
9302/76/19.07.2010 г., Общински съвет – Варна определя предназначението на 
жилища – частна общинска собственост, като: “Ведомствени”, както следва: 
 
№ по 
ред 

Блок/ 
вход 

етаж апартамент Площ 
/кв.м./ 

АОС Идентификатор по КК 

1  2 3 4 5 6 

1 2/Б 1 1 102,58 6116/10 10135.2556.1.5.1 

2 2/Б 2 2 68,75 6117/10 10135.2556.1.5.2 

3 2/Б 2 3 110,00 6118/10 10135.2556.1.5.3 
4 2/Б 2 4 110,00 6119/10 10135.2556.1.5.4 

5 2/Б 2 5 104,70 6120/10 10135.2556.1.5.5 

6 2/Б 3 6 110,00 6121/10 10135.2556.1.5.6 

7 2/Б 3 7 110,00 6122/10 10135.2556.1.5.7 

8 2/Б 3 8 104,70 6123/10 10135.2556.1.5.8 
9 2/Б 4 9 110,00 6124/10 10135.2556.1.5.9 

10 2/Б 4 10 110,00 6125/10 10135.2556.1.5.10 

11 2/Б 4 11 104,70 6126/10 10135.2556.1.5.11 
12 2/Б 5 12 110,00 6127/10 10135.2556.1.5.12 
13 2/Б 5 13 110,00 6128/10 10135.2556.1.5.13 
14 2/Б 5 14 104,70 6129/10 10135.2556.1.5.14 
15 2/Б 6 15 127,00 6130/10 10135.2556.1.5.15 
/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 27, против – 3, въздържали се – 2, отсъстват – 19/ 



2522-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 42, ал. 1, т.4 
от ЗОС и чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за установяване на 
жилищни нужди на гражданите, настаняване и продажба на общински 
жилища, и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-10-
9302/76/19.07.2010 г., Общински съвет – Варна определя предназначението 
на жилища – частна общинска собственост, като: “Резервни”, както следва: 
 

№ по 
ред 

Блок/ 
вход 

ета
ж 

апартамен
т 

Площ 
/кв.м./ 

ЛОС Идентификатор по 
КК 

1  2 3 4 5 6 
1 1/А 1 1 102,58 6101/10 10135.2556.1.4.1 

2 1/А 1 2 68,75 6102/10 10135.2556.1.4.2 
3 З/В 1 1 102,58 6135/10 10135.2556.1.6.1 

4 З/В 1 2 68,75 6136/10 10135.2556.1.6.2 

 
/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 27, против – 3, въздържали се – 2, отсъстват – 19/ 

                
 
                Веселин МАРЕШКИ 

                Просто искам да ви върна към предишното си предложение, за 30 

мин. почивка от името на нашата група. Аз искам от името на групата. Вие 

обедна си искайте, когато искате. Ако искате обедна сега, няма проблем. 

Аз искам.......... добре, тогава не от групата, а обедна почивка обявявате 

вие, така ли? Не мога да разбера. Значи, аз искам половин час почивка от 

името на нашата група.  

 

               Николай АПОСТОЛОВ 

               По искане на г-н ......  

     Имаме обяснение на отрицателен вот. Заповядайте. Половин час 

почивка на група няма до колкото си спомням, 15 до 20 мин. беше. Така че 

няма половин час. Обяснение на отрицателен вот. После ще оправим 

почивката на г-н Марешки. Заповядайте г-н Начков.  



                Пламен НАЧКОВ 

                Защо гласувах против, съжалявам, че колежката излезе, това е 

продължение на неразбирането на социалната политика в общината. Сега, 

г-н Маринов, да не кажа кой е популист, защото, ако отворя страницата ще 

видим, че вие сте първия, който се е качил на влака. Айде да не казвам как 

го взехте. Не ме прекъсвайте моля ви се. Това като нарушение на 

взаимоотношенията и невъзможност да се реализира политиката да знаят 

крайно нуждаещите се, че тия 23 жилища не могат да им решат проблема, 

но ще решат проблема на администрацията, което не е приоритетен обект 

за удовлетворяване на жилищни потребности. С това гласуване ние 

приоритезираме, че служителите в общината трябва да вземат жилища 

преди другите.  

 

                 Веселин МАРЕШКИ 

                 Имам само...., ако може да кажа. Много се извинявам, ще ви 

помоля първо да направите забележка на колегата Михайлов, защото 

крещи постоянно от залата. И освен това вече към вас, много добре знаете, 

че малко по-рано в заседанието аз подкрепих едно зверско нарушаване на 

правилника, в което гласувах “за” да мине едно предложение, което вече 

беше минало няколко точки по-рано да го гледаме отново. И ако това нещо 

може да мине, нарушаването на правилника от моя страна да искам с 10 

мин. по-дълга почивка мисля, че просто изглежда като кърмаче и т.е. може 

да бъде подложено на гласуване. Все пак да си го нарушим втори път, но 

ако това е проблем, искам 20 мин. почивка.  

                    

                    Владо ТОНЕВ 

                    Колеги, понеже практиката е въпросната почивка колкото и 

малка да е, винаги става от 20 – 30 или 40 мин., нека и без това е обедно 

време, да го съчетаем с обедната почивка. Така че г-не председателю, 



понеже Вие трябва да го направите това нещо, Ви моля да обявите и 

обедна почивка.  

 

                   Николай АПОСТОЛОВ 

                   Взехте ми думата от устата, удовлетворяваме искането на 

ръководителя на групата на РЗС, г-н Марешки.... 

 

                    Веселин МАРЕШКИ 

                    Аз си оттеглям предложението за 20 мин. почивка, ако ще 

излизаме в обедна почивка.  

 

                   Николай АПОСТОЛОВ 

                   Обедна почивка в 13:00 ч., ще поработим още малко. Имаме 

още две точки, може да приключим “Собственост и стопанство”. Ако го 

оттеглите ще Ви бъда много благодарен, дори г-н Михайлов прие 

забележката дженталментски. Така че...... 

 

                   Веселин МАРЕШКИ 

                    Значи, казвам пак. Ако ще излизаме в обедна почивка си 

оттеглям предложението за 20 мин. почивка, защото няма смисъл, тя е по-

малка от обедната.  

 

                   Николай АПОСТОЛОВ 

                   Практиката, която се опитвам да налагам е обедната почивка да 

бъде от 13:00 ч. До 14:00 ч., когато в стола по желание на съветниците, има 

места. Така че........ 

 

                      Веселин МАРЕШКИ 

                      Добре, значи искаме 20 мин. почивка от нашата група.  



                   Николай АПОСТОЛОВ 

                   Така. 20 мин. почивка по искане на г-н Марешки и неговата 

група, след което обявявам обедна почивка от 13:00 до 14:00 ч., както си 

му е реда и в 14:00 ч. Мога да поканя общинските съветници в залата да 

довършим работата, с която сме се захванали. Искрено вярвайки, че няма 

сърдити, които ще напуснат залата.  

 

                   Владо ТОНЕВ 

                   Групата на “Нашият град” ще бъде точно в 14:00 ч.  

 

                   Николай АПОСТОЛОВ 

                   Благодаря Ви, надявам се и другите групи така да постъпят.  

                   На следобедното заседание на двадесет и петото заседание на 

общински съвет Варна от втория работен ден в залата присъстват, или поне 

подписи са положили 30 общински съветника, следователно имаме 

кворум. Можем да започнем работа. Ще помоля съветниците, които са 

пред залата, докато изчета отсъстващите, тъй като в залата има 18 човека, 

те да влязат в залата и да започнем работа. Защото както върви ще я 

направим тридневна сесията.  

                    30 човека, имаме кворум. Все пак, ако отвън има пушещи 

общински съветници да влязат. Започваме да четем следващите 

предложения за решения на ПК “Собственост и стопанство”. Да не влизаме 

отново в казуса, някой не чул, друг не видял. Заповядайте г-н Симеонов.  

 

Орлин СИМЕОНОВ 

Представям ви последните два проекта за решения, които 

както преди това гласувахме, ще трябва по всяка вероятност да ги 

гласуваме анблок: едното е одобряване пазарни оценки на имоти, 



които ще изчета и съгласието ни за продажба чрез публично оповестен 

конкурс: 

 Т. LХІІ. 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-10-2600/680/21.07.2010 г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарните оценки, изготвени във връзка с провеждане на публично 
оповестен конкурс за продажба на имоти – частна общинска собственост, а 
именно: 

– поземлен имот №10135.3515.481, целият с площ 420,00кв.м., ведно 
със сграда на един етаж с №10135.3515.481.2 и застроена площ 28,00кв.м., 
по кадастрална карта, одобрена със Заповед №РД-18-64/16.05.2008г. на 
Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в гр.Варна, ул.”Йордан 
Йовков”, подрайон: 16, кв.40, предмет на АОС №4183/05.03.2007г., в 
размер на 241 500лв., без включен ДДС; 

– поземлен имот №10135.2554.499, целият с площ 703,00кв.м., по 
кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-
18-92/ 14.10.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в 
гр.Варна, ул.”Дубровник” №46, подрайон: 24, кв.32, предмет на АОС 
№4841/15.01.2008г., в размер на 926 200лв., без включен ДДС; 

– поземлен имот №10135.2554.482, целият с площ 494,00кв.м., ведно 
със сгради – сграда на един етаж с №10135.2554.482.1 и застроена площ 
45,00кв.м., сграда на един етаж с №10135.2554.482.2 и застроена площ 
29,00кв.м. и сграда на един етаж с №10135.2554.482.3 и застроена площ 
23,00кв.м., по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със 
Заповед №РД-18-92/14.10.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, 
находящ се в гр.Варна, ул.”Арх. Петко Момилов” №38, подрайон: 24, 
кв.2, предмет на АОС №2175/06.11.2001г., в размер на    316 990лв., без 
включен ДДС; 

– поземлен имот №10135.2559.208, целият с площ 1051,00кв.м., по 
кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-
18-92/ 14.10.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в 
гр.Варна, ул.”Мир”, подрайон: 17, предмет на АОС №3172/23.08.2004г., в 
размер на 428 400лв., без включен ДДС; 

– УПИ VІІІ-3, целият с площ 270,00кв.м., находящ се в гр.Варна, 
ул.”Овчо поле” №26, подрайон: 14, кв.546, предмет на АОС 
№3113/09.07.2004г., в размер на    132 500лв., без включен ДДС; 

– поземлен имот №10135.2554.474, целият с площ 359,00кв.м., по 
кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-
18-92/ 14.10.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в 
гр.Варна, ул.”Арх. Петко Момилов” №2 и 2а, подрайон: 24, кв.2, предмет 
на АОС №3747/22.03.2006г., в размер на 209 110лв., без включен ДДС; 



– поземлен имот №10135.3513.247, целият с площ 506,00кв.м., по 
кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-
18-64/ 16.05.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в 
гр.Варна, ул.”Акад. Андрей Сахаров” №27, подрайон: 26, кв.12, предмет 
на АОС №3842/15.06.2006г., в размер на 310 980лв., без включен ДДС. 

Гласуване в комисията: за – 8; против – 0; възд.се – 0; 
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 Т. LХІІІ. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от 
ЗОС, във връзка с чл.28, ал.1 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на 
Община Варна с вх. № РД-10-2600/680/21.07.2010 г., Общински съвет – 
Варна дава съгласие за продажба чрез публично оповестен конкурс на 
имоти – частна общинска собственост, а именно: 

– поземлен имот №10135.3515.481, целият с площ 420,00кв.м., ведно 
със сграда на един етаж с №10135.3515.481.2 и застроена площ 28,00кв.м., 
по кадастрална карта, одобрена със Заповед №РД-18-64/16.05.2008г. на 
Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в гр.Варна, ул.”Йордан 
Йовков”, подрайон: 16, кв.40, предмет на АОС №4183/05.03.2007г.; 

– поземлен имот №10135.2554.499, целият с площ 703,00кв.м., по 
кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-
18-92/ 14.10.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в 
гр.Варна, ул.”Дубровник” №46, подрайон: 24, кв.32, предмет на АОС 
№4841/15.01.2008г.; 

– поземлен имот №10135.2554.482, целият с площ 494,00кв.м., ведно 
със сгради – сграда на един етаж с №10135.2554.482.1 и застроена площ 
45,00кв.м., сграда на един етаж с №10135.2554.482.2 и застроена площ 
29,00кв.м. и сграда на един етаж с №10135.2554.482.3 и застроена площ 
23,00кв.м., по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със 
Заповед №РД-18-92/14.10.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, 
находящ се в гр.Варна, ул.”Арх. Петко Момилов” № 38, подрайон: 24, 
кв.2, предмет на АОС №2175/06.11.2001г.; 

– поземлен имот №10135.2559.208, целият с площ 1051,00кв.м., по 
кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-
18-92/ 14.10.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в 
гр.Варна, ул.”Мир”, подрайон: 17, предмет на АОС №3172/23.08.2004г.; 

– УПИ VІІІ-3, целият с площ 270,00кв.м., находящ се в гр.Варна, 
ул.”Овчо поле” №26, подрайон: 14, кв.546, предмет на АОС 
№3113/09.07.2004г.; 

– поземлен имот №10135.2554.474, целият с площ 359,00кв.м., по 
кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-
18-92/ 14.10.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в 
гр.Варна, ул.”Арх. Петко Момилов” №2 и 2а, подрайон: 24, кв.2, предмет 
на АОС №3747/22.03.2006г.; 



– поземлен имот №10135.3513.247, целият с площ 506,00кв.м., по 
кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-
18-64/ 16.05.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в 
гр.Варна, ул.”Акад. Андрей Сахаров” №27, подрайон: 26, кв.12, предмет 
на АОС №3842/15.06.2006г. 

 
Продажбата да се извърши при начална конкурсна цена за имотите 

общо в размер на 2 565 680лв. /два милиона петстотин шестдесет и пет 
хиляди шестстотин и осемдесет лева/ без включен ДДС.   

Сделката се облага с ДДС. 
Публично оповестения конкурс да се проведе при следните 
 
КОНКУРСНИ УСЛОВИЯ 
 
1. Право на участие в публично оповестения конкурс имат еднолични 

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

Националната агенция за приходите; 
1.2. нямат задължения към Община Варна; 
1.3. нямат просрочени парични задължения към работниците и 

служителите, на които кандидатът е работодател; 
1.4. извършват дейност, по смисъла на Търговския закон, в сферата на 

строителството не по-малко от 5 /пет/ години. 
1.5. представят удостоверение от Централния професионален 

регистър на строителя по Закона за Камарата на строителите (ДВ, 
бр.108/2006г.) – първа група; 

1.6. имат годишен оборот за последните 3 /три/ години – 2007г., 
2008г. и 2009г., не по-малко от 15 000 000лв. /петнадесет милиона лева/; 

1.7. притежават дълготрайни материални активи в размер на не по-
малко от     8 500 000лв. /осем милиона и петстотин хиляди лева/ по 
балансова стойност. 

 
2. За участие в публично оповестения конкурс са необходими 

следните документи: 
2.1. заявление за участие по образец, представен към комплекта 

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

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



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

2.4. служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при 
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 
кандидата и лицата, управляващи и представляващи едноличните търговци 
и юридическите лица – оригинал; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.14. заверено за вярност от кандидата копие на удостоверението от 
Централния професионален регистър на строителя по Закона за камарата на 
строителите /ДВ, бр.108/2006г./ – първа група; 

2.15. заверени за вярност от кандидата копия на счетоводен баланс и 
отчет за приходи и разходи за последните 3 /три/ години – 2007г., 2008г. и 
2009г., съгласно Закона за счетоводството;  

2.16. заверена от кандидата /управител, счетоводител и съставител/ 
справка за балансовата стойност на притежаваните дълготрайни активи в 
размер на не по-малко от 8 500 000лв. /осем милиона и петстотин хиляди 
лева/;    

2.17. платежен документ за внесен депозит в размер на 256 568лв. 
/двеста петдесет и шест хиляди петстотин шестдесет и осем лева/, платими 
по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при «Централна 
кооперативна банка» АД – клон Варна; 



2.18. платежен документ за закупена конкурсна документация, която 
се получава в стая №1207 на 12-я етаж в сградата на Община Варна, срещу 
сумата от      2 000лв. /две хиляди лева/, с включен ДДС, платима по IBAN: 
BG49CECB97908462 150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 
00, при «Централна кооперативна банка» АД – клон Варна, като при 
закупуване на конкурсната документация следва да бъдат представени 
следните документи: документ за самоличност, удостоверение за актуално 
състояние на едноличен търговец или друго юридическо лице по 
Търговския закон, а ако документацията се закупува от друго лице се 
представя и нотариално заверено пълномощно; 

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

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

 
3. Състезателни  елементи и тежест в общата оценка на 

предложението: 
К1 – годишен оборот за последните 3 /три/ години – 2007г., 2008г. и 

2009г., не по-малко от 15 000 000лв. /петнадесет милиона лева/ – 10%, 
К2 – дълготрайни материални активи в размер на не по-малко от 

8 500 000лв. /осем милиона и петстотин хиляди лева/ по балансова стойност 
– 20%; 

К3 – извършват дейност по смисъла на Търговския закон в сферата на 
строителството не по-малко от 5 /пет/ години – 20%;   

К4 – предложена цена за имотите – частна общинска собственост /не 
по-малка от 2 565 680лв., без включен ДДС, представляваща начална 
конкурсна цена за имотите/ – 50% . 

 
4. Формула за оценка на предложенията: 
 
К = К1 + К2 + К3 + К4 
 
където:  
К1 = (ГОучастник / ГОмакс) х 10% 
ГОучастник – годишен оборот на кандидата за последните 3/три/ 

години;  
ГОмакс – максимален годишен оборот за последните 3/три/ години; 
К2 = (ДМАучастник / ДМАмакс) х 20% 
ДМАучастник – дълготрайни материални активи на кандидата; 
ДМАмакс – максимален размер на дълготрайни материални активи; 
К3 = (ДТЗучастник / ДТЗмакс) х 20% 



ДТЗучастник – години дейност по смисъла на Търговския закон в 
сферата на строителството на кандидата; 

ДТЗмакс – максимален срок години дейност по смисъла на 
Търговския закон в сферата на строителството; 

К4 = (Цучастник / Цмакс) х 50% 
Цучастник – предложена от кандидата цена за имота; 
Цмакс – максимален размер на предложена цена за имота. 
 
5. Достигнатата при провеждане на публично оповестения конкурс 

цена следва да бъде заплатена с вече изградени обекти на територията на 
гр.Варна, които са собственост на спечелилия публично оповестения 
конкурс и отговарят на следните задължителни изисквания: 

– въведени са в експлоатация с разрешение за ползване, издадено в 
срок не по-голям от 5 /пет/ години от датата на прехвърлянето им в 
собственост на Община Варна; 

– годни са за обитаване без необходимост от извършване на ремонтни 
и довършителни строително-монтажни работи. 

 
6. В случай, че пазарната стойност на предложените от кандидата  

обекти, определена от независими оценители – утвърдени със заповед  
№3044/16.09.2009г. на Кмета на Община Варна, и одобрена от Общински 
съвет – Варна на основание чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС е по-
голяма от достигнатата при публично оповестения конкурс цена, без 
включен ДДС, за имотите – частна общинска собственост, разликата над 
тази сума не се заплаща от Община Варна на спечелилия публично 
оповестения конкурс. 

 
7. В случай, че пазарната стойност на предложените от кандидата  

обекти, определена от независими оценители – утвърдени със заповед  
№3044/16.09.2009г. на Кмета на Община Варна, и одобрена от Общински 
съвет – Варна на основание чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС е по-
малка от достигнатата при публично оповестения конкурс цена, без 
включен ДДС, за имотите – частна общинска собственост, разликата до тази 
сума се заплаща от спечелилия публично оповестения конкурс в приход на 
бюджета на Община Варна. 

 
8. В договора, сключен със спечелилия публично оповестения 

конкурс участник, задължително да се включват горепосочените условия. 
 
9. Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 

осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на решението, като контрола от страна на 
Община Варна по извършването на огледите и приемането на предложените 



обекти от спечелилия публично оповестения конкурс участник, да се 
осъществява от оторизирани представители на дирекция “Общинска 
собственост” при Община Варна. 

Гласуване в комисията: за – 8; против – 0; възд.се – 0; 
Протокол № 60 /21.07.2010 г. 

 

          Пламен НАЧКОВ  

           Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, позволих си да изляза 

отпред да говоря, тъй като виждате, че само осем човека, са присъствали 

на последната комисия и голяма част от колегите изглежда не са запознати 

с цялата ситуация по тази сделка, която се предлага. Постъпило е 

инвестиционно намерение от фирма “Спец строй” ЕООД, през май месец, 

което е адресирано до кмета и предлага на общината 16 броя 

новоизградени обекти, от които 8 броя апартаменти и 8 офиса. В завършен 

вид, срещу имоти на Община Варна, като имотите, които той ги предлага 

са прехвърлени, като имоти в предложението на кмета. И от тук, след като 

комисията се запознава аз не мога да коментирам обсъждането, тъй като не 

съм бил на тази комисия, ние в нашата група разгледахме предложението 

на кмета и считаме, че на този етап това предложение е скрита форма на 

замяна. Какви са ни мотивите? Значи, ако тези имоти се направи анализ и 

се проведат търгове,  в които, ако не ни трябват парите, защото след това 

ще говоря за тях, ако ние спрямо това което е отредено за застрояване за 

всеки имот получим процент от разгъната застроена площ, което 

отдалечава във времето получаването на дължимите ни имоти, аз считам 

че печалбата на общината ще бъде по-голяма. Вторият вариант, който тук 

се разглежда е публично оповестен конкурс. в публично оповестения 

конкурс липсва това което е написано в предното решение, когато 

гледахме за детската градина, че примерно срещу тези имоти, които даваме 

ще получим една детска градина, тука казва за продажба на имоти. И вече 

в хронологичен ред ще ви кажа как се променя предложението. Първо да 



коментирам някои конкурсни условия, които за нас само не е написано 

името на спечелилия конкурса, значи извършва дейност по смисъла на 

търговския закон безспорно, има годишен оборот през последните три 

години не по-малко от 15 мил., притежава дълготрайни активи не по-малко 

от 8 ½ мил. и тези ограничителни условия, които се поставят говорят, че  

конкурса се прави за някого, и не случайно г-н Симеонов ви обърна 

внимание на т.5, т. 6 и т. 7,  в която е казано, че спечелилия, вече значи 

идеята на кмета за продажбата на имотите от 2 ½ мил. не му трябват, като 

приход за бюджета, където той говори че не му достигат пари в бюджета, а 

казва за равностойни имоти на този който спечели конкурса. От тук е ясно 

и прозира нещата, че първо така създадени условията, ние не еднократно 

сме коментирали подобни условия, навеждат на мисълта, че този конкурс е 

предварително предрешен. Защо не отидем на вариант търг, публично 

оповестен търг. И при същите условия да се явят кандидатите, защото 

тогава може да се изкриви правата линия. Затова и да не влизам в детайли 

на по-надълбоко, аз считам че тази сделка не решава проблеми свързани с 

финансовото естество на бюджета, проблеми свързани с решаването на 

социални нужди на нашите съграждани, защото с 8 апартамента и с 8 

офиса, дори да се яви друг нали, просто ние няма да стигнем до краен 

добър резултат, за да защитим нашата собственост. Затова, аз считам и 

правя предложение да се проведат търгове, в които да се заложи процент 

от застроената площ в полза на общината. Макар, че отдалечава във 

времето ние полочваме някакъв продукт, така офисите за какво ще ги 

ползва община, като са пръснати по 150 – 200 кв., 8 жилища ще ги сложим 

пак във фонд ведомствен и накрая н9ито едното, нито другото. След малко 

ще влезем в точка “Финанси”, предстои след една седмица да гледаме 

актуализирания бюджет, когато на общината не достигат пари, ние търсим 

скритата форма на замяна, защото точно това е, когато конкурса ти е 

оповестен за пари, в крайния резултат пише, ама спечелилия да предаде 



своя собственост равностойна на сумата, с която е спечелил конкурса. 

Извинявайте, но ние не сме деца. Затова нашата група няма да подкрепи 

такъв тип решения, защото внесено е в последния момент, на 21-ви 

администрацията го внася в общинския съвет, на 21-ви се гледа в 

комисията. Не мога да кажа нищо за комисията, защото не съм присъствал 

на заседанието. Учуден съм от реакцията и сега видях и финансиста тук, 

който го с подписал от името на министерствата е нещо подобно с 

логопедическата градина.  

 

            Снежана ДОНЕВА 

            Други мнения и съображения? Няма. Преминаваме към гласуване. 

Г-н Начков, конкретното Ви предложение какво е?  

 

            Пламен НАЧКОВ 

            Аз го казах. Значи, конкретното ми предложение е тези 7 имота да 

разделим оценките които са извършени от оценителите и да възложим на 

администрацията да организира търг за продажба на тези имоти, в които 

ще се извършва строителство срещу процент от застроената площ.  

              

             Владо ТОНЕВ 

             Колеги, само да внеса малко яснота, която не можа да се разбере от 

това, което каза г-н Начков. Аз бях член и на комисията, там вярно, че го 

гласувахме малко бързо, но после се запознах. От въпросните 7 имота 

собственост на Община Варна, за 3 от тях са провеждани конкурси, за 

които абсолютно никой не се е явил, вероятно поради твърде високата 

цена. Това са имотите 1, 4 и 7 от въпросното приложение, което го имате 

всички при вас. При тези високи цени, просто е нямало интерес. Общината 

търси в момента начин, по който да реши два проблема. Един път да може 

да продаде имоти, които очевидно не са предизвикали интерес и второ 



насреща да може да се получи нещо, което да бъде вече готови обекти, 

които да са си годни за експлоатация. Не коментирам критериите за 

оценка, както каза г-н Начков, вероятно по тях може какво да се договори. 

 Но цялото предложение има два момента. Едното е публично 

оповестен конкурс, където ще спечели очевидно този, който предложи 

най-много пари. А вторият момент е, че единствено цената трябва да се 

плати с готови обекти, готови обекти вече са лицеприятни или не, вероятно 

ще ги преценява комисията, която ще провежда конкурса. А изискването е 

правилно, те трябва да бъдат въведени в експлоатация не по-късно от 5 

години от датата на прехвърляне на собственост на Община Варна и да са 

годни за обитаване без необходимост от какъвто и да било ремонт. Никъде 

не виждам, както спомена г-н Начков, че тези апартаменти или обекти ще 

отидат във фонд ведомствен, вероятно те ще отидат във фонд за социални 

нужди. А е съвсем обичайно те да бъдат собственост на този, който е 

спечелил конкурса. Не коментирам тук дали той ги е построил или ги е 

купил от свободния пазар, въпроса е да ги има. Мисля, че предложението е 

целесъобразно и нашия град ще гласува за него.  

 

           Пламен НАЧКОВ 

           Сега, г-н Тонев, напълно съм съгласен, че са опитвани като търг за 

продажба, като имот. Говорим за сделката, която в момента се предлага, 

сделката не предвижда продажба. Моето предложение е от разгъната 

застроена площ на 7-те обекта, ако се направите вие, имате опит в 

строителството, вижте какво се предвижда в строителния план на всеки 

един обект, направете си сметката, знаете процента на обещетение колко 

върви в момента, и ще видите, че ние с този конкурс ще вземем 1/3 от това, 

което можем да вземем при разгъната застроена площ, защото в момента 

строителния бранш не върви, той е наситен от имоти. Така че аз  в момента 

не коментирам провалените търгове, аз си правя едно предложение, което 



считам, че когато общината няма пари изведнъж променяме коренно 

нещата. И затова, като нямаш пари и когато го искаш, дай да го направим 

поне да вземем след 2 или 3 години повече имоти, да умножиш 

собствеността на общината. Това е идеята.  

 

             Орлин СИМЕОНОВ 

             Уважаеми г-н Начков, аз внимателно слушах какво казахте, но 

малко си противоречите. В условията на криза, никой няма пари да извади, 

за да купи. Това, което каза колегата Тонев, че 3 от имотите са били на 

търг не са продадени, сочи явно, че няма свободни пари в пазара. При 

условията на криза най-разумното, което може да стори общината е да даде 

свои имоти, за да получи други имоти, които обаче директно да може да 

използва за задоволяване именно на социални нужди. И аз смятам, че 

трябва да подхождаме вече малко по-умно и в тази област, на която вие 

толкова много държите, реално погледнато гласувате против интересите на 

социално слабите хора.   

 

            Пламен НАЧКОВ 

            Сега, на база това което каза г-н Симеонов, ще тръгна отзад напред, 

защото защитавам именно потребностите на Община Варна и не съм 

вървял против социалната политика.  

   Но ако тези имоти, г-н Симеонов са ваши едва ли ще постъпите по 

този начин да си решите проблема. И ние тук разпореждаме с имущество 

на цяла Варна, а не само през субективното мнение, защото вие не ми 

отговорихте на главния въпрос – как така при три папки документи, които 

има постоянната комисия по “Собственост и стопанство”, изведнъж 

гледате на 21-ви подадено и на 21-ви го включвате в дневния ред.  



Говорим за принципни положения, в нищо не ви обвинявам, 

въпроса е имаме ли нужда от тази сделка на този етап, когато бюджета е 

кух?  

 

             Владо ТОНЕВ 

             Колеги, първо ще използвам правото на дуплика, а основното 

предложение, което правя е да прекратим изказванията и да минем в 

режим на гласуване.  

Дупликата ми е мисля, че се преувеличава и се злоупотребява, 

погледнах оценките и на другите имоти, които са. За 700 кв. м. искаме 926 

хил. лв. Няма кой да ги даде, съдбата и на останалите, които отиват на 

търгове пак няма да се продадат. И последното, когато някой човек е болен 

и има нужда от лекарство сега, той го иска сега. И си плаща цената. Дали 

той ще получи лекарството след две години, вече болния може и да е 

отишъл при попа. 

              

             Снежана ДОНЕВА 

              Благодаря. Постъпи предложение за прекратяване на 

разискванията, затова преминавам към явно гласуване за прекратяване 

разискванията.  

  Процедурното предложение за прекратяване на разискванията се 

прие от присъстващите общински съветници с резултати от 

гласуването: за – 30; против – 0; въздържали се – 1. 

Преминаваме към гласуване на предложението на г-н Начков - oа се 

върне за до разглеждане в комисията, да не бъде конкурс, а да бъде 

публичен търг.   

Резултати от гласуването: за – 8; против – 2; въздържали се – 22 – 

не се приема. 



Преминаваме към гласуване на предложението, което направи 

председателя на комисията. (поименно гласуване) 

 
Общински съвет Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 
 

2523-8. 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-10-2600/680/21.07.2010 г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарните оценки, изготвени във връзка с провеждане на публично 
оповестен конкурс за продажба на имоти – частна общинска собственост, а 
именно: 

– поземлен имот №10135.3515.481, целият с площ 420,00кв.м., ведно 
със сграда на един етаж с №10135.3515.481.2 и застроена площ 28,00кв.м., 
по кадастрална карта, одобрена със Заповед №РД-18-64/16.05.2008г. на 
Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в гр.Варна, ул.”Йордан 
Йовков”, подрайон: 16, кв.40, предмет на АОС №4183/05.03.2007г., в 
размер на 241 500лв., без включен ДДС; 

– поземлен имот №10135.2554.499, целият с площ 703,00кв.м., по 
кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-
18-92/ 14.10.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в 
гр.Варна, ул.”Дубровник” №46, подрайон: 24, кв.32, предмет на АОС 
№4841/15.01.2008г., в размер на 926 200лв., без включен ДДС; 

– поземлен имот №10135.2554.482, целият с площ 494,00кв.м., ведно 
със сгради – сграда на един етаж с №10135.2554.482.1 и застроена площ 
45,00кв.м., сграда на един етаж с №10135.2554.482.2 и застроена площ 
29,00кв.м. и сграда на един етаж с №10135.2554.482.3 и застроена площ 
23,00кв.м., по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със 
Заповед №РД-18-92/14.10.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, 
находящ се в гр.Варна, ул.”Арх. Петко Момилов” №38, подрайон: 24, 
кв.2, предмет на АОС №2175/06.11.2001г., в размер на    316 990лв., без 
включен ДДС; 

– поземлен имот №10135.2559.208, целият с площ 1051,00кв.м., по 
кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-
18-92/ 14.10.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в 
гр.Варна, ул.”Мир”, подрайон: 17, предмет на АОС №3172/23.08.2004г., в 
размер на 428 400лв., без включен ДДС; 

– УПИ VІІІ-3, целият с площ 270,00кв.м., находящ се в гр.Варна, 
ул.”Овчо поле” №26, подрайон: 14, кв.546, предмет на АОС 
№3113/09.07.2004г., в размер на    132 500лв., без включен ДДС; 

– поземлен имот №10135.2554.474, целият с площ 359,00кв.м., по 
кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-



18-92/ 14.10.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в 
гр.Варна, ул.”Арх. Петко Момилов” №2 и 2а, подрайон: 24, кв.2, предмет 
на АОС №3747/22.03.2006г., в размер на 209 110лв., без включен ДДС; 

– поземлен имот №10135.3513.247, целият с площ 506,00кв.м., по 
кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-
18-64/ 16.05.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в 
гр.Варна, ул.”Акад. Андрей Сахаров” №27, подрайон: 26, кв.12, предмет 
на АОС №3842/15.06.2006г., в размер на 310 980лв., без включен ДДС. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 28, против – 1, въздържали се – 5, отсъстват – 17/ 

 
 
 
 

2524-8. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, 
във връзка с чл.28, ал.1 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на 
Община Варна с вх. № РД-10-2600/680/21.07.2010 г., Общински съвет – 
Варна дава съгласие за продажба чрез публично оповестен конкурс на 
имоти – частна общинска собственост, а именно: 

– поземлен имот №10135.3515.481, целият с площ 420,00кв.м., ведно 
със сграда на един етаж с №10135.3515.481.2 и застроена площ 28,00кв.м., 
по кадастрална карта, одобрена със Заповед №РД-18-64/16.05.2008г. на 
Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в гр.Варна, ул.”Йордан 
Йовков”, подрайон: 16, кв.40, предмет на АОС №4183/05.03.2007г.; 

– поземлен имот №10135.2554.499, целият с площ 703,00кв.м., по 
кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-
18-92/ 14.10.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в 
гр.Варна, ул.”Дубровник” №46, подрайон: 24, кв.32, предмет на АОС 
№4841/15.01.2008г.; 

– поземлен имот №10135.2554.482, целият с площ 494,00кв.м., ведно 
със сгради – сграда на един етаж с №10135.2554.482.1 и застроена площ 
45,00кв.м., сграда на един етаж с №10135.2554.482.2 и застроена площ 
29,00кв.м. и сграда на един етаж с №10135.2554.482.3 и застроена площ 
23,00кв.м., по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със 
Заповед №РД-18-92/14.10.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, 
находящ се в гр.Варна, ул.”Арх. Петко Момилов” № 38, подрайон: 24, 
кв.2, предмет на АОС №2175/06.11.2001г.; 

– поземлен имот №10135.2559.208, целият с площ 1051,00кв.м., по 
кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-
18-92/ 14.10.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в 
гр.Варна, ул.”Мир”, подрайон: 17, предмет на АОС №3172/23.08.2004г.; 



– УПИ VІІІ-3, целият с площ 270,00кв.м., находящ се в гр.Варна, ул. 
„Овчо поле” №26, подрайон: 14, кв.546, предмет на АОС 
№3113/09.07.2004г.; 

– поземлен имот №10135.2554.474, целият с площ 359,00кв.м., по 
кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-
18-92/ 14.10.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в 
гр.Варна, ул.”Арх. Петко Момилов” №2 и 2а, подрайон: 24, кв.2, предмет 
на АОС №3747/22.03.2006г.; 

– поземлен имот №10135.3513.247, целият с площ 506,00кв.м., по 
кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-
18-64/ 16.05.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в 
гр.Варна, ул.”Акад. Андрей Сахаров” №27, подрайон: 26, кв.12, предмет 
на АОС №3842/15.06.2006г. 

 
Продажбата да се извърши при начална конкурсна цена за имотите 

общо в размер на 2 565 680лв. /два милиона петстотин шестдесет и пет 
хиляди шестстотин и осемдесет лева/ без включен ДДС.   

Сделката се облага с ДДС. 
Публично оповестения конкурс да се проведе при следните 
 

КОНКУРСНИ   УСЛОВИЯ 
 
1. Право на участие в публично оповестения конкурс имат еднолични 

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

Националната агенция за приходите; 
1.2. нямат задължения към Община Варна; 
1.3. нямат просрочени парични задължения към работниците и 

служителите, на които кандидатът е работодател; 
1.4. извършват дейност, по смисъла на Търговския закон, в сферата на 

строителството не по-малко от 5 /пет/ години. 
1.5. представят удостоверение от Централния професионален 

регистър на строителя по Закона за Камарата на строителите (ДВ, 
бр.108/2006г.) – първа група; 

1.6. имат годишен оборот за последните 3 /три/ години – 2007 г., 2008 
г. и 2009 г., не по-малко от 15 000 000 лв. /петнадесет милиона лева/; 

1.7. притежават дълготрайни материални активи в размер на не по-
малко от 8 500 000 лв. /осем милиона и петстотин хиляди лева/ по 
балансова стойност. 

 
2. За участие в публично оповестения конкурс са необходими 

следните документи: 



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

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

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

2.4. служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при 
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 
кандидата и лицата, управляващи и представляващи едноличните търговци 
и юридическите лица – оригинал; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.14. заверено за вярност от кандидата копие на удостоверението от 
Централния професионален регистър на строителя по Закона за камарата на 
строителите /ДВ, бр.108/2006г./ – първа група; 

2.15. заверени за вярност от кандидата копия на счетоводен баланс и 
отчет за приходи и разходи за последните 3 /три/ години – 2007г., 2008г. и 
2009г., съгласно Закона за счетоводството;  

2.16. заверена от кандидата /управител, счетоводител и съставител/ 
справка за балансовата стойност на притежаваните дълготрайни активи в 



размер на не по-малко от 8 500 000лв. /осем милиона и петстотин хиляди 
лева/;    

2.17. платежен документ за внесен депозит в размер на 256 568лв. 
/двеста петдесет и шест хиляди петстотин шестдесет и осем лева/, платими 
по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при «Централна 
кооперативна банка» АД – клон Варна; 

2.18. платежен документ за закупена конкурсна документация, която 
се получава в стая №1207 на 12-я етаж в сградата на Община Варна, срещу 
сумата от      2 000лв. /две хиляди лева/, с включен ДДС, платима по IBAN: 
BG49CECB97908462 150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 
00, при «Централна кооперативна банка» АД – клон Варна, като при 
закупуване на конкурсната документация следва да бъдат представени 
следните документи: документ за самоличност, удостоверение за актуално 
състояние на едноличен търговец или друго юридическо лице по 
Търговския закон, а ако документацията се закупува от друго лице се 
представя и нотариално заверено пълномощно; 

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

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

 
3. Състезателни  елементи и тежест в общата оценка на 

предложението: 
К1 – годишен оборот за последните 3 /три/ години – 2007г., 2008г. и 

2009г., не по-малко от 15 000 000лв. /петнадесет милиона лева/ – 10%, 
К2 – дълготрайни материални активи в размер на не по-малко от 

8 500 000лв. /осем милиона и петстотин хиляди лева/ по балансова стойност 
– 20%; 

К3 – извършват дейност по смисъла на Търговския закон в сферата на 
строителството не по-малко от 5 /пет/ години – 20%;   

К4 – предложена цена за имотите – частна общинска собственост /не 
по-малка от 2 565 680лв., без включен ДДС, представляваща начална 
конкурсна цена за имотите/ – 50% . 

 
4. Формула за оценка на предложенията: 
 
К = К1 + К2 + К3 + К4 
 
където:  
К1 = (ГОучастник / ГОмакс) х 10% 
ГОучастник – годишен оборот на кандидата за последните 3/три/ 

години;  



ГОмакс – максимален годишен оборот за последните 3/три/ години; 
К2 = (ДМАучастник / ДМАмакс) х 20% 
ДМАучастник – дълготрайни материални активи на кандидата; 
ДМАмакс – максимален размер на дълготрайни материални активи; 
К3 = (ДТЗучастник / ДТЗмакс) х 20% 
ДТЗучастник – години дейност по смисъла на Търговския закон в 

сферата на строителството на кандидата; 
ДТЗмакс – максимален срок години дейност по смисъла на 

Търговския закон в сферата на строителството; 
К4 = (Цучастник / Цмакс) х 50% 
Цучастник – предложена от кандидата цена за имота; 
Цмакс – максимален размер на предложена цена за имота. 
 
5. Достигнатата при провеждане на публично оповестения конкурс 

цена следва да бъде заплатена с вече изградени обекти на територията на 
гр.Варна, които са собственост на спечелилия публично оповестения 
конкурс и отговарят на следните задължителни изисквания: 

– въведени са в експлоатация с разрешение за ползване, издадено в 
срок не по-голям от 5 /пет/ години от датата на прехвърлянето им в 
собственост на Община Варна; 

– годни са за обитаване без необходимост от извършване на ремонтни 
и довършителни строително-монтажни работи. 

 
6. В случай, че пазарната стойност на предложените от кандидата  

обекти, определена от независими оценители – утвърдени със заповед  
№3044/16.09.2009г. на Кмета на Община Варна, и одобрена от Общински 
съвет – Варна на основание чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС е по-
голяма от достигнатата при публично оповестения конкурс цена, без 
включен ДДС, за имотите – частна общинска собственост, разликата над 
тази сума не се заплаща от Община Варна на спечелилия публично 
оповестения конкурс. 

 
7. В случай, че пазарната стойност на предложените от кандидата  

обекти, определена от независими оценители – утвърдени със заповед  
№3044/16.09.2009г. на Кмета на Община Варна, и одобрена от Общински 
съвет – Варна на основание чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС е по-
малка от достигнатата при публично оповестения конкурс цена, без 
включен ДДС, за имотите – частна общинска собственост, разликата до тази 
сума се заплаща от спечелилия публично оповестения конкурс в приход на 
бюджета на Община Варна. 

 
8. В договора, сключен със спечелилия публично оповестения 

конкурс участник, задължително да се включват горепосочените условия. 



 
9. Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 

осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на решението, като контрола от страна на 
Община Варна по извършването на огледите и приемането на предложените 
обекти от спечелилия публично оповестения конкурс участник, да се 
осъществява от оторизирани представители на дирекция “Общинска 
собственост” при Община Варна. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 28, против – 1, въздържали се – 5, отсъстват – 17/ 
 

 



IX. 
 
По точка девета от дневния ред. 

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

- приемане на информация за изпълнението на общинския 
бюджет за периода 01.01.2010 г. - 30.06.2010 г.; 

- вземане на решение, относно внасяне на 50% от получения наем 
от общински дружества в общинския бюджет;  

- определяне на  дивидент за 2010 г. (дължим от печалбите за 2009 
г.) на търговските дружества с ограничена отговорност и акционерните 
дружества със 100% общинско участие;  

 - освобождаване от заплащането на дивидент за 2010 г. (дължим 
от печалбите за 2009 г.) на търговските дружества с ограничена 
отговорност и акционерните дружества със 100% общинско участие;  

- вземане на решение “В и К” ООД да внесе дивидент в размер на 
713 079 лв. (с приспаднат при източника данък върху дивидента) в срок 
до 31.08.2010 г., определен на Общо събрание на съдружниците;  

- даване на  съгласие за финансово подпомагане на детски хор 
“Добри Христов”, чрез заплащане на част от разноските за пътуване в 
размер на 2 000 лв. за участие в Международен хоров конкурс в Охрид, 
Македония; 

- даване на съгласие при възможност при актуализацията на 
бюджет 2010 г. на Община Варна да бъдат отпуснати финансови 
средства   за обект “Ремонт на сграда – база към Природонаучен музей 
м-ст “Салтанат” № 32 – Морска градина” и  за извършване на 
консервационно – реставрационни работи за обект “Римски терми - 
Варна – І и ІІ етап”; 

- даване на съгласие при актуализацията на бюджет 2010 г. на 
община Варна за предоставяне целева сума в размер на 670 787, 00 лв. 
за “Градски транспорт” ЕАД;  

  - актуализиране на бюджета на “МЗДОС Д-Р МАРКО МАРКОВ” 
ЕООД, съгласно решение № 463/05.07.2010 г. на МС; 
- отпускане на финансови средства за самолетни билети за 10 човека от 
фолклорен танцов ансамбъл „Варна” за участие в Световния конгрес и 
фестивал на /Световна организация за провеждане на традиционални 
изкуства и занаяти към ЮНЕСКО/ за периода от 05.11. до 13.11.2010 г. 

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

  

 

 



Общ брой присъстващи общински съветници - 31 

            Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

2525-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52 от ЗМСМА, чл. 25, ал. 
1 от Закона за общинските бюджети и чл. 46, ал. 1 от Наредбата за условията 
и реда за съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на общинския 
бюджет и извънбюджетните сметки на Община Варна и по предложение на 
Кмета на Община Варна с вх. № РД10-9302/68/12.07.2010 г., Общински съвет 
– Варна приема информация за изпълнението на общинския бюджет за 
периода 01.01.2010г. - 30.06.2010 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 27, против – 1, въздържали се – 1, отсъстват – 22/ 
 

 
 
 

2526-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6  от ЗМСМА, чл. 137 и чл.221 
от ТЗ и във връзка с изпълнение на приходната част на бюджет 2010г. и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОС10-9302/121/10.06.2010 
г., Общински съвет-Варна реши: 

1. Едноличните търговски дружества с общинско имущество, отдали 
под наем предоставените им застроени или незастроени недвижими имоти, 
внасят 50 на сто от получения наем в общинския бюджет.  

2. За имоти, отдадени под наем от смесени дружества с общинско 
участие, в общинския бюджет се внасят 50 на сто от наема, съответстващ на 
общинското участие, след вземане на решение на общото събрание на 
дружествата. 

3. Общинските лечебни заведения – еднолични търговски дружества, 
прилагат чл.105, ал.2 от Закона за лечебните заведения, според който 
постъпленията от наеми  остават изцяло  в заведението и могат да се 
използват  само за финансиране на лечебна дейност и за инвестиции, пряко 
свързани с предмета на дейност. 

 4. Вноските по т.1 и т.2 се правят в десетдневен срок   от всяко 
получаване на сумите по наемния договор. 

 5. Невнесените  суми   до момента  за 2010 г. се внасят в приход на 
бюджета в едномесечен срок от приемане на това решение. 

 6. Точка 1 от настоящото решение да не се прилага за “ДКС” ЕАД, 
“Пазари” ЕАД и “Жилфонд” ЕООД.     

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 28, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 22/ 
           



           Проект за решение т. III:  
           1. На основание чл.21, ал.1, т.6 и 9 от ЗМСМА, чл.137, ал.1, т.3, чл.221, 
т.7 от Търговския закон, чл.5 и чл.6 от НРУПСЧОВКТД и по предложение на 
Кмета на Община Варна с вх. № ОС10-9302/132/16.07.2010 г., Общински 
съвет Варна определя дивидент за 2010 г. (дължим от печалбите за 2009 г.) на 
търговските дружества с ограничена отговорност и акционерните дружества 
със 100% общинско участие, както следва: 

                                                               
 
№  Търговски дружества         Печалба        %     Вноска  
                                                    в хил.лв.               в хил.лв. 
1. “Пазари” ЕООД                1 008    50% 504 
2. “Обреди” ЕООД                   435    50%         217.5 
3. “Жилфонд” ЕООД               54     50%  27 
4. “ДКС” ЕАД                   21     50%          10.5 
5. “ООФ” ЕАД                     18    50%    9 
                    
                ОБЩА СУМА:       1 536    50%  768 
 
Гласували в комисията: за-  6, против- 1, въздържали се – 0. 
Протокол № 24/19.07.2010 г. 
 
2. На основание чл.21, ал.1, т. 9 от ЗМСМА, чл.137, ал.1, т.3, чл.221, 

т.7 от Търговския закон, чл.5 и чл.6 от НРУПСЧОВКТД и по предложение на 
Кмета на Община Варна с вх. № ОС10-9302/132/16.07.2010 г., Общински 
съвет Варна освобождава от заплащането на дивидент за 2010 г. (дължим от 
печалбите за 2009 г.) на търговските дружества с ограничена отговорност и 
акционерните дружества със 100% общинско участие, както следва: 

 1.“Стопанска спомагателна дейност” ЕАД 
2.“Ученическо столово хранене” ЕАД 
3.“МЕЖДУОБЛАСТЕН ДИСПАНСЕР ЗА ОНКОЛОГИЧНИ 

ЗАБОЛЯВАНИЯ СЪС СТАЦИОНАР Д-Р МАРКО МАРКОВ” ЕООД   
4. ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 1 Св. 

Климентина” ЕООД“ 
5. ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 4 –Варна”  
6.“СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО АКУШЕРСТВО И 

ГИНЕКОЛОГИЯ” –Варна” ЕООД   
7.“ ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 5 Св. 

Екатерина”  ЕООД 
8.“МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И СПОРТНА 

МЕДИЦИНА МЦРСП I-Варна” ЕООД 
9. “Дентален център І Варна” ЕООД 



10.“Амбулатория групова практика за специализирана медицинска 
помощ Център за психично здраве Варна“ ЕООД 

11.“ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР – Св. Ив. 
Рилски” ЕООД 

Гласували в комисията: за-  6, против- 0, въздържали се – 1. 
Протокол № 24/19.07.2010 г. 
       3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 3 от 

Търговския закон, чл.5 и чл.6 от НРУПСЧОВКТД и по предложение на 
Кмета на Община Варна с вх. № РД10-9302/73/16.07.2010г., Общински съвет 
– Варна взема решение “В и К” ООД да внесе дивидент в размер на 713 079 
лв.(с приспаднат при източника данък върху дивидента) в срок до 31.08.2010 
г., определен на Общо събрание на съдружниците, след приемане  годишните 
финансови отчети.  

Гласували в комисията: за-  9, против- 0, въздържали се – 0. 
Протокол № 25/21.07.2010 г. 

 

бе гласуван два пъти, както следва:  

резултати от първо гласуване: за – 24; против – 1; въздръжали се – 6; 

отсъстващи – 20, бяха оспорени д-р Янко Станев; последва второ 

поименно явно гласуване, завършило с резултати: за – 23; против – 1; 

въздтржали се -4; отсъстващи – 23 – не се приема. Председателя по ПК 

“Финанси и бюджет” обяви, че горе опписаните проекто решения 

относно определяне на девидента за 2010 г. (дължим от печалбите за 

2009 г.) на търговските дружества с ограничена отгоеорност и 

акционерните дружества със 100% общинско участие, ще бъдат внесени 

за разглеждане с материалите по актоализацията на бюджета на 

Община Варна за 2010 г., на следващото заседание на общински съвет.  

Общински съвет Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

2527-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6  и т. 23, във връзка с чл. 17, 
ал.1, т. 3 от ЗМСМА и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № 
РД10-8700/12/17.06.2010 г., Общински съвет-Варна дава съгласие за 
финансово подпомагане на част от разноските по пътуване в размер на 2 000 
лв. на  детски хор “Добри Христов” във връзка с участието им в 
Международен хоров конкурс в Охрид, Македония.  



Разходът е в рамките на бюджета на функция “Образование” за 
2010г., дейност 389 “Други дейности по образованието”. 

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

 
 
 

 2528-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6  и т. 23 от ЗМСМА и по 
предложение на ПК “Финанси и бюджет”, във връзка с  докладна записка от 
г-н Валентин Плетньов  с вх. № ОС10-9303/19/08.06.2010г, Общински съвет-
Варна дава съгласие при възможност при актуализацията на бюджет 2010г. 
на Община Варна да бъдат отпуснати финансови средства в размер на 39 
282.72 лв. за обект “Ремонт на сграда – база към Природонаучен музей м-ст 
“Салтанат” № 32 – Морска градина” и 149 992.91 лв. за извършване на 
консервационно – реставрационни работи за обект “Римски терми - Варна – І 
и ІІ етап”. 

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

 
               2529-9. На основание чл. 54, ал. 2 от „Правилник за 
организацията и дейността на Общинския съвет - Варна, неговите комисии 
и взаимодействието му с общинската администрация”,  Общинският съвет 
– Варна решава при условие, че в 18.00 ч. останат неразгледани точки от 
приетия дневен ред на Двадесет и петото заседание на Общинския съвет и 
решава същото да продължи на   30 юли   2010 г. от 09.00 ч. в Пленарна 
зала на Община Варна, с останалите точки от приетия дневен ред. 

/за - 19, против - 0, въздържали се - 10/ 

 
 
 

2530-9.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6  и т. 23 от ЗМСМА, и по 
предложение на ПК “Финанси и бюджет”, във връзка с докладна записка от 
Съвета на директорите на “Градски транспорт” ЕАД с вх. № ОС10-
9901/13/12.07.2010г., Общински съвет – Варна дава съгласие при 
актуализацията на бюджет 2010г. на община Варна за включване целева сума 
в размер на 670 787,00 лв. за “Градски транспорт” ЕАД, заемообразно за срок 
от 3 години необходима за погасяване на задължението към “Транс ойл 
комерс” ЕООД за доставка на горива и смазочни материали. 

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



2531-9.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и по предложение на 
ПК “Финанси и бюджет”, във връзка с докладна записка от г-н Юлиян Станев 
- главен художествен ръководител на фолклорен танцов ансамбъл “Варна” с 
вх. № ОС10-9200/55/13.07.2010г., Общински съвет – Варна отпуска 
финансови средства в размер на 40 000 лв. за самолетни билети за 10 човека 
от ансамбъла за участие в Световния конгрес и фестивал на СІОFF (Световна 
организация за провеждане на традиционални изкуства и занаяти към 
ЮНЕСКО за периода от 05.11 до 13.11. 2010г. 

Средствата да бъдат осигурени от дейност “Други дейности по 
културата” от Бюджет 2010г.  на Община Варна. 

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

 
 
 

2532-9.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6  и т. 23 от ЗМСМА и по 
предложение на ПК “Финанси и бюджет”,  във връзка с  докладна записка от 
управителя на „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със 
стационар Д-р Марко Марков” ЕООД с вх. № ОС10-9901/16/20.07.2010г. 
Общински съвет – Варна актуализира бюджета на „Междуобластен 
диспансер за онкологични заболявания със стационар Д-р Марко Марков” 
ЕООД, съгласно решение № 463/05.07.2010 г. на МС, както следва: 

Държавна дейност – 5 800 000 лв. в т.ч. 
§ 43-00 – Субсидии за нефин. предприятие – 4 531 000 лв. 
§ 55-00 – Капиталови трансфери                  -  1 269 000 лв., в т. ч. 
- 469 000лв. за изграждане на бункер за линеен ускорител; 
- 100 000 лв. за кобалтов източник глава на апарат “Рокус”; 
- 700 000 лв. за основен ремонт с преустройство  на източното 

крило на старта сграда на стационара в кв. Аспарухово /провежда се 
процедура по ЗОП/; 

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

 

 



X.  

          По точка  десета от дневния ред: 
          Разглеждане на предложения за решения от ПК „Транспорт” 
относно: 
  - сключване на договор за изпълнение при равни квоти за 
обслужване превозите по транспортната схема на община Варна за 
линии 15, 15Б, 115, 148 и 12, след съгласие на Областния управител на 
област Варна; 
  - възлагане с конкурс на превозите по линии 15, 15Б, 115, 148 и 12 
от утвърдената транспортна схема на Община Варна. 

Докл.:  Кр. МАРИНОВ – 
Председател ПК 

 

             Красимир МАРИНОВ 

             Благодаря Ви г-н председател, уважаеми колеги, предлагам на 

вашето внимание да вземем две решения. А те са следните:  

1-во. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 29. ал. 1 от Наредбата 

на министерството на транспорта № 2 от 15.03.2002 г., за условията и реда 

за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществен 

превоз на пътниците с автобуси и леки автомобили, и писмо РД – 52600395 

от 27.07.2005 г. до областен управител варна превозите по транспортната 

схема на Община Варна за линии: 15, 15Б, 115, 148 и линия № 12, да се 

осъществяват от фирмите “Градски транспорт” ЕАД и “Транстриумф 

холдинг” АД и да бъде сключен договор за изпълнение при равни квоти 

след съгласие на областния управител.  

               Николай АПОСТОЛОВ 

               Мнения и съображения, колеги. Не виждам. Моля съветници9те 

да влязат в залата, гласуването е явно, няма да мога да ги видя пред залата. 

Няма да мога да ги видя. Заповядайте г-н Цветанов.  

              Цанко ЦВЕТАНОВ 

              Тук има представител на фирма “Коско”, която моли да вземе 

думата в тази връзка да изкаже нейните виждания.  



                  Радослав КОЕВ 

                  Всички заинтересовани, ако можем да ги смятаме за такива 

имаха възможност в комисията, изслушали сме ги достатъчно търпеливо, 

няма опасност да променим решението си сега в движение, такова едно 

изслушване трябва да стане с желанието на общинските съветници, да бъде 

подложено на гласуване, не вярвам да мине, бърза ме достатъчно. Нищо 

ново няма да научим. Предлагам Ви никой друг да не говори, освен 

председателя на комисията.  

 

                Николай АПОСТОЛОВ 

                Процедурно предложение от г-н Коев, първо гласуваме., който е 

съгласен с така направеното процедурно предложение, моля да гласува. 

Резултати от гласуването: за - 28; против – 0; въздържали се – 2 – 

предложението на г-н Коев се приема, което обезмисля гласуването на 

предложението на г-н Цветанов.  

 

Общ брой присъстващи общински съветници - 29 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

2533-10.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 29, ал. 1 
от Наредба 2/15.03.2002 г. Министерството на транспорта за условията и 
реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на 
обществен превоз на пътници с автобуси и леки автомобили и Писмо РД-5-
2600/395/27.07.2005 до Областен Управител превозите по транспортната 
схема на община Варна за линии 15, 15Б, 115, 148 и 12 да се осъществяват 
от фирмите "Градски транспорт" ЕАД и "Транстриумф Холдинг" АД, да 
бъде сключен договор за изпълнение при равни квоти след съгласие на 
областния управител.  

/за – 26, против – 0, въздържали се – 2/ 
 
 
 
 



2534-10.  На основание, чл. 21, ал. 1, т. 13, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА 
и чл. 17, ал. 3 от Наредба 2/15.03.2002г. на Министерството на транспорта 
за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за 
осъществяване на обществен превоз на пътници с автобуси и леки 
автомобили Общински съвет – Варна взема решение за възлагане с конкурс 
на превозите по линии 15, 15Б, 115, 148 и 12 от утвърдената транспортна 
схема на Община Варна и делегира своите функции относно 
откриването на конкурса за същите на Кмета на Община Варна.  

 
/за – 27, против – 1, въздържали се – 1/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XI. 
          По точка  единадесета от дневния ред 
          Разглеждане на предложения за решения от ПК „Здравеопазване” 
относно: 

- отпускане на еднократна финансова помощ за лечение на 
нуждаещи се, по молби на граждани;  

- отказ за отпускане на еднократна финансова помощ за лечение, 
по молби на граждани. 

Докл.:  д-р Ив. БОЯДЖИЕВ – Председател ПК 
        

                   Д-р Ивайло БОЯДЖИЕВ  

      Първото предложение, 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  № 2015-4/20/17.02.2010 г. и на база здравен статус, 

Общински съвет – Варна отпуска финансови средства за лечение на лицата, 

посочени в приложение към настоящото решение. Предлагам да ги гласуваме 

анблок, поименно.  

 

       Снежана ДОНЕВА 

        Имате ли други предложения? Ако не, който е съгласен да се 

гласува анблок, моля да гласува. 

Резултати от гласуването: за – 28; против – 0; въздържали се – 0, решението 

се приема.  

Общ брой присъстващи общински съветници – 30 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

2535-11. 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  № 2015-4/20/17.02.2010 г. и на база здравен статус, Общински съвет – 
Варна отпуска финансови средства за лечение на лицата, посочени в 
приложение към настоящото решение.  

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



 2536-11. На основание чл.21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл.17, ал. 1, т. 4 
от ЗМСМА и  на база здравен статус, Общински съвет – Варна не отпуска 
финансови средства за лечение на лицата, посочени в приложение към 
настоящото решение.  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XII. 

           По точка  дванадесета от дневния ред 
           Разглеждане на предложения за решения от ПК „Социални 
дейности и жилищна политика” относно: 

- отпускане на еднократна финансова помощ за задоволяване на 
основни жизнени и комунално-битови потребности на нуждаещи се, по 
молби на граждани; 

- даване на съгласие за внасяне на предложение в Министерския 
съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на 
детето Димитър Мирчев Радев от гр. Варна, ул. „Атанас Георгиев” № 7 
въз основа на предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-10-
94.Б(64)/16.07.2010 г. 

Докл.:  П. ХРИСТОВ – Председател ПК 
 

 

               Павел ХРИСТОВ 

               Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. Предложенията на 

комисията са две, както следва. На основание чл. 21, ал. 1, т.6 и т. 23 във 

връзка с чл.17, ал.1, т.7 от ЗМСМА, във връзка с решение на Общински съвет – 

Варна № 2015-4/20/17.02.2010 г. и на база социален доклад по чл.27 ППЗСП, 

Общински съвет – Варна отпуска еднократна финансова помощ за 

задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности на лицата, 

посочени в приложение към настоящото решение. Предлагам гласуване 

анблок, поименно. За всички 59 изброени лица в приложението.  

 

                 Снежана ДОНЕВА 

                  Колеги, който е съгласен с така направеното предложение от 

председателя на комисията, моля да гласува.  

Резултати от гласуването: за - 27; против - 0; въздържали се - 0; решението се 

приема.   

 

        
  



Общ брой присъстващи общински съветници - 31 

     Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 
2537-12. На основание чл. 21, ал. 1, т.6 и т. 23 във връзка с чл.17, 

ал.1, т.7 от ЗМСМА, във връзка с решение на Общински съвет – Варна № 
2015-4/20/17.02.2010 г. и на база социален доклад по чл.27 ППЗСП, 
Общински съвет – Варна отпуска еднократна финансова помощ за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности на 
лицата, посочени в приложение към настоящото решение. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 31, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 20/ 
 
 
 
 
2538-12. 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.Б/64/16.07.2010 г., 
Общински съвет – Варна дава съгласие за внасяне на предложение в 
Министерския съвет на Република България за отпускане на персонална 
пенсия на Димитър Мирчев Радев от гр.Варна, ул. „Атанас Георгиев” № 7 

        /за – 27, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIII.  

            По точка  тринадесета от дневния ред 
            Разглеждане на предложения за решения от ВрК „Опазване и 
възпроизводство на околната среда” относно: 

- възлагане на Кмета на Община Варна или упълномощено от 
него лице да предриеме необходимите мерки за актуализация на 
„Общинска програма на Община Варна за намаляване на емисиите и 
достигане на установените норми за вредни вещества, оценка и 
управление на качеството на атмосферния въздух”; 

- възлагане на Кмета на Община Варна да отрази в 
кадастралните планове по райони озеленените площи, дълготрайните 
декоративни дървета и дърветата с историческо значение в Община 
Варна и да изготви опорен план към Общия устройствен план на гр. 
Варна, както и да организира съставянето и актуализирането на 
публичен регистър на озеленените площи, на дълготрайните 
декоративни дървета и на дърветата с историческо значение в Община 
Варна. 

Докл.:  Др. ДОНЧЕВ – Председател ПК 
 
        

 Общ брой присъстващи общински съветници - 28 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

2539-13. На основание чл.21, ал.1, т.12 и 24 от ЗМСМА, Общински 
съвет – Варна, възлага на Кмета на Община Варна или упълномощено от 
него лице в срок до 31.11.2011 г. да предприеме необходимите мерки за 
актуализация на Общинската програма за намаляване на емисиите и 
достигане на установените норми за вредни вещества, оценка и управление 
на качеството на атмосферният въздух. 

        /за – 28, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

 

2540-13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, 
т. 2, т. 6 и т. 8 на ЗМСМА, чл. 62, ал. 1 ЗУТ, чл. 63 ЗУТ и чл. 14 от 
Наредбата за изграждане, стопанисване, контрол и опазване на зелената 
система на територията на Община Варна, и по предложение на ВрК 
„Опазване и възпроизводство на околната среда”, Общински съвет - Варна 
възлага на Кмета на Община Варна в срок до 01.11.2010 г. да отрази в 
кадастралните планове по райони озеленените площи, дълготрайните 



декоративни дървета и дърветата с историческо значение в Община Варна 
и да изготви Опорен план към Общия устройствен план на гр.Варна, както 
и да организира съставянето и актуализирането на публичен регистър на 
озеленените площи, на дълготрайните декоративни дървета и на дърветата 
с историческо значение в Община Варна, като задължи и районните 
кметове да предприемат действия по паспортизация на съществуващите 
зелени площи в съответния район. 

     /за – 28, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIV. 

              По точка  четиринадесета от дневния ред 
              Разглеждане на предложения за решения от ПК „Наука и 
образование” относно: 

- разкриване допълнителна на една целодневна детска група към 
ЦДГ „Зорница” за учебната 2010/2011 г.; 

- преобразуване на една оздравителна целодневна детска група в 
целодневна масова група за 25 деца, считано от 01.09.2010 г.; 

- дофинансиране на функция „Образование”, дейност 312 
/специални детски градини/ в частта за издръжка със сума от 13 300 лв., 
считано от 01.09.2010 г. 

Докл.:  Р. КОЕВ – член на ПК 
 
 Общ брой присъстващи общински съветници - 29 

           Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

2541-14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл.10, ал. 6 от 
ЗНП, чл. 15, ал.1 от ППЗНП, и по предложение на Кмета на Община Варна 
с вх. № РД-9-2500/230/05.07.2010 г., Общински съвет – Варна решава да се 
разкрие допълнително една целодневна детска група към ЦДГ „Зорница” за 
учебната 2010/2011 г. 

/за – 27, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

2542-14. На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА, чл. 10, ал. 6 от 
ЗНП, чл. 15, ал.1 от ППЗНП, и по предложение на Кмета на Община Варна 
с вх. № РД-10-2500/264/05.07.2010 г., Общински съвет – Варна решава да се 
преобразува една оздравителна целодневна детска група в целодневна 
масова група за 25 деца, считано от 01.09.2010 г. 

/за – 28, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
2543-14. На основание чл. 21, ал. 1, т.6 от ЗМСМА, чл. 10, ал. 6 от 

ЗНП, чл. 15, ал.1 от ППЗНП, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 и по предложение 
на Кмета на Община Варна с вх. № РД-10-2500/264/05.07.2010 г., Общински 
съвет – Варна решава да дофинансира функция „Образование”, дейност 312 
/специални детски градини/, при приемането на актуализирания бюджет на 
Община Варна за 2010 г. 

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



             Пламен НАЧКОВ 

             Това решение, в начина по който е поднесено  не е гледано в 

постоянната комисия по “Финанси и бюджет”. Става въпрос за 

“дофинансиране”. Първо не е написано от къде и за мен е по-добре да го 

вържем с актоализацията..... Значи, аз правя предложение да се разгледа 

само за сведения да бъде тук, а да се разгледа при актоализацията на 

бюджета, тъй като става въпрос, предполагам, за детските градини, които 

се разшириха и не им достигат парите. Или е от държавно делегираните 

дейности, достатъчно е че е гледано в постоянната комисяи по 

“Образувание” и вече във “Финанси и бюджет” ще се разгледа 

окончателно, при сметките, които се правят при актоализирания бюджет. 

Това ми е предложението. От държавно длегираните е. Минало е през 

комисията по “Образование” и никакъв проблем няма да го гледаш, когато 

гледаш бюджета.  

 

                   Снежана ДОНЕВА 

                    Колеги, предлагам да гласуваме с предложението и 

допълнението на Пламен Начков.  

Резултати от поименното гласуване: за - 29; против - 0; въздържали се – 0; 

отсътващи – 22, предложението се приема.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XV. 

   По точка  петнадесета от дневния ред. 
      Разглеждане на предложения за решения от Комисия по 

приватизация и следприватизационен контрол относно: 
- финализиране на приватизационна процедура за обект по

приходната част на Годишния план за приватизация на 2010 г. 
Докл.:  Т. ТРЕНДАФИЛОВА – 
Председател Комисия по приватизация и 
следприватизационен контрол 

Общ брой присъстващи общински съветници - 30 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

2544-15. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 4, ал. 4 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 № 1965-
3/20/17.02.2010 г. и изготвен протокол от 22.06.2010г., касаещ проведен 
публичен търг с явно наддаване за приватизация на общински нежилищен 
имот, находящ се в гр.Варна, ул. „Мусала” № 7 по АОС № 3908/05.06.2006 
г. и представляващ сграда на един етаж с идентификатор 10135.1507.583.2 
и застроена площ 91,00 кв.м. и земя с площ 41,00 кв.м. идеални части от 
поземлен имот с идентификатор 10135.1507.583, целия с площ от 660,00 
кв.м., 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 “КАМЕН БРЯГ” ЕООД, ЕИК: 148109341, с управител 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, ул. „Мусала” № 7 по АОС №3908/05.06.2006 г. и представляващ 
сграда на един етаж с идентификатор 10135.1507.583.2 и застроена площ 
91,00 кв.м. и земя с площ 41,00 кв.м. идеални части от поземлен имот с 
идентификатор 10135.1507.583, целия с площ от 660,00 кв.м. с “КАМЕН 
БРЯГ” ЕООД, ЕИК: 148109341, с управител Цветан Христов Атанасов – 
ЕГН: , при заплащане на цена в размер на 163 000 лв. /сто шестдесет 
и три хиляди лева/, като сделката не се облага с данък върху 



добавената стойност /ДДС/, 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 – 30, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват - 21/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XVI. 

                По точка  шестнадесета от дневния ред. 
                Разглеждане на предложения за решения от ПК „Обществен 
ред и сигурност” относно: 
  - задължаване на Кмета на Община Варна да изпълни решения на 
ПК „Обществен ред и сигурност” относно: 
   * молба от граждани на гр. Варна с вх. № РД 10-
9100(271)/04.06.2010 г., относно изграждане на тротоар по ул. „Братя 
Миладинови”; 
  * докладна записка от г-н Веселин Василев – директор на 
Първа езикова гимназия - гр. Варна, с вх. № ОС 10-6700(31)/02.06.2010 
г. 

Докл.:  Кр. МАРИНОВ – Председател ПК 
     

 Общ брой присъстващи общински съветници - 30 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 
2545-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 44,ал. 1, т. 7 от 

ЗМСМА, Общински съвет – Варна задължава Кмета на Община Варна да 
изпълни решенията на ПК “Обществен ред и сигурност” на заседание 
проведено на 15.07.2010.г., както следва: 

1. Молба от гражданите на гр. Варна, живеещи  в района на ОУ 
“Васил Априлов” с вх. № РД10-9100/271/04.06.2010 г., относно изграждане 
на тротоар по ул. “Братя Миладинови” 

2. Докладна записка от Веселин Иванов  Василев – директор на 
Първа езикова гимназия гр. Варна с вх. № ОС10-6700/31/02.06.2010 г., 
относно обезопасяване на ул. “Подвис”. 

Срок за изпълнение 15.09.2010 г. 
/за – 30, против – 0, въздържали се – 0/ 

 

 

 

 

 

 

 



XVII. 

              По точка  седемнадесета от дневния ред. 
              Разглеждане на предложения за решения от ПК „Архитектура, 
строителство, устройство, организация и развитие на територията на 
общината и населените места” относно: 

    - приемане на “Наредба за условията и реда за прокопаване на 
елементите на техническата инфраструктура”; 

- изменение на текста на чл. 56, ал. 2 от “Наредба за изграждане, 
стопанисване, контрол и опазване на зелената система на територията 
на Община Варна”; 

- съгласуване на  План за регулация и застрояване на урегулиран 
поземлен имат/УПИ/ VІІ-127 и улична регулация от о.т. 294, 300, 301,302, 
303, 304, кв. 37, план извадка от ПП на ПРЗ на к.к. “Св. Св. Константин 
и Елена”; 

- одобряване на План за регулация и застрояване на ж.к. “Вл. 
Варненчик” ІІ м.р., гр. Варна; 

- включване  в актуализацията на бюджет 2010 г. на Община 
Варна финансови  средства в размер на 100 000 лв. за ремонт на подлези; 

- вземане на решение, с оглед на осигуряване на безопасността  на 
преминаващите деца, да бъде изграден тротоар зад Военна болница, в 
началото на бул. „Хр. Смирненски”, с минимална ширина 80 см., като 
възлага на Кмета на Община Варна да го реализира до 15.09.2010 г. 

Докл.:  Вл. ТОНЕВ – Председател ПК 
     

 Общ брой присъстващи общински съветници - 30 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

2546-17. На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23, 
във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 2 и т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна 
приема “Наредба за условията и реда за прокопаване на елементите на 
техническата инфраструктура”, съгласно приложение. 
    /Резултати от поименно явно гласуване: 
         за – 30, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 21/ 

 
2547-17. На основание чл. 79 от АПК, чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 

21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 2 и т. 8 от ЗМСМА и чл. 62, ал. 10 
от ЗУТ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ПНО10-
9302/3/01.04.2010 г., Общински съвет - Варна изменя “Наредба за 
изграждане, стопанисване, контрол и опазване на зелената система на 



територията на Община Варна, съгласно чл. 62, ал. 10 на ЗУТ”, приета с 
решение № 1227-8(14)/01, 02.04.2009 г. на Общински съвет - Варна, както 
следва: 

 Изменя се текста на чл. 56, ал. 2, като след изменението същият 
придобива следното съдържание: 

“Санкции за неправилно преминаване и паркиране на МПС в зелени 
площи се налагат по Наредбата за обществения ред на Община Варна”. 
 /Резултати от поименно явно гласуване: 
 за – 29, против – 0, въздържали се – 0, отсътват – 22/ 
 
 
 
            Председателят на ПК обяви, че оттегля за разглеждане от дневния 
ред проект от комисията т. III, а именно: 
            
              ІІІ.  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-
6412/20.08.2009 г., и декларация от Антонина Александровна Кичеджи – 
управител на “ИНКОМ РЕАЛ 2” с вх. № ЗАО-6412/06.07.2010г., Общински 
съвет-Варна съгласува План за регулация и застрояване на урегулиран 
поземлен имат/УПИ/ VІІ-127 и улична регулация от о.т. 294, 300, 301,302, 
303, 304, кв. 37, план извадка от ПП на ПРЗ на к.к. “Св. Св. Константин и 
Елена”. 
 
 
 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 
2548-17. 1. На основание   чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с 

чл. 129, ал. 1 и чл. 16, ал. 1 от ЗУТ   и  по предложение на Кмета на Община 
Варна с вх. № ОС-7-9302/31/07.02.2007г., Общински съвет-Варна одобрява 
План за регулация и застрояване на ж.к. “Вл. Варненчик” ІІ м.р., гр. Варна.  

       2. Решението по т. 1 да се обнародва в Държавен вестник на 
основание  чл. 129, ал. 1 от ЗУТ. 
             /за – 28, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

 
2549-17. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с 

докладни записки от  Кмета на район “Приморски” с вх. № ОС10-
1000/23/16.06.2010г. и от Снежана Донева – общински съветник с вх. № РД-
8-94.С/276/05.11.2008г. и по предложение на ПК “Архитектура, строителство, 



устройство, организация и развитие на територията на общината и 
населените места”, Общински съвет - Варна решава да бъдат включени   в 
актуализацията на бюджет 2010 г. на Община Варна финансови  средства в 
размер на 100 000 лв.за ремонт на подлези, съгласно приложение. 

       /за – 28, против – 1, въздържали се – 0/ 
 
 
 

2550-17. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,  и по 
предложение на ПК “Архитектура, строителство, устройство, организация и 
развитие на територията на общината и населените места”, Общински съвет-
Варна реши с оглед на осигуряване на безопасността  на преминаващите деца 
да бъде изграден тротоар, зад Военна болница, в началото на бул. “Христо 
Смирненски”, с минимална ширина 80 см., като възлага на Кмета на Община 
Варна да го реализира до 15.09.2010 г. 

       /за – 26, против – 1, въздържали се – 0/ 
 
 
                 

              Пламен НАЧКОВ - обяснение на отрицателен вот 

              Принуден съм на края да си обясня отрицателния вот, защото след 

като в архитектурата гледаме тротоари, което е дейност БКД, от там на татък 

нямам думи, кой с какво се занимава.  

 

 

 
 

 



XVIII. 

По точка  осемнадесета от дневния ред. 
Разглеждане на отчет от Председателя на Общински съвт – 

Варна за дейността на Общински съвет – Варна и неговите комисии за 
периода 01.01.2010 – 30.062010 г. 

Докл.: Н. АПОСТОЛОВ – 
Председател ОбС 

 
 Общ брой присъстващи общински съветници – 29 
 

Общински съвет – Варна прие следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е : 
 

2551-18. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 27, ал. 6 и 
във вр. с чл. 8, ал.1, т.11 от „Правилник за организацията и дейността на 
Общинския съвет - Варна, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация”, Общински съвет – Варна приема „Отчет на 
Председателя на Общински съвт – Варна за дейността на Общински съвет 
– Варна и неговите комисии за периода 01.01.2010 – 30.06.2010 г.”, 
съгласно приложение. 

 

 /за – 27, против – 0, въздържали се – 2/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIX. 

               По точка  деветнадесета от дневния ред. 
               Разглеждане на предложение за решение от ПК 
„Предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси” относно: 

- участието на общинските съветници Красимир Узунов и проф. 
Николай Джагаров в  състава на комисията, избрана с решение на 
Общинския съвет – Варна № 2406-10-1(24)/23, 24, 30.06.2010 г.  

 
Докл.: О. СИМЕОНОВ – 
Председател ОбС 

 
              Николай АПОСТОЛОВ 

              Това  е първото решение на комисията от този мандат. Не виждам 

в зала председателката на комисията. Давам думата на г-н Симеонов, член 

на въпросната комисия да проечете проекта з арешение. Заповядайте.  

 

               Орлин СИМЕОНОВ 

     Уважаеми колеги, замствам председателката на комисията. На 

основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.19, ал.4 от Закона за 

Предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, с решение № 

2406-10-1/24/23, 24, 30.06.2010 г.  на Общински съвет – Варна е избрана 

комисия със задача  да проучи, да систематизира, анализира и даде 

становище, относно необходимостта  и начина за обновление на уличното 

и парково осветление на Община Варна и във връзка с решение на ПК 

„Предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси”, Общински 

съвет – Варна реши: 

Красимир Узунов в качеството си на общински съветник заемащ 

публична длъжност участва в състава на комисия, която да проучи, да 

систематизира, анализира и даде становище, относно необходимостта и 

начина за обновление на уличното и парково осветление на Община Варна.  

От представената декларация по Закона за предотвратяване и 

разкриване на конфликт на интереси се установи, че Красимир Узунов е 



собственик на фирма „ИНТЕРСЕРВИЗ УЗУНОВИ” АД официален 

представител на Японската корпорация Sharp и в това му качество същият 

е внесъл за обсъждане въпрос за публично частно партньорство, относно 

обновлението на уличното и парково осветление на Община Варна. 

С оглед на изложеното органът по избора преценява, че има 

предпоставки за конфликт на интереси и с оглед на изискванията на чл.19, 

ал.4 от  Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

последният не следва да участва в обсъждането и гласуването на 

горепосочената комисия.  

 

   Пламен ПЕНЕВ  

    Колеги, в т. 19 в проекта за решение, всъщност по дневния ред е 

записано, че участието на общинските съветници Красимир Узунов и 

Николай Джагаров. Съвета на комисята избрана с решение на общински 

съвет Варна № еди кой си, а в решението не видях нищо за колегата 

Джагаров.  

 

             Орлин СИМЕОНОВ 

            Значи, аз ви прочетох това, което е решението на комисията, което 

означава, че по отношение на Джагаров ще има второ решение. Тъй като се 

събират доказателства.  

 

            Пламен ПЕНЕВ 

           Значи, няма окончателно произнасяне..... 

       

          Орлин СИМЕОНОВ 

           Разбира се. Имаме произнасяне на комисята по отношение на 

Красимир Узунов. Не сме казали, че няма да се произнесем и за Джагаров.  

 



           Николай АПОСТОЛОВ 

           Други мнения и съобрабения? Мисля, че въпроса е изяснен по 

въпроса за конфликта на интереси, на г-н Джагаров. Продължава работата, 

така разбрах. По отношение на г-н Джагаров, работата продължава, затова 

проекта за решение, който се предлага е само за г-н Узунов. Други мнения 

и съображения? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение, 

моял да гласува.                     

  

 Общ брой присъстващи общински съветници – 29 
Общински съвет – Варна прие следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е : 

 
2552-19. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.19, ал.4 от 

Закона за Предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, с 
решение № 2406-10-1/24/23, 24, 30.06.2010 г.  на Общински съвет – Варна е 
избрана комисия със задача  да проучи, да систематизира, анализира и даде 
становище, относно необходимостта  и начина за обновление на уличното 
и парково осветление на Община Варна и във връзка с решение на ПК 
„Предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси”, Общински 
съвет – Варна реши: 

Красимир Узунов в качеството си на общински съветник заемащ 
публична длъжност участва в състава на комисия, която да проучи, да 
систематизира, анализира и даде становище, относно необходимостта и 
начина за обновление на уличното и парково осветление на Община Варна.  

От представената декларация по Закона за предотвратяване и 
разкриване на конфликт на интереси се установи, че Красимир Узунов е 
собственик на фирма „ИНТЕРСЕРВИЗ УЗУНОВИ” АД официален 
представител на Японската корпорация Sharp и в това му качество същият 
е внесъл за обсъждане въпрос за публично частно партньорство, относно 
обновлението на уличното и парково осветление на Община Варна. 

С оглед на изложеното органът по избора преценява, че има 
предпоставки за конфликт на интереси и с оглед на изискванията на чл.19, 
ал.4 от  Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 
последният не следва да участва в обсъждането и гласуването на 
горепосочената комисия. 

 
        /за – 27, против – 0, въздържали се - 2/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ХХ. 

По точка двадесета от дневния ред: 
  Обсъждане на предложение за решение от Председателя на 

Общинския съвет – Варна относно свикване на ХХVІ-то заседание на 
Общинския съвет – Варна при следния проект за дневен ред: 

- приемане актуализация на Бюджета на Община Варна за 2010 г.; 
- предложения за решения от ПК и ВрК към Общинския съвет – 

Варна. 
Докл.: Н. АПОСТОЛОВ – Предедател ОбС 

 

  Председателят на Общинския съвет – Варна предложи на 

присъстващите общински съветници следния проект за решение: 

  На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 45, ал. 1, т. 1 от 
„Правилник  за организацията и дейността на Общинския съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, 
Общински съвет – Варна решава ХХVІ-то заседание на Общинския съвет да 
се проведе на 11 август 2010 г. от 09.00 ч.в Пленарната зала на Община 
Варна при следния проект за дневене ред: 

- приемане актуализация на Бюджета на Община Варна за 2010 г.; 
- предложения за решения от ПК и ВрК към Общинския съвет – 

Варна. 
 

          Общ брой присъстващи общински съветници – 30 

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 
2553-20. На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 45, 

ал. 1, т. 1 от „Правилник  за организацията и дейността на Общинския съвет 
– Варна, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация”, Общински съвет – Варна решава ХХVІ-то заседание на 
Общинския съвет да се проведе на 11 август 2010 г. от 09.00 ч. в 
Пленарната зала на Община Варна при следния проект за дневен ред: 

- приемане актуализация на Бюджета на Община Варна за 2010 г.; 
- предложения за решения от ПК и ВрК към Общинския съвет – 

Варна. 
 
/за – 30, против – 0, въздържали се – 0/ 



ХХІ. 
По точка двадесет и първа от дневния ред: 

     Разглеждане на „Доклад” от общинския съветник Красимир 
Узунов, вх. № ОС-10-94-К(12)/15.07.2010 г., в изпълнение на решение на 
Общинския съвет – Варна № 2197-4(23)/19.05.2010 г., относно проведено 
Общо събрание на акционерите на „Спортен комплекс Варна” АД. 

Докл.: Кр. УЗУНОВ – общински съветник, 
представител на Община Варна в Общото 
събрание на акционерите на „Спортен 
комплекс Варна” АД 

 

  Николай АПОСТОЛОВ 

            Излязъл от задръстването, в залата е г-н Узунов. Преминаваме към 

разглеждане на точка 19 от дневния ред, а именно разглеждане на доклад  от 

общинския съветник Красимир Узунов. Заповядайте Красимир Узунов.  

 

             Красимир УЗУНОВ 

             Искам да ви докладвам какво свърших, когато бях поканен на общото 

събрание на акционерите. Събранието се проведе на 24.06.2010 г., на ул. “Цар 

Симеон” 1, при спазване на всички разпоредби и действащи нормативни 

актове. Събранието се проведе под единодушно избрано ръководство 

Николаев, Стелиян Косев, секретарка  - Стоева. Дневния ред беше отчет за 

дейността на дружеството през 2009 г. Доклад на дипломирания експерт, 

приемане на решение за разпределение на печалба на дружеството, 

освобождаване от отговорност членовете на дружеството и избор на 

дипломиран експерт счетоводител за 2010 г. по 1-ва точка, какво са 

свършили за цялата година докладва архитект Марин Митев. Решението след 

доклада беше, че се приема отчета на дейността на дружество. Гласували 

100%, 0 – против, въздържали се няма. По 2-ра точка се прие доклада на 

дипломирания експерт счетоводител, между другото да припомня, че на 

събранието присъства и юрист от общината. Да ви казвам, че всички са 

гласували на 100%, вие на края най-вероятно ще ме питате какво ще стане 



със стадиона. Искам да ви кажа, че документацията, която се представи на 

събранието беше изключително изрядна и там всеки похарчен лев, беше 

показан къде и за какво е изхарчен. Цените, по които са правени изкопни 

работи, преместване на ВиК, преместване на ел. Инсталации, подготовка на 

терена за изграждането на стадиона, те са толкова добри, че ако ги покажем 

на отдела административния за цени, ще им стане лошо. Нямат нищо общо с 

цените, с които се сблъсква тук някои от вас в комисията, в която сме – 

“Строителство и архитектура”. Т.е. доста пресметливо, доста изчистено и 

доста ясно са харчени парите, тъй като те са изваждат от ..., те са частни 

пари. Искам да ви кажа, че в края а краищата, питах Марин – все пак кажете 

кога варненци питат, ще има стадион? Марин беше категоричен, че стадиона 

ще бъде направен за 2013 г., но само стадиона с всички оборудвания към 

него. Знаете, че в проекта беше предвидено да има търговски площи, да има 

разни неща от рода на ретел паркове, молове и т.н. Тези неща ще бъдат 

отложени във времето, нищо че общината може да има процент и дял. Но той 

каза, че до две години са предвидени бюджетни средства да се изгради 

стадиона и залата, спортна зала, в която ще се тренират там гимнастики и 

разни други неща, а също така и басейна. Което на мен ми дава увереност, че 

това нещо бъде свършено, тъй като го казва изпълнителния директор и 

собственика на дружеството, който участва в акционерното дружество. И той 

каза, че това освен всичко друго е и морален ангажимент, който те като 

дружество са поели пред града и че не могат да отстъпят от тези морални 

ангажименти. За мен това беше достатъчно ясно. Преглеждах ги 

изключително подробната сметна документация, което представиха и си 

мисля, че в един бюджет от 50 мил. лв., какъвто са предвидили, те ще влязат 

в него и ще успеят да направят това съоръжение, което да не забравяме, че 

общината ще има отново тези проценти, които  е заложени по устав да има. 

От там нататък ще има един проблем, който ще бъде дискутиран тук в тази 

зала от всички, тъй като общината в момента участва единствено и само с 



апортна вноска земя, какво ще правим после? Това ми е предмет на днешната 

дискусия и не е нещо, което в момента трябва да обсъждаме. Но така или 

иначе на обществеността трябва да стане ясно, че дружеството се управлява 

прозрачно, честно, управлява се по начин, по който се водят нещата към 

изпълнение на програмата, истината е, че нещата са се забавили в предвид на 

това, че на останалия терен, който не е малко – 80 декара, са предвиждали в 

дружеството да се построят жилища от продажбата на които да се субсидира 

цялата дейност, но така или иначе това нещо е спряно, защото купувачи няма 

просто. Но уверението е категорично на 100 %, че ще имаме стадион с 

всичките му комуникации, а между другото металната конструкция е 

поръчана в Германия, ходили са делегати в Германия в най-големия завод за 

метални конструкции, посещавания завода, който е правил и стадиона 

“Арена” в Мюнхен. Въобще доста професионален подход и си мисля, че 

всякакви слухове от рода на – “ще си имаме още една дупка”, са доста 

неоснователни. И след като аз съм обеден мисля да пренеса на всички 

присъстващи тук и на варненската общественост моята убеденост, че стадион 

ще има и то такъв, какъвто заслужаваме. Ако имате някакви въпроси ми ги 

задавайте.  

 

              Николай АПОСТОЛОВ 

              Колеги, имате въпроси към г-н Узунов. Заповядайте г-н Симеонов.  

              Орлин СИМЕОНОВ 

               Колега Узунов, интересува ме следното. Вие знаете ли каква е 

апортната вноска на Община Варна?  

 

              Красимир УЗУНОВ 

              За съжаление, това ми беше същия въпрос, когато общината е 

влизала в това сдружение, дали е правена оценка на земята, теса 100 и кусур 



декара, да не излъжа сега, каква е цената на тази земя? Не получих отговор и 

не знам.  

              Орлин СИМЕОНОВ 

              Така, значи моята първоначална информация, не казвам със 

сигурност е, че е от порядъка на 4 мил. лв. – общо. 

              Красимир УЗУНОВ 

              Лева? А, изключено, много е ниско.  

              Орлин СИМЕОНОВ 

              И аз това имам предвид. Значи …… 

              Красимир УЗУНОВ 

              Не, тя е 34 %, говорим за цената на земята, която е вкарана - това 

пита Орлин.  

              Орлин СИМЕОНОВ 

              И другото, което ме интересува, правили се нещо от дружествата за 

актуализация на тази апортна вноска, защото оценката е явно изключително 

под всякакво …… 

              Красимир УЗУНОВ 

              Не, не е повдиган въпроса. Също не е повдиган въпроса и за другото, 

че цялата инвестиция, до 50 ми. лв. ще бъде направена изцяло от страна на 

“Химинпорт”, без да се търси нищо от общината.  

 Това е категорично.  

              Д-р Янко СТАНЕВ  

              Значи, при създаването на дружеството и в договора за създаване на 

дружеството са описани всички условия заедно с цената на апорта, и заедно с 

това, че тя представлява подобаваща оценка34%. И цената на инвестицията 

няма как да е описана, тъй като тя се актуализира няколко пъти и 

единствените ангажименти, които са поети вътре са много ясно описани в 

задълженията съгласно ЗМСМА чл. 63, които поемаме. За ангажиментите, 



нашите на общината и за ангажиментите на инвеститорите. Всичко е там и 

всичко в публично, и е там в интернет.  

 

              Веселин МАРЕШКИ 

              От предните изказващи, колегата Станев и Симеонов, разбрах две 

неща и не разбрах едно нещо, от което каза г-н Узунов, затова сега се 

опитвам да си поясня. Разбрах, че няколко пъти се е увеличала стойността на 

инвестицията.  

 

              Красимир УЗУНОВ 

              Не е казано такова нещо.  

 

              Веселин МАРЕШКИ 

              Току що каза д-р Станев, че няколко пъти се е правило. 

              Красимир УЗУНОВ 

              Той ако е казал, аз не знам. 

 

              Веселин  МАРЕШКИ 

              И на въпроса на г-н Симеонов, пък в този смисъл наистина, нямали 

да се направи няколко пъти и преоценка на апортната вноска, за да се види от 

общината.  

              Красимир УЗУНОВ 

              Можем да го поставим на общо събрание, но........... 

             Веселин  МАРЕШКИ 

              Да, аз просто питам. Тя може и да е завишен, може да се повиши, 

нали. Но след като на едното се е правило такива.......... 

              Красимир УЗУНОВ 

              Добре, ще го имам в предвид.   

 



             Веселин  МАРЕШКИ 

              И това, което не разбрах обаче, останах с впечатлението от вашето 

изказване, г-н Узунов, че вие навявате на мисълта, че от една страна едно 

дружество се управлява много прозрачно и много хубаво, и това е много 

добре, но това е частно дружество. И от друга страна навявате на мисълта, че 

общината ............. 

 

              Красимир УЗУНОВ 

             Това е АД-то, за което говорите. 

 

              Веселин МАРЕШКИ 

             Да, това имам предвид,. Но от друга страна пък така, може би 

неправилно съм разбрал, но казахте, че според вас общинския бюджет и 

разходите, които общината дава за същите видове дейности са многократно 

завишени.  

              Красимир УЗУНОВ 

              Да, това казах.  

 

              Веселин МАРЕШКИ 

              Еми, просто това нещо, според мен, моментално трябва да се сведе 

до ................. 

              Красимир УЗУНОВ 

              Ама то се знае, Марешки.  

             Веселин МАРЕШКИ 

             Ама не, то трябва да се сведе...... Като общински съветник казвам да 

си го дадем за разследване на органите да се видят данните, това имам в 

предвид. 

              Красимир УЗУНОВ 

              Аз не казвам нищо ново.  



               Веселин МАРЕШКИ 

               Не е нормално едно дружество, т.е. абсолютно нормално е за едно 

частно дружество да си защитава интересите и да си води прозрачна 

политика и ние го приветстваме, но ние трябва да го приветстваме също и в 

общината.  

              Красимир УЗУНОВ 

              Значи, аз бих те помолил да не използваш констатации, които са ясни 

за всички от това, което аз казвам, за да стават някакви прецеденти. За всички 

е ясно, че търговете, с които се правят пътища, изкопи, второ, трето, пето, са 

завишени. Този въпрос не е дискусионен. Затова бяха уволнени маса 

служители в администрацията. Но това не произтича от този доклад и тези 

думи, които аз казвам. А дали ще правим тотално разследване на всички 

сделки и строителни, за 5 години назад, тя друга работа, която не е моя 

работа.  

               Веселин МАРЕШКИ 

               Оооо, ние няма правим, въпроса е дали сезираме органите и от тука 

пък, сега пък ме навеждате на още една мисъл. Значи искате да кажете, че за 

всички е ясно, но органите не го разследват, така ли да разбирам.  

              Красимир УЗУНОВ 

              Еми, не искам да ти давам никакъв отговор.  

               Веселин МАРЕШКИ 

               Добре, благодаря.  

               Николай АПОСТОЛОВ 

              Други въпроси? Мисля, че отиваме в една плоскост, скоро приключи 

одита на общината, така може да се запознаем. Преди една седмица съвсем 

прясно, и до колкото на мен ми е известно е положителен.  

 Други въпроси към г-н Узунов?  

              Красимир УЗУНОВ 

              Добре, ако няма, благодаря ви.  



             Николай АПОСТОЛОВ 

            Благодаря и аз на г-н Узунов, бяхме му възложили да изнесе пред нас 

информация, за това как е протекло общото събрание. Мисля, че задоволихте 

любопитството на общинските съветници.  

 

              Красимир УЗУНОВ 

              Искам да благодаря, че изключително сериозно се подхожда, сега 

финансовите затруднения са такива, аз ги казах. Но така или иначе ще има 

стадион 2013 г., в пълния му обем. Проекта е изключително добър, проекта е 

платен на германците. Аз искам само да ви кажа, че когато искаме една 

работа да стане хубава, се намират най-добрите проектанти, намира се най-

доброто решение, използват се най-модерните технологии и се прави нещото. 

Цената е друга работа.  

 

 

 

Общински съвет – Варна няма решения. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ХХІІ. 
 
По точка двадесет и втора от дневния ред: 
Изслушване на информация от представителя на Община Варна 

в Общото събрание на МБАЛ „Св. Анна”, гр. Варна, проведено на 
22.07.2010 г. 

Докл.: д-р Ив. БОЯДЖИЕВ – общински 
съветник, представителя на Община Варна в 
Общото събрание на МБАЛ „Св. Анна” 

 
             

              Николай АПОСТОЛОВ  

            Току що в залата с последни сили влиза д-р Ивайло Бояджиев, за 

последна точка 22 от дневния ред. Където той иска да запознае общинските 

съветници с неговото участие в работата на общото събрание на ЕМБАЛ 

“Света Ана”. Заповядайте д-р Бояджиев. 

 

            Д-р Ивайло БОЯДЖИЕВ  

            Уважаеми колеги, имайки в предвид, че е последна точка, вашата 

умора, моят доклад няма да бъде толкова подробен. Ще ви запозная с 

важната фактология по това, което общото събрание е взело като решения. 

По точките по отношение приемане на отчета на дружеството, одита и 

държавата и аз, като представител на общината и другите представители на 

общините от областта, гласуваха за. Беше изказана благодарност на досега 

управляващата изпълнителна директорка, д-р доц. Лидия Петкова, наша 

колежка бивша.  

    Позитивен е финансовия резултат в края на финансовата година, 

като най-голям длъжник се оказа държавата. Не са изплатени пари на 

болницата по отношение на спешността. Следващите точки бяха 

освобождаване на предишното ръководство и така избиране на нов борд на 

директорите. Когато аз, като представител на Община Варна, зададох 

въпроса към представителката на държавата, д-р Ирена Велинова, какви са 



намеренията, краткосрочни и дългосрочни, визията на министерството на 

здравеопазването за развитието на окръжна болница и дали министерството 

ще има някакъв конкретен финансов ангажимент, към тази структурна 

определяща за здравеопазването на Варна болница. Беше ми отговорено, че 

към момента се изготвя здравна карта, че се надява в екип да се приемат 

конкретни мерки, които в момент на криза ще подпомогнат за една 

стабилизация на дружеството. Този отговор за мен беше не задоволителен. 

Помолих мнение за новоизбраните мои колеги в борда на директорите, това 

са доц. Дико Башнаков и д-р Веселин Николов Иванов, но така да се каже, 

те нямаха конкретна визия, пък и не им беше дадена думата с решение на 

общото събрание. Общото събрание реши, че към момента не е необходимо 

да бъдат изслушани, другите двама членове на борда на директорите. 

 Именно по тази причина аз гласувах против освобождаването на 

досегашното ръководство и назначаването на новото ръководство, защото 

както стана ясно от не проведения до края дебат, министерството на 

здравеопазването няма ясна визия какво ще става в краткосрочен и 

дългосрочен план с нашата болница, нито има някакъв ясен конкретен 

финансов ангажимент.  

По отношение на здравната карта, всяко правителство изготвя здравна 

карта и с това се започва здравната реформа, и не се довършва. Обаче 

конкретно този отговор, при положение че 10 дена след вписване в 

търговския регистър,а то оперативно става в 10 дневен срок, те трябва да 

вземат конкретни решения по отношение на болницата, което да укрепи в 

състояние на криза, на страната ни, на здравеопазването ни и конкретно на 

тази болница. Вие знаете тежкото състояние на тази болница, не поради 

мениджмънт, а поради това, че конкретни плащания от страна на 

държавата, като спешност и от страна на здравно осигурителната каса по 

отношение на подписания договор не се извършват. Именно това е довело 

до тежкото финансово състояние на това лечебно заведение.  



Последната точка, която беше предложена от министерството на 

здравеопазването едностранно, от страна на държавата да се увеличи 

дяловия капитал на дружеството, за сметка единствени и само в полза на 

държавата, от 51 % на 66%. Това, което бях оторизиран от общинския 

съвет, да защитя интересите на Община Варна го направих. Бях поръчал 

официална справка от страна на Община Варна, какви средства са 

изразходвани от бюджета на общината от 2001 г. до 2010 г., точната сума е 

6 мил. 206 хил. 854лв. Значи, за периода от 2001 г. до 2010 г. И всъщност 

ние като миноритарен собственик сме дали с около 2 мил. и 300 хил. лв. 

повече пари от колкото държавата за същия период от време. При липсата 

на ясна визия от страна на министерството на здравеопазването и ясен 

ангажимент финансов по отношение на бъдещето развитие на болницата, 

смятам, че гласувайки против това предложение на министерството съм 

защитил интереса на варненци и изказах мнение, че когато стане конкретен 

финансовия ангажимент, визията на болницата, нямам нищо против да се 

обсъди и варианта да се вдигне процента. Но ако това нещо не стане 

предлагам, ние като така да се каже собственик на 34% от болницата да 

изготвим едно конкретно предложение, а това би трябвало да стане, за да 

бъде внесено в общото събрание, за повишаване процента на Община 

Варна, такова предложение беше внесено, но поради вина на държавата не 

беше вписано в търговския регистър. Т.е. ние повторно да внесем такова 

предложение и при разговор с министерството на здравеопазването, нашият 

финансов ангажимент, който ние съвестно си изпълняваме като община, 

съответно да бъде материализиран, като един по-голям процент 

представителство в това търговско дружество, която е всъщност 

стратегическа болница, структурно определяща здравеопазването на област 

Варна.  

Искам да кажа, че в това гласуване не бях сам. Гласуваха против 

покачване едностранно от страна на държавата всички други общини с 



изключение на, говоря за общините в областта, с изключение на Аврен и 

Бяла. Т.е. не бях единствен в това си желание и тази защита на интересите 

на Община Варна. И в този смисъл искам да помоля в последващи 

заседания на общинския съвет да бъда оторизиран да внеса документи от 

името на Община Варна за дяловото участие на община Варна в 

конкретното дружество. Благодаря за вниманието. В момента сме 34%, при 

положение, че в периода 2001 г. – 2010 г.сме участвали с около 63 % в 

издръжката на болницата, правете си сметката. Но поне да повишим до 49 

%, не изказвам революционно да вземем 51%, защото това нещо е въпрос на 

желание от страна на държавата. За съжаление така е, аз също съм за това 

предложение и подкрепям мнението на д-р Янко Станев, което той изяви на 

предидущото заседание на общински съвет, но за съжаление без доброто на 

държавата, без ясния ангажимент на министерството на здравеопазването, 

документално и юридически няма как да стане. Т.е. в един диалог, без 

диалог можем ад се преборим евентуално до 49%, с диалог вече като 

мажоритарен собственик и това нещо може да го свърши...... 

 

           Красимир УЗУНОВ  

           Докторе, това ми прилича на някакви сантименталности. Даваме 

парите, а пък сме никакви. Няма такива филми бе. Като даваме 60-70% от 

парите казваме – искаме си дяловете. После дали ще я приватизираме, дали 

ще правим структурни промени, дали ще я изравняваме със земята да 

правим нова болница си е наша работа. Обаче ние трябва да можем да 

правим, което е необходимо. В момента и на кьоравите е видно, и на 

глухите – ясно, че тази болница е един трап, в който се наливат пари и нищо 

не се случва. Има само негативи от страна на гражданите.   

 

 

 



            Д-р Ивайло БОЯДЖИЕВ  

            Аз съм на 100% съгласен с вас, но казвам, че чисто юридически няма 

да стане без решението и доброто на министерството на здравеопазването. 

Също така ще защитя колегите, които работят в окръжна болница, които 

свръх усилия дават един добър здравен продукт, и също ще кажа, че ако 

държавата има апетит към конкретния ресурс, финансов, сграден и на 

земите които разполага съответно дружеството, това е едно. Това, че оставя 

на болницата на вегитира е съвсем друго. Т.е.  без ясен ангажимент от 

страна на министерството да се модернизира болницата и тогава вече по 

някакъв ние бих ме отстъпили, при този ангажимент, който ще е добре да 

даде един добър здравен продукт на варненци. Тогава бих си вдигнал 

ръката. Но без ясен ангажимент, без ясната визия от страна на 

министерството, няма как да стане, докато аз съм представител в ЕБАЛ 

“Света Ана” да се случи. Но казвам, какво е реалистично, аз да бъда 

упълномощен да се подготвят документите и да се преборим до 49%. 

Повече да станем от миноритарен – мажоритарен собственик е единствено с 

разрешение на министерството.  

 

            Доц. Константин ТРОШЕВ  

            Колега Бояджиев, бихте ли ни казал, как е изпълнен ангажимента на 

другите общини? 

 

            Д-р Ивайло БОЯДЖИЕВ  

            Реално, с няколко дарения, които е направена община Аврен, но те 

са минимални средства. Всъщност няма внесени никакви средства, нито 

апортирано имущество от страна на останалите общини. 

 

            Доц. Константин ТРОШЕВ  

           Значи гласуват общините за нещо, а не допринасят за нищо?!  



            Д-р Ивайло БОЯДЖИЕВ  

            Абсолютно е така. Именно това е гледната ми точка и от там могат 

да се вземат и процентите, въпреки че по закон няма как да се случи.  

 

             Орлин СИМЕОНОВ 

             Сега, аз искам не само да даваме пълномощно на нашия 

представител там, а да го задължим за следващата сесия на 11.08.2010 г., да 

внесе предложение, което да се гласува на сесията в смисъла, за което 

говорихме преди малко. За увеличение дела на Община Варна в ЕМБАЛ 

“Света Ана”. 

 

             Николай АПОСТОЛОВ 

             Това процедурно предложение ли е? Проект за решение. Трябва да 

проверим кворума, да видим дали имаме достатъчно хора. Общо 23, няма 

как да гласуваме, г-н Симеонов.  

Други въпроси към г-н Бояджиев? 

 

     Димо СТОЕВ 

    Казахме, че д-р Бояджиев е гласувал, обаче останалите как са 

гласували и ще бъде ли назначен и кога новия борд. Другото нещо, което е 

като предложение разбира се, вероятно за следващата сесия, имайте 

предвид, че тази болница от 99 г. до може би момента, когато 

мажоритарния дял стана вече от страна на министерство на 

здравеопазването, издръжката само е била от 10 до 12 мил. лв., като 

задължаваха си нашето 18% за този период да бъдат средства за 

инвестиционни цели. Така че, аз оспорвам тези 6 мил., които тук в момента 

д-р Бояджиев докладва. Тези средства са много повече, което означава, че 

нашето участие като Община Варна, нашето участие е далеч по-голямо. 

Така че предложението ми при всички положения, имайте в предвид това 



беше един пладнешки грабеж, в един момент когато министерството, нали 

тогавашното правителство естествено, завоюва това си право да бъде 

мажоритарен собственик върху тази болница. Както ни я взеха болницата, 

подкрепям г-н Узунов, така сега в момента да ни я върнат обратно. 

Благодаря. 

               

              Д-р Ивайло БОЯДЖИЕВ 

              Само защото беше зададен конкретен въпрос. Официалната справка 

изготвена от администрацията беше за толкова средства за 2001 г. – 2010 г.  

По отношение, както казах, и двете гласувания за новия борд и за 

освобождаване на стария борд на директорите, и за промяната на дяловия 

капитал, премина по този начин. А всъщност държавата беше подкрепена 

единствено и само то община Аврен и от община Бяла. Това бяха 

гласуванията. Всъщност, като процент, държавата вдигайки си ръката вдига 

51%, с останалите общини, които подкрепиха бяха 63,6%. Да отговоря 

конкретно.  

 

               Николай АПОСТОЛОВ 

               Колеги, имате ли други въпроси? Не виждам други въпроси.  

     Да благодарим на д-р Бояджиев и поради изчерпване на така 

приетия дневен ред, закривам двадесет и петото заседание на Общински 

съвет Варна. приятна почивка. Благодаря ви.  

  
 

Общински съвет – Варна няма решения. 
 

Поради изчерпване на дневния ред и поради липса на кворум в 

Пленарна зала, на 29.07.2010 г. в 18.00 ч. Председателят на Общинския 

съвет – Варна г-н Николай АПОСТОЛОВ обяви за закрито Двадесет и 

петото заседание на Общинския съвет. 



 Копие от настоящия протокол да се изпрати до Кмета на община 

Варна и до Областния управител на област Варна. 
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