
П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 35 

 
Тридесет и петото заседание на Общински съвет – Варна, под 

ръководството на Председателя на Общински съвет – Варна г-н Николай 
Апостолов, се проведе на 22.06.2011 г. от 09.00 до 17.00 часа, на 
23.06.2011 г. от 09:00 до 12.30 часа и на 29.06.2011 г. от 09.30 до 11.30 
часа. 
 

ПЪРВИ ДЕН – 09.00 часа 
Присъстват 44 общински съветници, отсъстват 7 общински 

съветници: 
Валерия Ангелова 
Добромир Кондов 
Иван Славков 
Красимир Узунов 
Огнян Къчев 
Орлин Симеонов 
Пламен Начков 

 
 
Николай АПОСТОЛОВ  
... следователно имаме кворум и можем да открием Тридесет и 

петото заседание на Общински съвет - Варна. Проектът за дневен ред ви е 
раздаден. Ще помоля и колегите, които са пред залата да заемат местата 
си. Ако имате мнения, съображения, предложения за допълнения към 
дневния ред моля да ги направите в момента на обсъждане. В самото 
начало, докато колегите се концентрират искам да прочета едно 
предложение от кмета Кирил Йорданов за оттегляне на точка от така 
предложения дневен ред. С писмо с изх. № СДЖ 10 – 9303(67)/18.02.2011 
г., кмета на града предлага Общински съвет - Варна да учреди 
безвъзмездно право на ползване на имот общинска собственост, находящ 
се в гр. Варна. ж.к. “Владислав Варненчик”, ул. “Константин и Фружин”, 
на сдружение “Национален център за социална рехабилитация”. В имота се 
предоставя социална услуга “Център за настаняване от семеен тип за деца 
с увреждания”, която се управлява от посочената по-горе неправителствена 
организация. Същата е в остра финансова нестабилност. Не се изплащат 
своевременно средствата за издръжка и работни заплати на персонала при 
положение, че са преведени авансово от Община Варна. Това застрашава 
качеството на услугата, която ползват осем лица с множество увреждания. 
В резултат на изложеното, тъй като следват договора с “Национален 
център за социална рехабилитация” да се прекрати, моля да се оттегли от 
дневния ред на Тридесет и петото заседание на Общински съвет - Варна 



предложението за учредяване на безвъзмездно право на ползване. Това е 
предложението, което е входирано от кмета на града - г-н Кирил Йорданов 
за оттегляне на точка пета от така предложения проект за дневен ред, с вх. 
№ СДЖ 10 – 9303(67)/20.06.2011 г. Така че от проекта за дневен ред, 
колеги, отпада от точката по “Собственост и стопанство” подточка пет. 
Имате думата за мнения и съображения по предложения проект за дневен 
ред. Проф. Джагаров, заповядайте.  

 
Николай ДЖАГАРОВ 
Г-н председател, колеги. Първо един чисто формален ... Точка 16 е 

назована “Актуализиране на годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти общинска собственост за 2011 г.”. Същото заглавие 
е и т. 54. Какво значи това нещо? Две едни ... Една и съща тема в две точки 
ли ще я гледаме?  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Два пъти се актуализира годишната програма. Две предложения има 

на кмета, два пъти предлага да се актуализира конкретния обект. Затова 
два пъти ги е гледала комисията, два пъти ги предлага ... 

 
Николай ДЖАГАРОВ 
Защо трябва да бъдат в две различни точки, това ми е въпроса?  
 
Николай АПОСТОЛОВ  
Така са преценили колегите от комисията.  
 
Николай ДЖАГАРОВ 
Ами вижте, когато ние актуализираме, ние трябва да имаме поглед 

върху цялата актуализация. Така на парче какво ще стане? Ние можем да 
сложим и трета точка за трето изменение, четвърта точка за четвърто 
изменение, пета точка за пето изменение. Вие все пак сте председателят на 
Общинския съвет, който би трябвало да прецените къде да ги сложите и по 
какъв начин. Второ, предлагам т. 38 да отпадне от дневния ред. Мотивите 
ми са за това, че се предлага предоставяне на безвъзмездно ползване на 
Министерството на правосъдието част от ученически общежития, 
забележете безвъзмездно. Когато ние от учениците изискваме да заплащат 
30 лв. на месец за легло в стая с четири места. Това са 11 стаи по 120 лв. 
месечно, за шест години са приблизително 80 хил. лв. Въпроса ми е такъв, 
толкова ли е богата Община Варна и толкова ли излишни средства има, за 
да предоставя за пет години 80 хил. лв. на Министерството на 
правосъдието? Затова аз призовавам общинските съветници да снемат 
точката от дневния ред.  

 



 
Николай АПОСТОЛОВ  
Благодаря на проф. Джагаров. Г-н Марешки. Да се готви д-р Станев.  

 
Веселин МАРЕШКИ 
Уважаеми колеги, искам да ви предложа в дневния ред да включим 

едно решение за разглеждане, което е минало на комисия с пълно 
мнозинство от 7 – за, против – 0 и въздържали се - 0, а именно 
предложението на кмета, на основание еди кой си във връзка с 
предоставяне на становище за допустимост на частична отмяна на 
строителна забрана, Общинския съвет решава и след запознаване със 
становището на общинската администрация въз основа на констатация на 
извършения контрол даваме предложение на министъра на МРРБ за 
частично отпадане на строителна забрана за имот и тука са приложени 
всички доказателства, че всички неща по тези имоти са изпълнени в срок и 
аз не виждам основание това нещо, да ги бавим хората допълнително. 
Благодаря.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Благодаря на г-н Марешки. Д-р Станев, заповядайте.  
 
Янко СТАНЕВ 
Уважаеми г-н председател, предлагам в точката по “Финанси” да 

влезе точката, с която да отпуснем средства, финансови средства за 
организация и провеждане на фестивала “Балерман”, всички три години 
подред превеждаме тези средства, тази година сме пропуснали и тъй като 
датата е следващата седмица провеждането, предлагам да влезе по 
спешност в дневния ред разглеждането на точката за финансиране на 
организацията и провеждането на фестивала “Балерман”. Всички знаем, че 
става въпрос за един фестивал, който се отразява директно по RTL и прави 
реклама на Варна.    

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Благодаря на д-р Станев. Д-р Митковски.  
 
Ивайло МИТКОВСКИ  
Уважаеми г-н председател, имам две предложения към дневния ред. 

Едното е в точката по “Собственост и стопанство” да бъде включена точка, 
която е гледана в комисията, но поради липса на юридическа обосновка не 
е завършено гледането за включване във фонд “Ведомствен’ на едно 
жилище във връзка с разкриването на отделение по неврохирургия в 
УМБАЛ “Св. Марина” за колега, който е привлечен от друг град. И 
второто ми предложение, една декларация, която ви бях прочел и внесъл 



на предното заседание във връзка с опрощаване на задълженията на майки, 
общо казано, според някой неправомерно взели пари, помощи във връзка с 
посещението на техни деца в детски градини и ясли. Декларация, която 
предния път внесох и прочетох на заседание на Общински съвет, която 
предлагам днес да бъде гласувана.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Благодаря на д-р Митковски. Г-н Маринов.  
 
Красимир МИНКОВ МАРИНОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. Искам да внеса 

предложение в  дневния ред, но първо искам да споделя ... Първо, искам да 
споделя защо го внасям аз. Поради отсъствието на председателя на 
комисията по “Собственост и стопанство” - г-н Симеонов, и по 
предложение на кмета на Община Варна, внасям следното предложение за 
решение: преобразуване от публична общинска собственост на имот 
находящ в район “Приморски”, кв. 798 по плана на 17 район ... Нова точка 
внасям. Предложение за нова точка. За решение да бъде преобразувана 
публичната общинска собственост с площ 1 780 кв. м. в частна общинска 
собственост, основанието ... Предложението е подписано от кмета на 
Община Варна, а основанието е, че е прекратена два пъти процедура за 
този имот за изграждане на паркинг, поради липса на желание и 
инвестиционни намерения. Затова моля да бъде прието в дневния ред това 
предложение, което да обсъдим. Благодаря ви. 

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Благодаря на г-н Маринов. Г-н Тонев.  
 
Владимир ТОНЕВ 
Колеги, предлагам да бъде включено като точка последна, когато се 

чете комисията по “Финанси” нещо, което ние го разгледахме на 
комисията по “Финанси”, а именно: предлагам да включите в дневния ред 
следното предложение: Общински съвет Варна задължава кмета на 
Община Варна при извършване на освободени сделки съгласно чл. 45 от 
Закона за данък върху добавената стойност, да не ползва правото на избор 
предоставен от доставчика по ал. 7 за облагане на ДДС, включително 
доставка по ал. 1, 3 и 4. Гледахме го в комисията по “Финанси”, просто г-н 
Станев е забравил да го включи в дневния ред.  

Предлагам подточка 32 от „Собственост и стопанство” да отпадне, 
тъй като има дублиране с друга точка. 

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Благодаря на Владо Тонев. Неделчо Михайлов.  



 
Неделчо МИХАЙЛОВ 
Уважаеми колеги, добър ден. Уважаеми г-н председател, тъй като 

точка последна, която е в проекта за дневен ред е изслушване на 
представители на велоклуб “Устрем” мисля, че в рамките на добрия тон и 
уважението към нашите съграждани да изтеглим тази точка максимално 
напред, за да не се наложи хората да чакат края на дневния ред.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Къде? 
 
Неделчо МИХАЙЛОВ 
Ако разбира се тук има хора от велоклуб “Устрем”, предлагам те да 

бъдат непосредствено след първа точка “Питания и отговори на питания”. 
 
Николай АПОСТОЛОВ  
Те дали са в залата?  
 
Неделчо МИХАЙЛОВ 
Казах, ако присъстват тук, защото нямаме никакво основание да ги 

караме да чакат цял ден или може би утре, когато най-вероятно ще 
завърши сесията. Да си кажат нашите съграждани каквото имат да казват и 
да си ходят по делата и ние да си гледаме нашата работа.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Разбрах. Благодаря. Евгения Александрова, заповядайте.  
 
Евгения АЛЕКСАНДРОВА 
Две предложения. Едното, разговаряла съм с председателя на 

финансовата комисия да влезе в специално всички предложения въпрос за 
ремонта на читалище “Константиново”. То е минало първо през комисията 
по “Култура”, той е запознат с тази преписка, имаме просто един формален 
пропуск. И второто ми предложение е да задължим борда на ССД да 
приеме оставката на г-н Божидар Дочев, тъй като искам да поясня най-вече 
за медиите, че в момента случаят Божидар Дочев не е приключил. Той 
просто формално си е предложил оставката, но това още не означава, че 
човекът е уволнен, махнат, съкратен или каквото и да е било. Така че има 
сериозната опасност при двама членове от ГЕРБ, толерирани от ГЕРБ, този 
Божидар Дочев да остане, като прокурист на ССД.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Г-н Пашов.  
 



 
Николай ПАШОВ 
Уважаеми г-н председател, колеги. Предлагам от т. 10, предложения 

за решения на ПК “Младежки дейности и спорт” да отпадне подточка пета, 
създаване на работна група за реда и условията за ползването на обекти 
заложени със заповед “Спортни имоти”.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Не разбрах какво да стане от “Младежки дейности”?  
 
Николай ПАШОВ 
От т. 10, подточка 5 да отпадне.  
 
Николай АПОСТОЛОВ  
Д-р Митковски.  
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
С извинение, че отново взимам думата. Става дума за една грешка в 

изписването на дневния ред в точката по “Здравеопазване”, в т. 5 и 6 е 
записано, че тези апарати, които ги даряваме за безвъзмездно ползване са 
закупени от бюджет 2010 г., те са закупени от бюджет 2011 г. Така че 
трябва, като ги ... Просто да бъде поправено: Вземане на решение от 
бюджет 2011 г.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Това ще го поправим в протокола. Бюджет 2011 г. Така сте го подали 

като решение.  
Други мнения и съображения, колеги? Не виждам. Пристъпваме към 

гласуване на направените предложения.  
Проф. Джагаров направи предложение т. 38 от дневния ред от 

комисията по “Собственост и стопанство” да отпадне от дневния ред. 
Който е “за” така направеното предложение, моля да гласува. Колеги, моля 
да се концентрирате, в залата има повече от 30 общински съветници, в 
гласуването няма и 22. Пак повтарям. Предложението ... Радослав Коев ли 
поиска думата? Заповядайте. Извинявам се, но не съм Ви видял.  

 
Радослав КОЕВ 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 23 във връзка чл. 17 ... 
 
Николай АПОСТОЛОВ  
На микрофона малко.  
 
 



 
Радослав КОЕВ 
А, добре е . На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 23 във връзка чл. 17, ал. 

1, т. 3 от ЗМСМА, чл. 23, чл. 3 от Закона за физическото възпитание и 
спорта и чл. 34 от Правилника за прилагане на закона за физическото 
възпитание и спорта в изпълнение на Националната стратегия за развитие 
на физическото възпитание и спорта в Република България и по 
предложение на кмета на Община Варна с вх. № 67371 – Общински съвет 
Варна реши: Спортно училище “Георги Димитров” Варна да се 
преобразува от общинско в държавно спортно училище на финансиране по 
единни разходни стандарти от държавния бюджет чрез Министерството на 
физическото възпитание и спорта.  

Минало е през комисията. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с 
чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 3 от ЗОС и по предложение на 
кмета на Община Варна с вх. № от Общинския съвет реши: предоставяне 
на Спортно училище “Георги Бенковски” Варна за безвъзмездно ползване 
публична общинска собственост, предмет на акт на общинско собственост 
за срок от три години.  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, ч. 3 от 
ЗМСМА, чл. 23, ал. 3 от Закона за физическото възпитание и спорта и чл. 
34 “в” от Правилника за прилагане на закона за физическото възпитание и 
спорта в изпълнение на Националната стратегия за развитие на 
физическото възпитание и спорта в Република България и по предложение 
на кмета на Община Варна, Общински съвет Варна реши: след изтичане на 
срока по т. 2 Министерството на образованието, младежта и науката 
съвместно с Министерството на физическото възпитание и спорта да 
потърсят възможност за оптимизация на мрежата от държавни училища с 
осигуряване на подходяща база за Спортно училище “Георги Бенковски”.  

С две думи само да обясня за какво става дума. Нека да влезе в 
дневния ред, но за да може да влезе в дневния ред да кажа само две думи. 
Решението е безобидно, става дума за възможността, която държавата дава 
да стопанисва сама спортното училище и в срок от три години да реши 
въпроса с нова сграда на спортното училище, да ни освободи тази. 
Министерството има възможност да кандидатства по проекти, за да реши 
въпроса на спортното училище. Знаете, че ние като финансиране трудно се 
справяме с това училище. Благодаря.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Благодаря на г-н Коев. Г-н Гуцанов.  
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Г-н Апостолов, никой няма нищо против спортното училище, но ние 

не сме приели предната точка, не се разбра кой как е гласувал, минаваме да 



четем нещо, което е коренно различно от туй. Дайте да въведем някакъв 
ред в залата. Така се получи пълно безхаберие, извинявайте ...         

   
Радослав КОЕВ 
Извинявайте, това са просто предложенията на комисията по 

“Образование”. Нека да минат и те, и ще се върнем на тях.  
 
Борислав ГУЦАНОВ 
А бе ние бяхме в режим на гласуване, г-н Коев. Чакайте малко.  
 
Радослав КОЕВ 
Извинявайте, не съм разбрал.  
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Е ми ... То нямате Вие вина за това нещо.  
 
Радослав КОЕВ 
Извинявайте.  
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Аз затова Ви казвам, че естествено, че няма проблем за спортното 

училище, ама от един режим минаваме на друг. Какво правим?  
 
Радослав КОЕВ 
Добре, ако искате да изчакам с тези предложения, да гласуваме 

предното и тогава ще направя новите предложения. Именно. Те са 
предложения за дневния ред. Ако нямате нищо против да направя моите 
предложения за дневния ред и ще се върнем на дебата. Г-н председател, 
имате ли против?  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Направете си предложенията и гласуваме.  

 
Радослав КОЕВ 
Следващото предложение е във връзка с ... 
 
Николай АПОСТОЛОВ  
Говорете по-близо до микрофона, не се чува.  
 
Радослав КОЕВ 
Да. Следващото предложение: на основание чл. 10, ал. 6 от ЗНП, чл. 

15, ал. 1 от ППЗНП, чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, да се разкрият две 
масови целодневни групи за 50 деца.  



На основание чл. 10, ал. 6 от ЗНП, чл. 15, ал. 1 от ППЗНП, чл. 45, ал. 
1 от Постановление на Министерския съвет с изпълнение на държавния 
бюджет на Република България, чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА във връзка с 
чл. 17, ал. 1, т. 3 – Общински съвет Варна да дофинансира функция 
образование и дейност 312, специални детски градини в частта за издръжка 
със сумата от 101 880 лв., считано от 01.07.2011 г.  

После ще дадем разяснения по тези предложения. Ами има го във 
“Финанси и бюджет”, но е редно да бъде предложение на тази комисия. Г-
н Станев, нали е така?  

Следващото предложение: на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от 
ЗМСМА, Общински съвет Варна дава съгласие за предоставяне на срок от 
една година общинско жилище, предоставено на дирекция “Образование” 
за образователни цели, намиращо се на бул. “Владислав Варненчик”, бл. 
48, ет. 1, за пребиваване на двете преподавателки-доброволки от 
Китайската народна република. Общински съвет-Варна дава съгласие за 
извършване на ремонт и обзавеждане на жилището, с оглед на осигуряване 
на необходимите условия за живеене на двете доброволки в размер на 34 
хил. лв. в рамките на бюджета на функция “Образование”. Общински 
съвет-Варна дава съгласие за посочения едногодишен период да се 
заплащат текущите разходи, медицински застраховки, както и картите за 
градския транспорт на двете преподавателки по китайски език заложени в 
дейност 389, други дейности в образованието. Благодаря.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Още има ли нещо да се сетите?  
 
Николай ДЖАГАРОВ 
Г-н председател.  
 
Николай АПОСТОЛОВ  
Слушам Ви г-н Джагаров. 

 
Николай ДЖАГАРОВ 
Вижте, ние объркахме всякакви правилници ... 
 
Николай АПОСТОЛОВ  
Сега, нищо не сме объркали. Радослав Коев е бил зад трибуната и е 

искал да направи допълнения за дневния ред.    
 
Николай ДЖАГАРОВ 
Правилно.  
 
 



Николай АПОСТОЛОВ  
Какъв е проблемът? Прави предложение за включване в дневния ред. 

Какво сме объркали пак?  
 
Радослав КОЕВ 
Колеги, извинявам се, нека да не става проблем с реда, по който сме 

направили предложенията ...   
 
Николай ДЖАГАРОВ 
Вижте, това е една страница или две страници, които можеха да 

бъдат стенографирани, както са внасяли не знам колко години и да каже: 
предлагам да влязат тези точки. Изчете цялото решение. Сега най-лесно е 
да ни накарате да гласуваме и да приемем това решение, но не по този 
начин трябва да функционира Общинския съвет.  

 
Радослав КОЕВ 
Г-н Джагаров, не приемаме решенията, само ... 
 
Николай ДЖАГАРОВ 
Ама вижте, вижте ... Аз не казвам ...       
 
Николай АПОСТОЛОВ  
Видяхме, видяхме. Благодаря. Благодаря. Колеги. Г-н Марешки също 

се е сетил да внесе нещо в дневния ред.  
 
Веселин МАРЕШКИ 
Не, не съм се сетил. Аз спазвам правилника, ние с внасянето на 

предложенията приключихме. Аз искам, ако може юристката на Общински 
съвет да ни консултира, след като приключихме с внасянето на 
предложенията и минахме в режим на гласуване на дневния ред, дали 
можем да внасяме други предложения, иначе ... Защото най-лесното е 
после някой да го оспори това нещо и да ... Ще Ви помоля за една 
консултация и ако всичко е в рамките на реда да продължим да си го 
гласуваме.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Не съм обявил, че сме приключили с предложенията, но след като 

искате юристката, заповядайте адвокат Софрониева.  
 
Адвокат Валентина СОФРОНИЕВА  
Когато започне гласуването на дневния ред не би трябвало да има 

нови предложения, но тъй както председателят каза, че не са приключили 
обсъжданията и предвид важността, това естествено, че вие може да го 



прецените, че става въпрос за наше училище, мисля, че може да се направи 
компромис.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Благодаря на адвокат Софрониева. Последно питане към колегите. 

Някой да е забравил пушейки цигари пред залата, че има нещо да внесе 
към дневния ред допълнително? Не виждам. Колеги, край на 
предложенията. Преминаваме към гласуване на направените предложения. 
Първото е от проф. Джагаров – от точката по “Собственост и стопанство” 
да отпадне подточка 38. В залата има над 30 общински съветници, ще ги 
помоля да изразят вота си. Който е “за”, моля да гласува. Не е дублирано.        

 
Резултати от гласуването: за – 26; против - 12; въздържали се – 6, 

предложението се приема.  
 
Оспорвате гласуването ли, г-н Михайлов? Т. 38, по предложение на 

г-н Джагаров от “Собственост и стопанство” касае, да отпадне 
предложението за предоставяне на прокуратурата на помещение в 
средношколски общежития. 26 гласа събра, да. Ако оспорвате да го ... 
Оспорено е гласуването от г-н Михайлов. Гласуваме, имате дневен ред 
колеги раздаден, проект за дневен ред, в който пише коя е т. 38 от точката 
по “Собственост и стопанство”. Оспорено е гласуването, предложението на 
проф. Джагаров е точката да отпадне. Това е дали да отпадне точката от 
дневния ред. 

 
Резултати от гласуването: за – 14; против - 19; въздържали се – 8; 

отсъстващи - 10, предложението не се приема.  
 
Предложението на г-н Марешки. Включва предложение за 

включване в дневния ред предложението на кмета на града - г-н Кирил 
Йорданов, за частична отмяна на строителна забрана в местност “Св. 
Никола”. Който е “за” така направеното предложение, моля да гласува.  

 
Резултати от гласуването: за – 18; против - 3; въздържали се – 12, 

предложението се приема.  
 
Ще помоля Владо Тонев да си ги записва тези, които влизат в 

дневния ред. 
Предложението на д-р Станев за финансиране на фестивала 

“Балерман”. Който е “за”, моля да гласува.  
                         
Резултати от гласуването: за – 28; против - 7; въздържали се – 4, 

предложението се приема.  



 
Предложенията на д-р Митковски са две. В точката по “Собственост” 

да бъде включена точка за включване във фонд „Ведомствен” на 
апартамент, това е първото предложение на д-р Митковски. Който е “за”, 
моля да гласува.  

 
Резултати от гласуването: за – 24; против - 0; въздържали се – 9, 

предложението се приема.  
 
Второто предложение на д-р Митковски е гласуване на декларация, 

която той е изчел на предна сесия. Който е “за” включването ... Д-р 
Митковски, дайте необходимите разяснения отново за същността на 
декларацията, ако трябва я прочетете наново. Разкажете за какво става 
дума.   

 
Ивайло МИТКОВСКИ  
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. Предния път нарочно я 

прочетох, за да стане ясно за какво става дума, за да можем на днешното 
заседание да бъде гласувана. Само краят ще  прочета, ако решите да влезе 
в дневния ред ще я прочета отново.  

“Общински съвет-Варна счита, че действията на Националния 
осигурителен институт и неговите териториални поделения, насочени към 
санкциониране на майки, записали децата си в детски ясли в периода 
до 01.07.2010 г. са неправомерни и в разрез с обществения интерес и 
нуждата от активна пронаталистична политика за преодоляване на 
демографската катастрофа в България. Обръщаме се към вас ...” - става 
дума за по-горе изброените институции, “ ... с настояване тази срамна 
репресия срещу граждани и фирми да бъде преустановена. Санкциите, 
наложени на граждани и фирми да бъдат отменени и българските 
семействата, които въпреки кризата и недоимъка са избрали да живеят в 
родината и да създадат потомство тук, да почувстват адекватната 
държавна грижа.” . Даже доколкото разбрах тук през миналите почивни 
дни министър-председателя почивайки си във Варна също някаква такава 
подобна позиция е изразил. Явно запознат с нашата декларация.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Той обяви съвсем официално, че е възложил да бъде отменено това 

нещо. Колеги чухте декларацията, знаете позицията на премиера, така че 
който е “за” включването на тази декларация в дневния ред, моля да 
гласува.  

 
Резултати от гласуването: за – 28; против - 6; въздържали се – 5, 

предложението се приема.  



    
Предложението на Красимир Минков Маринов за включване в 

дневния ред към точката по “Собственост и стопанство” предложение от 
кмета на града за промяна на статут на имот от публична в частна 
общинска собственост. Който е “за” това да бъде включено в точката по 
“Собственост и стопанство’, моля да гласува.  

 
Резултати от гласуването: за – 24; против - 5; въздържали се – 18, 

предложението се приема.  
 
Следващите предложения за включване в дневния ред са 

предложенията на г-н Владимир Тонев. Има ли някой, на когото не му е 
ясно? Ясно е. Който е “за’, моля да гласува. 

 
Резултати от гласуването: за – 19; против - 1; въздържали се – 16, 

предложението се приема.  
 
Предложението на г-н Неделчо Михайлов, като т. 2 в дневния ред ... 

19 казах. Предложението на Неделчо Михайлов, като т. 2 в дневния ред да 
бъде изслушването на велоклуб “Устрем”. Който е “за” така направеното 
предложение, моля да гласува.  

 
Резултати от гласуването: за – 18; против - 3; въздържали се – 9, 

предложението се приема.  
 
Предложението на Евгения Александрова за включване към точката 

по “Финанси и бюджет” разглеждане за отпускане на средства за ремонт на 
читалище в село Константиново. Който е “за” така направеното 
предложение, моля да гласува.  

 
Резултати от гласуването: за – 18; против - 5; въздържали се – 5, 

предложението се приема.  
 
Ще моля председателите на комисиите да си записват направените 

предложения, за да няма в края на деня, когато всички си тръгнат да има 
забравено предложение за гласуване. В предвид факта, че са изключително 
много.  

Другото предложение на Евгения Александрова касаеше борда на 
директорите на “Стопанска и спомагателна дейност” да приеме оставката 
на прокуриста Божидар Дочев. Това да го включим, като точка в дневния 
ред искате. Дали имаме или нямаме правомощия съветниците да преценят. 
Който е ... Г-н Симов, заповядайте.  

 



Красимир СИМОВ 
Получих информация, че тази оставка е вече приета от борда и 

мисля, че това решение е безсмислено.  
 
Николай АПОСТОЛОВ  
Абсолютно. Все пак е предложение. Който е “за” предложението на 

Евгения, Красимир Симов уточни, беше описано, беше упоменато, 
оставката е приета  все пак, който е “за” включване в дневния ред, моля да 
гласува. 

 
Резултати от гласуването: за – 17; против - 12; въздържали се – 3, 

предложението се приема.  
 
Предложението на г-н Пашов за отпадане на т. 5, това е оттеглено. 

Благодаря.  
И последното предложение е предложението на председателя на 

комисията по “Наука и образование”, изчете ги напълно надлежно и 
обстойно, който е “за” включването на точка по “Наука и образование” 
така, както беше изчетено от нейния председател, г-н Коев, моля да 
гласува. За спортното училище ставаше въпрос, колеги.    

 
Резултати от гласуването: за – 29; против - 0; въздържали се – 6, 

предложението се приема.  
 
Колеги, преминаваме към гласуване на дневния ред точка по точка. 

Ще помоля за сетен път председателите на комисиите да си запишат 
многото допълнения, които бяха направени впредвид факта, че нещо може 
да бъде пропуснато.  

Гласуваме дневния ред точка по точка.     
 
 

 
Общински съвет-Варна прие следния  
 

ДНЕВЕН РЕД 
 

1.  Питания и отговори на питания. 
 
Резултати от гласуването: за – 28; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
Обръщам внимание за втора точка, следва преномериране, като втора 

точка е предложението на г-н Михайлов. Втора точка от дневния ред да 



бъдат изслушани представителите на велоклуб “Устрем”, които са 
включени, като т. 15. Който е съгласен това да бъде точка втора в дневния 
ред, моля да гласува.  

 
Резултати от гласуването: за – 15; против - 14; въздържали се – 6, 

предложението не се приема. 
   
Остава 15 точка.  
 
Неделчо МИХАЙЛОВ 
Ако ще си правим напук ... Оспорвам гласуването.  
 
Николай АПОСТОЛОВ  
Гласуването е оспорено колеги. 
 
Резултати от гласуването: за – 14; против - 14; въздържали се – 

11; отсъстващи - 12, предложението не се приема. 
 
Точката остава, както е предложена в дневния ред.  
 
2. Разглеждане на предложение за решение от Евгения 

Александрова-общински съветник, относно Декларация за признаване и 
осъждане на геноцида над българите в Османската империя 1396-1913 
година. 

 
Резултати от гласуването: за – 18; против - 5; въздържали се – 12, 

предложението се приема. 
 
 Николай АПОСТОЛОВ 
 Гласуването е оспорено едновременно от двама колеги. До обяд 
имаме време с приемането. Колеги, точка втора от предложеният ви проект 
за дневен ред отнасяща се за предложението на г-жа Евгения 
Александрова, да остане като точка в дневния ред. Поименно гласуване, 
който е “за”.  
 

Резултати от гласуването: за – 18; против - 7; въздържали се – 11; 
отсъстващи – 14; неучастващи в гласуването - 1, предложението не се 
приема. 
 
 Колеги, който е съгласен, понеже т. 2 отпада на нейно място, за да не 
преномерираме, който е съгласен ... 
 
  



          Евгения АЛЕКСАНДРОВА 
 Божидар Дочев. Точката е много важна за Дочев. Нека да получим 
пълна информация дали наистина е приета оставката или не. Това би 
направило картинката по-ясна и точна. 
 

Николай АПОСТОЛОВ  
 Отговарям на микрофон. Това, което Съветът на директорите в 
докладна записка до кмета на града, до председателя на Общинския съвет 
и до комисията по “Собственост и стопанство” са входирали, като резултат 
от проучването, което са направили. Те упоменават там, че Божидар Дочев 
е подал оставка и Съветът на директорите я е приел. Ок, отпада. Ако е 
необходимо, мога и да ви го представя. Не, не искам. Не, не.  
 Колеги, поради отпадането на точка две от дневния ред, предлагам 
на нейно място, с цел да няма преномерация да бъде включена, като точка 
две в дневния ред предложението на г-н Коев от комисията по “Наука и 
образование”, за спортното училище. Който е “за” предложението на г-н 
Коев да бъде включено, като точка две в дневния ред, моля да гласува.  
 

Резултати от гласуването: за – 26; против - 0; въздържали се – 0, 
предложението се приема. 
         
 3. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Финанси и 
бюджет” относно: 

(1)-даване на съгласие да бъдат  отпуснати финансови средства, като 
дарение, в размер на 5 000 лв. за изграждане на паметник на Капитан Петко 
войвода в Киев.   

(2)-изменения и допълнения  в чл. 79А от Приложение 1 към 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на община Варна в частта на раздел І Дирекция 
“АГУП”,   

(3)-даване на съгласие за опрощаване на наемните задължения  за 
жилище от фонд “Резервен” на наемателката Елена Митева   
  (4)-даване на съгласие да бъдат  отпуснати финансови средства в 
размер на 6 000 лв. на “Градски транспорт” ЕАД за изместени тролейбусни 
стълбове, находящи се в чужди имоти в кв. “Владиславово”. 

(5)- промяна на Решение № 1209-4 от Протокол № 14/01,02.04.2009 г.  
(6) - преразглеждане на решение № 2564-3/26/11.08.2010г. на 

Общински съвет – Варна за изменение на раздел ХІ дирекция “Култура и 
духовно развитие” от Приложение № 2, т.11.26 към Наредбата за 
определянето и администрирането на местните такси и цени  на услуги на 
територията на Община Варна   



(7) - определяне на дивидент за 2011 г. на търговските дружества с 
ограничена отговорност и акционерните дружества със 100% общинско 
участие. 

(8) - разкриване на целодневни масови групи за детска градина към 
ОДГ № 9 “Ален мак” и дофинансиране на дейност 312.  

(9) - отпускане на финансови средства  в размер на  26 256. 90 лв. за 
изпълнението на проект № 00056192 “Демонстрационно обновяване на 
многофамилни жилищни сгради” на МРРБ и ПРООН за жилищна сграда 
находяща се в гр. Варна, район “Аспарухово”, ж.к. “Дружба”, бл. 11. 

(10) - възстановяване на сума в размер на 2 963.30 лв. за издръжката 
на отдел “Обществени поръчки” при Община Варна, ползващи помещения 
на VІ етаж в сградата  на “Дентален център І – Варна” ЕООД   и създаване 
на комисия, която да изготви разделителен протокол за бъдещото влизане  
във владение на 4 /четирите/ етажа от сградата на “Дентален център І – 
Варна” ЕООД 

(11) - допълнение и изменение към Правилника за дейността, 
отчитането и контрола в дейност „Хранителен комплекс” утвърдени със 
Заповед № 2513/13.08.2010 г. на Кмета на Община Варна. 

(12) - промяна на решение № 2952-3/19,20.01.2011 г., т. XX. на 
Общински съвет – Варна, във връзка с Проект „Музеите на Варна, ремонт и 
модернизация”   

(13) – вземане на решение, касаещо проект BG161РО001/1.1-
01/2007/058 „Музеите на Варна – „ремонт и модернизация” финансиран по 
схема за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за осигуряване на 
подходяща и рентабилна образователна, социална и културна 
инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”, 
бюджетна линия BG161РО001/1.1-01/2007, съгласно Договор за 
безвъзмездна помощ № BG161РО001/1.1-01/2007/046 от 03.02.2009 г.  

(14) - промяна в списъците на обектите в д-ст 606 “Изграждане, 
ремонт и поддържане на уличната мрежа” и на обектите, финансирани с 
банков заем 2011г., приети с решение № 2952-3, т. 2-ІV от Протокол № 
31/19,20.01.2011г. 

(15) - неопрощаване на наеми на наематели на общински жилища от 
район „Приморски” от фонд „Настаняване под наем на граждани с 
установени жилищни нужди”. 

(16) – отпускане на финансови средства за организация и провеждане 
на фестивал Ballerman Hits 2011; 

(17) – задължаване на кмета на община Варна при извършване на 
освободени сделки съобразно чл.45 от Закона за ДДС да не ползва правото 
на избор за облагане с ДДС; 

(18) – отпускане на средства за авариен ремонт на читалището в 
с.Константиново. 

 



Резултати от гласуването: за – 28; против - 0; въздържали се – 0, 
предложението се приема. 
 
 4. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Собственост и 
стопанство” относно: 

(1) - даване на съгласие да бъде предоставена за безвъзмездно 
управление на ПУ „Братя Миладинови”, имот – публична общинска 
собственост находящ се в гр. Варна, бул. „Сливница” №  113, ПУ „Братя 
Миладинови”, подрайон: 13, кв. 518, с площ 3370.00 кв.м. и сграда с 
идентификатор 10135.1502.110.1 със застроена площ 725.00 кв.м. 

(2) - даване на съгласие да бъде предоставен за безвъзмездно 
управление на VIII СОУПЧЕ „Ал. С. Пушкин”, имот – публична общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, бул. „Генерал Колев” № 43, ЦДГ № 
13 „Звездичка”, район I, кв. 457, парц.: II, представляващ поземлен имот с 
площ 2173 кв.м., представляваща п – л II – р съгласно Зап. № Р – 
224/30.06.1997 на Кмета на Община Варна и сгради: 

• едноетажна сграда със застроена площ 450 кв.м. 
• едноетажна пристройка към сградата–склад със застроена 

площ 35.60 кв. м. 
 (3)- даване съгласие за откриване на приют за временно настаняване 
на жертви на трафик на хора в гр.Варна и учредяване на безвъзмездно 
право на ползване на НКБТХ върху апартамент-частна общинска 
собственост с площ 110,26 кв.м. за срок от 5 години. 

(4)- учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от имот 
– частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. “Георги 
Раковски” № 62, 13-ти п.р., кв. 508, УПИ І-за жил. строителство, магазини, 
подз. гаражи и спортна площадка, представляващ сграда със застроена 
площ 186,10 кв.м. - предмет на АОС № 3744/22.03.2006 г. 

(5) - учредяване на безвъзмездно право на ползване на Сдружение 
“Асоциация на българските черноморски общини”, върху част от имот – 
частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, бул. “Осми 
Приморски полк” № 67а, 1-ви п.р., кв. 442, представляващ двуетажна 
сграда с идентификатор 10135.1505.220.4 и застроена площ 108 кв.м. – 
предмет на   АОС №591/30.04.1998г. Безвъзмездното право на ползване се 
учредява на Сдружение “Асоциация на българските черноморски общини” 
за срок от 10 (десет) години.   

(6)- предоставяне за безвъзмездно управление на Оздравително 
училище „Д-р Н.Димитров” част от имот-частна общинска собственост, 
находящ се в гр.Варна, к.к. „Св.св.Константин и Елена” ул. 28 №28. 

(7)- приемане на годишния  финансов отчет, баланс и отчет за 
приходи и разходи за 2010 г., освобождаване от отговорност на управителя 
и контрольора и избиране на одитор за 2011 г. на „Дезинфекционна 
станция” ЕООД. 



 (8)- допълване на Годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти-общинска собственост за 2011 г. със следните 
имоти-общинска собственост: с.о.Боровец-север, ПИ №2785-141/741 
кв.м.; ул. Царевец №55; ул. Младежка №22; ул.Ростов №17. 
 (9)- одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот-
общинска собственост, находящ се в гр.Варна, ул. „Академик Курчатов 
№1. 
 (10)- одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот-
общинска собственост, находящ се в гр.Варна, с.о. Сълзица, ПИ №393. 
 (11)- одобряване на пазарна оценка, във връзка с продажба на имот-
общинска собственост, находящ се в гр.Варна, ул. „Петър Райчев” №17. 
 (12)- изменение на решение на ОбС-Варна №2832-4/36/21.12.2005 г. 
 (13)- бракуване и унищожаване на ДМА-рентгенова уредба за графия 
„Диагномакс МС125”, собственост на ДКЦ „Св.Иван Рилски-Аспарухово”-
Варна ЕООД. 
 (14)- одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот-
частна общинска собственост, находящ се в гр.Варна, ул. „Караагач”. 

(15)- актуализиране на “Годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост за 2011 г.”, приета с 
Решение №2941-2(31)19,20.01.2011 г. на Общински съвет – Варна. 
 (16)- одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за продажба 
на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ 29,50 м2 
ид. части под обект, с идентификатор № 10135.4504.292.2.7, разположен в 
имот-частна общинска собственост, с идентификатор  № 10135.4504.292, 
целия с площ  4 111 м2, с административен адрес гр. Варна, ж.к.”Вл. 
Варненчик”, І м.р. 
 (17)- одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински 
недвижим имот, представляващ ПИ №10135.5403.3325, с площ 1 146,00 кв. 
м., находящ се в гр. Варна, м-ст “Боровец-юг”. 
 (18)- одобряване на пазарната оценка  и вземане на решение за 
провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване право на 
строеж за изграждане на търговски обекти - магазини на два етажа със 
застроената площ 610,00 кв.м. или РЗП -1220,00 кв.м. пред съществуващ 14 
етажен жилищен блок, с административен адрес: гр.Варна,  бул. „Вл. 
Варненчик” №112 върху имот – частна общинска собственост, 
представляващ УПИ І-„за жилищно строителство и магазини”, кв.535 „а”, 
по плана на 14 м.р., гр.Варна.      
 (19) - одобряване на пазарната оценка и вземане на решение за 
провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – 



частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Веслец” № 36, 
представляващ  сграда и земя: 
• сграда  - едноетажна паянтова сграда със застроена площ  61 м2  
• земя – УПИ ХІ-18, кв. 154, целия с площ  330 м2, при граници:  УПИ 

ХІІІ2; УПИ Х-17; ул. „Веслец”, УПИ ХІІ-1   
 (20)- одобряване на пазарната оценка и вземане на решение за 
провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – 
частна общинска собственост, Поземлен имот с идентификатор 
10135.2515.3145 с площ 451м2,  находящ се в гр. Варна, м. Ален мак. 
 (21) - промяна на решение на Общински съвет № 1226-7 по 
Протокол № 14/01,02.04.2009г. 
 (22)- одобряване на пазарната оценка и вземане на решение за 
прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна 
245 м2 идеални части от ПИ с идентификатор № 10135.5506.396  целия с 
площ 1 585 м2, находящ се в гр. Варна, кв. Аспарухово, м-ст „Вилите”. 
 (23)- одобряване на пазарната оценка и вземане на решение за 
прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна, 
220 м2 идеални части от ПИ с идентификатор 10135.2553.256 целия с площ  
235.00 м2, с административен адрес в гр. Варна, ул. „Роза” № 31. 
 (24)- одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
прекратяване на съсобственост чрез изкупуване частта на Община Варна от 
недвижим имот, находящ се в гр.Варна, ул.”Васил Петлешков” №12, 
представляваща земя с площ 101,00 кв. м. идеални части от  ПИ № 
10135.2555.97, целия с площ 476,00 кв. м. 

 (25)- одобряване на пазарната оценка на земя  с площ 256 м2 идеални 
части от поземлен имот с идентификатор № 10135.2553.343 съгласно АОС 
№ 6071/16.09.2010 г., находящ се в  гр. Варна, ул. „Бял Крем” № 7  

(26)- вземане на решение за одобряване на пазарна оценка във връзка 
с разпоредителна сделка на недвижим имот частна общинска собственост, 
представляващ ПИ 10135.2570.29 с площ 5749 кв.м. по одобрена 
кадастрална карта и кадастрален регистър на район „Приморски”, к.к. „Св. 
Св. Константин и Елена”, съгласно АОС № 1877/2000 г. 

(27)- провеждане на търг с тайно наддаване при условията и по реда 
на НРПУРОИ на колесен трактор, марка „Форд 655”, собственост на 
„Обреди” ЕООД. 

(28)- освобождаване на „Обреди” ЕООД от заплащане на дължимата 
цена на разполагане за ползваните от дружеството преместваеми обекти в 
рамките на гробищните паркове нужни за дейността му. 

(29)- даване на съгласие за бракуване на ДМА, собственост на „ВиК” 
ООД, във връзка с изпълнение на проекти по програма ИСПА. 

(30)- обявяване за частна общинска собственост на недвижим имот-
предмет на АОС № 3638/2006 г., представляващ: ПИ 10135.2562.144, 
находящ се в гр. Варна, кв. „Чайка”. 



(31)- одобряване на пазарна оценка и прекратяване на съсобственост 
чрез изкупуване частта на Община Варна от недвижим имот, находящ се в 
гр.Варна, СО „Прибой”, представляващ земя с площ 120,00 кв. м. идеални 
части от ПИ № 10135.5549.2072 

(32) – одобряване на пазарната оценка и прекратяване на 
съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна, по акт за частна 
общинска собственост № 4310/23.04.2007 г., представляваща 468,22 кв.м. 
ид.части от ПИ 10135.2554. 575, находящ се ул. „Д-р Ал.Недялков”. 

(33) - учредяване на безвъзмездно право на ползване на Фондация 
“ВЯРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВ” върху имот – частна общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, ул. “Драва Соболч” № 7а, 6-ти п.р., кв. 
658, представляващ масивна двуетажна сграда със застроена площ 63 кв.м. 

(34) - одобрение за закупуване на лек автомобил за нуждите на 
СБАЛОЗ „Д – р Марко Антонов Марков – Варна” ЕООД. 

(35) - одобряване на  пазарна оценка и вземане на решение за 
провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на вещи-
общинска собственост, представляващи газово стопанство с инвентарни № 
23001 и № 18025, заприходени в баланса на ОП „Спортни имоти” 

(36) - изменение на решение с № 1486-4 от Протокол № 
16/20.07.2009г. на Общински съвет-Варна и вземане на решение за даване 
на съгласие да бъде предоставен за безвъзмездно управление на 
Министерството на правосъдието за нуждите на Районна прокуратура – 
Варна част от имот-публична общинска собственост, находящ се в гр. 
Варна, бул.“Цар Освободител”№ 150, Средношколски общежития 
представляваща 11 стаи и коридор в лявата част на приземен етаж, блок 
„Б” в сградата на Средношколско общежитие “Михаил Колони” с обща 
площ 254 кв.м. 

(37) - учредяване на безвъзмездно право на ползване  на  Фондация 
“Роден край” върху павилион № 9 с площ 6,76 кв.м. и павилион № 23 с 
площ 5,60 кв.м., находящи се в гр. Варна, ул. „Войнишка” № 3. 

(38) - одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
провеждане на търг с явно наддаване за продажба на  недвижим имот - 
частна общинска собственост,  находящ се  в  гр. Варна, м-т “Боровец-юг” 
с площ 874,00 кв. м.. 

(39) - одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
провеждане на търг с явно наддаване за продажба на  недвижим имот - 
частна общинска собственост с площ 555,00 кв. м находящ се  в  гр. Варна, 
м. “Ракитника”. 

(40) - одобряване на пазарна оценка, във  връзка с анексиране на 
сключен договор №Д-6-9200 /1265/ 27.10.2006г., за учредяване на 
безвъзмездно право на строеж на Българската православна църква за 
изграждане на православен храм „Св. Андрей Първозвани” върху 
недвижим имот–частна общинска собственост целият с площ 2 731,00 



кв.м., идентичен с УПИ ІІ-„православна църква”, кв.10, по плана на 19 м.р. 
на гр. Варна, ж.к. „Чайка”. 

(41) - одобряванe на пазарна оценка във връзка с прекратяване на 
съсобственост между Община Варна и Петър Тодоров Тодоров, чрез 
продажба  на имот-частна общинска собственост, с административен адрес  
гр. Варна, ул. „Драгоман” № 11.  

(42) - изменение на решение № 2400 – 3 от Протокол № 42 от 
05.02.2003 г. на Общински съвет-Варна и подписване на анекс към 
Договор № Д – 3 – 9200/586/18.07.2003 г., сключен между Община Варна и 
„Регионален исторически музей – Варна”. 
 (43) - изменение на чл.36, ал.2 от „Наредбата за условията и реда за 
установяване на жилищни нужди на граждани, настаняване и 
продажба на общински жилища”. 

(44) - определяне на терени за изграждане на „Центрове за 
настаняване от семеен тип”, във връзка с реализиране на проект 
„Подкрепа на деинституционализация на социални институции, 
предлагащи услуги за деца в риск”. 
 (45) - приемане на “Ред, условия и критерии за провеждане на 
конкурс по документи за избор на независими оценители за изготвяне 
на експертни оценки на имоти и вещи – общинска собственост”. 

(46) - даване на съгласие да бъде предоставена за безвъзмездно 
управление на ОУ “Добри Чинтулов”, имот-публична общинска 
собственост, находящ се в гр.Варна, ул. “Милосърдие” №12, Основно 
Училище “Добри Чинтулов”. 

(47) - даване на съгласие да бъде предоставена за безвъзмездно 
управление на ОУ “Капитан Петко Войвода”, имот-публична общинска 
собственост, находящ се в гр.Варна, кв. Галата, Основно Училище 
“Капитан Петко Войвода”. 

(48) - даване на съгласие да бъде предоставена за безвъзмездно 
управление на ОУ “Добри Войников”, имот-публична общинска 
собственост, находящ се в Област Варна, Община Варна, с. Каменар, ОУ 
“Добри Войников”. 

(49) - даване на съгласие да бъде предоставена за безвъзмездно 
управление на ОУ “Климент Охридски”, имот-публична общинска 
собственост, находящ се в Област Варна, Община Варна, с. Константиново, 
Основно Училище “Климент Охридски”. 

(50) - одобряване на пазарната оценка и вземане на решение за 
прекратяване на съсобственост, чрез продажба на имот-частна общинска 
собственост, представляваща ½ ид. част от сграда с идентификатор № 
10135.51.235.1, цялата със застроена площ 143 м2 и земя представляваща 
ПИ с идентификатор ПИ 10135.51.235, с площ 129,50/259 м2, с 
административен адрес в гр. Варна, ул. „Янко Карагяуров” №  16. 



(51) - одобряване на пазарната оценка и вземане на решение за 
провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – 
частна общинска собственост с площ 464 м2,  находящ се в гр. Варна, м. 
Ален мак, представляващ ПИ с идентификатор 10135.2515.3033. 

(52) - актуализиране на “Годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост за 2011 г.” 

(53) – прехвърляне на жилище от фонд „Жилища за настаняване под 
наем на граждани с установени жилищни нужди” във фонд „Ведомствен” 
 (54) – частична отмяна на строителна забрана по плана на м. 
„Св.Никола”.  
 (55) – обявяване за частна общинска собственост на недвижим имот-
публична общинска собственост, представляващ ПИ 10135.2559.238-
предмет на АОС № 3522/2005 г. 
 

Резултати от гласуването: за – 29; против - 0; въздържали се – 0, 
предложението се приема. 
 

 5. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Транспорт” 
относно: 

(1) - приемане на НАРЕДБА за организация на движението на 
територията на Община Варна. 

(2) - вземане на решение за възлагане на превозите до приключване 
на процедурата по избор на нови превозвачи. 

 
Резултати от гласуването: за – 26; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
6. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Архитектура, 

строителство, устройство, организация и развитие на територията на 
общината и населените места” относно: 
 (1) - съгласуване на ПУП – План за регулация и застрояване на 
урегулиран поземлен имот УПИ ІІ – 7, 8, 9 за жилищна сграда”, кв. 1 по 
плана на к.к. “Св. Св. Константин и Елена”, (Слънчев ден).  
   (2) - съгласуване на ПУП - РЗ на ПИ - 043012 за крайпътен търговски 
обект за търговия с резервни части на хидравлични системи, съоръжения и 
строителни машини; сервиз на хидравлични машини; локална 
пречиствателна станция за отпадъчни води /ЛПСОВ/ и паркинг за моторни 
превозни средства в землището на с. Тополи с възложител “Хидравлон – І” 
ЕООД.  
 (3) – изменение и допълнение на “Наредба за разполагане на 
преместваеми обекти за търговия – маси, павилиони, кабини и други 
съгласно Закона за устройство на територията”.   



 (4) - одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за 
улична регулация /ПУР/ на к.к. „Чайка”. 
 (5) - одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за 
улична регулация /ПУР/ на СО „Зеленика”. 
 (6) - одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за 
улична регулация /ПУР/ на к.к. „Сълзица”. 

(7) - одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за 
улична регулация /ПУР/ на СО „Планова”. 

 
Резултати от гласуването: за – 26; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
7. Разглеждане на предложения за решения от Комисия по 

приватизация и следприватизационен контрол относно:  
(1) – приемане на анализ на правното състояние, информационен 

меморандум и приватизационна оценка на обекти по приходната част на 
Годишния план за приватизация за 2011 г. 

(2) – приемане на метод и условия за провеждане на 
приватизационни процедури за обекти с открита процедура за 
приватизация по Годишния план за приватизация за 2011 г. 

 
Резултати от гласуването: за – 28; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
8. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Здравеопазване” 

относно: 
(1) – даване на съгласие „СБАГАЛ-Варна” ЕООД да кандидатства с 

проект  “Изграждане на инфраструктура  за ендоскопска гинекологична 
хирургия в СБАГАЛ-Варна” ЕООД, за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ, отпусната на Република България от Япония по 
процедура за подаване на предложения: BG10.REDG.JP; 

(2) – отпускане на еднократна финансова помощ по молби на 
граждани за лечение; 

(3) - неотпускане на еднократна финансова помощ по молби на 
граждани за лечение. 
 (4) – поправка на явна фактическа грешка в приложение на решение 
№3260-9/33/20,21.04.2011г. 

(5) -  вземане на решение за предоствяне за безвъзмездно право на 
ползване от “СБОБАЛ – Варна” ЕООД следният закупен от Бюджет 2011 на 
Община Варна, функция “Здравеопазване” актив – собственост на Община 
Варна - Оптичен кохерентен томограф на стойност 129 480 лв. 
  (6) - вземане на решение за предоствяне за безвъзмездно право на 
ползване от ДКЦ ІІ “Свети Иван Рилски – Варна” ЕООД следният закупени 



от Бюджет 2011 на Община Варна, функция “Здравеопазване” актив – 
собственост на Община Варна –  Рентгенов скопично-графичен апарат на 
стойност 51 693, 60 лв. 
 

Резултати от гласуването: за – 27; против - 0; въздържали се – 0, 
предложението се приема. 

 
9. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Социални 

дейности и жилищна политика” относно: 
(1)- даване на съгласие за внасяне на предложение в Министерски 

съвет за отпускане на персонална пенсия на децата Ангел Славов 
Димитров и Валентин Славов Димитров от гр.Варна, във връзка с 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. №  РД 11-
94.М/286/11.05.2011г. 

(2) - даване на съгласие за внасяне на предложение в Министерски 
съвет за отпускане на персонална пенсия на детето Донна Михайлова 
Михайлова от гр. Варна, във връзка с предложение на Кмета на Община 
Варна с вх. № РД 11-94.Д(195)11.05.2011 г. 

(3) - отпускане на еднократна финансова помощ за задоволяване на 
основни жизнени и комунално-битови потребности на нуждаещи се по 
молби на граждани. 

(4) - отказ за отпускане на еднократна финансова помощ за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности  по 
молби на граждани. 

(5) - разкриване на „Център за социална рехабилитация и 
интеграция” на деца с множество увреждания. 

(6) - приемане на решения на Общински съвет – Варна, необходимо 
условие за кандидатстване по проект „Подкрепа за 
деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за 
деца в риск”. 

(7) - промяна вида на социалната услуга от Дневен център за стари 
хора в Център за социална рехабилитация и интеграция на възрастни хора. 

(8) - увеличаване капацитета на Център за социална рехабилитация 
и интеграция за деца с увреждания от 25 места на 40 места. 

(9) - увеличаване капацитета на Център за социална рехабилитация 
и интеграция на възрастни с умствени увреждания „Чайка” от 30 на 35 
места. 

(10) - разкриване на Дневен център за деца с множество 

увреждания. 

Резултати от гласуването: за – 27; против - 0; въздържали се – 0, 
предложението се приема. 
 



 10. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Младежки 
дейности и спорт” относно: 
 (1) - изменение и допълнение на Правилника за дейността на ОП 
„Спортни имоти” 

(2) - отпускане на финансови средства за организирането и 
провеждането на 71-ви Плувен маратон „Галата – Варна”. 

(3) - отпускане на финансови средства в размер на 2 000 лв. на ДФК 
„Делфините” Варна. 

(4) - отпускане на финансови средства в размер на 2 400 лв. на Тенис 
- клуб ветерани Варна „Морски дяволи”.  

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

предложението се приема. 
  
  11. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Благоустройство 
и комунални дейности” относно: 
 (1) - предоставяне на актуални данни за движението на финансови 
средства по отделните пера на План - сметка дейност „Чистота”, за всяко 
тримесечие, в срок до 15-то число на следващият месец.  
 

Резултати от гласуването: за – 26; против - 0; въздържали се – 0, 
предложението се приема. 
 
 12. Разглеждане на Отчет от Кмета на община Варна с вх. №РД11-
9302/85/15.04.2011 г. за изпълнение на решенията на Общински съвет-
Варна от заседания № 25/28,29.07.2010 г.; 26/11.08.2010 г.; 27/06,07.102010 
г.; 28/10,17.11.2010 г.; 29/15.12.2010 г. и 30/29.12.2010 г. актуални към дата 
01.04.2011 г. 
 

Резултати от гласуването: за – 26; против - 0; въздържали се – 0, 
предложението се приема. 
 
 13. Промени в съставите на ПК и ВрК  към Общински съвет-Варна. 
 

Резултати от гласуването: за – 26; против - 0; въздържали се – 0, 
предложението се приема. 
 
 14. Разглеждане на молба от Красимир Тодоров Узунов-общински 
съветник с вх. № ОС11-94К/6/10.05.2011 г. относно възстановяване 
възнагражденията за работа като общински съветник. 

Резултати от гласуването: за – 28; против - 0; въздържали се – 0, 
предложението се приема. 
 



15. Даване думата на представители от Велоклуб „Устрем” за 
изказване. 

 
Резултати от гласуването: за – 30; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
16. Разглеждане на Декларация за опрощаване на задълженията на 

майките, чиито деца са били записани в детски ясли, докато те са ползвали 
обезщетение за отглеждане на малко дете, внесена от д-р Ивайло 
Митковски-общински съветник.  

 
Резултати от гласуването: за – 26; против - 0; въздържали се – 5, 

предложението се приема. 
 
Единственото, което за мен ... Искам да чуя Владо Тонев, неговата 

точка към коя точка се вписваше? Пожелавам да бъдете на моето място и 
да чувате всичко, г-н Тонев. Попитах, за да не изтървем нещо. Съжалявам, 
ако съм Ви засегнал. На Владо Тонев точката влиза, като последна по 
“Финанси бюджет”.  

Колеги предлагащи допълнения, изменения, предложения за 
включване към дневния ред, нещо да сме забравили? Никой не подава 
сигнал. Колеги ... Кое да влезе? Последна точка 16 е декларацията 
предложена от д-р Митковски за опрощаване на майчинските, които в 
момента са злободневна тема.  

Колеги, някакви корекции последно, за да няма после виновни. Вело 
алеята, където си беше.  

Колеги, няма никакви корекции, който е съгласен това да бъде 
дневният ред на днешното тридесет и пето заседание на Общински съвет-
Варна, моля да гласува.  

 
Резултати от гласуването: за - 29; против - 1; въздържали се – 0, 

предложението се приема.  
 
Преминаваме към първа точка от дневния ред.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



І. 
 

По точка първа от дневния ред: 
Питания и отговори на питания. 
 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Павел Христов. 
 
Павел ХРИСТОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, уважаеми г-н кмете. 

Използвам микрофона да благодаря за бързата реакция по отношение на 
предложението, което внесох на предната сесия за регулиране на достъпа с 
автомобили до Морската градина. Изразявам благодарността си, че сте се 
спрели на варианта с пълна забрана за достъп на автомобили. Въпросът ми 
е кога тази забрана ще бъде факт и ще използвам микрофона да подам два 
сигнала.  

Единият касае ул. “Хан Пресиян”, улицата е в трагично състояние. 
Много граждани идваха и се оплакваха на наши приемни. Интересува ме 
тя предвидена ли е за ремонт в ремонтите, които протичат в момента по 
улиците. И третият ми сигнал е за кв. “Изгрев”, по отношение на ул. 
“Първа”. Поради липса на детски площадки там, въпросната улица ......  

 
Владимир ТОНЕВ 
... уважаеми колеги. Въпросът ми към г-н кмета е следния: на 

21.04.2011 г. инженерна инфраструктура и благоустрояване относно 
разрешение за прекопаване през летния туристически сезон е спуснато 
писмо до Е-ОН и ВиК, уведомяваме, че Община Варна ще разрешава 
графиците за прокопаване във връзка с летния туристически сезон до 
15.05.2011 г. Въпроса ми е, кога ще изтече този срок и за коя част от 
Община Варна се отнася? Така направеното блокира цялата община, а в 
нея се включват и селищни образования, в нея се включват квартали и 
райони, които едва ли касаят туристическия сезон. Има ли възможност да 
се районира, както е било и преди години? И вторият ми въпрос е във 
връзка с жалби на граждани още от миналата година есента, относно 
изграждане и асфалтиране на обществен извън уличен паркинг на ул. 
“Никола Кознев” № 1, 1А, 3 и 3А. Парцелите са общинска собственост. 
Има вече изготвен проект, има изготвено КСС. Кога в един реалистичен 
срок ще започне изграждането на въпросния паркинг. Благодаря. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на г-н Тонев. Други питания? Д-р Митковски, да се готви 

Иван Луков.  



Ивайло МИТКОВСКИ 
Уважаеми г-н кмете, колеги. Моят въпрос и молба на живеещите в 

централната част на града, а именно улиците “Македония”, “Братя 
Миладинови”, “Опълченска” в частта особено под “8-ми Приморски полк”, 
предвидени ли са средства за поддържане и изрязване на бързо растящите 
в тази част дървета, което налага даже в много от жилищата в тази част, 
дори през деня да се ползват електрически лампи, за да могат да се 
осветяват. Имайки впредвид усилията на общината, които предлагат да 
поддържа и, които се виждат в момента, да поддържат зелените части на 
града ни. Благодаря ви.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря. Г-н Луков. 
 
Иван ЛУКОВ 
Уважаеми г-н кмете, уважаеми колеги. Имам две питания, като 

първото е по-скоро сигнал. Преди около два месеца стана пътно 
транспортно произшествие на пътя за „Галата” и един автомобил помете 
една спирка там, заслона на спирката. Вече два месеца не се ..., дойдоха 
служители и изчистиха останките, но заслон все още не се строи и мисля, 
че трябва да се направи там един заслон за спирка. Като второто ми питане 
обаче е свързано с улиците в село Константиново. Доколкото разбрахме 
има една подписка от живущите в това село, на ул. “3-март” и ул. 
“Балаир”, където се извършва някакво строителство, мога да го нарека или 
асфалтиране ли, или чакълиране ли. Хората са недоволни от така 
направения ремонт, то не е и ремонт, нямам думи с какво да го определя. 
Въпроса ми е кой ще отиде да приеме този обект и каква гаранция дава 
фирмата - изпълнител, като прилагам към въпроса си жалбата на 32 
живущи на тези улици, плюс снимков материал за това как е извършено 
асфалтирането. Благодаря.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на г-н Луков. Други питания, колеги? Не виждам. Кмета 

на града е в залата, г-н Йорданов заповядайте. Заповядайте г-н Йорданов. 
 
...................... 
Добър ден на всички ... 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Прощавайте, трябва да гласуваме дали да Ви бъде дадена думата.  
 
...................... 
Добре, благодаря.  



Николай АПОСТОЛОВ 
Г-н кмете ще дадете ли отговор на питанията? Добре. Колеги, имаме 

гражданин от Константиново, който иска да бъде изслушан. Не знам по 
какъв въпрос, не е поставено писмено искане към мен, така че, за да й бъде 
дадена думата съгласно нашия правилник това трябва да бъде поставено от 
съветник и да го гласуваме. Не виждам общински съветник, който ми 
поставя въпроса да изслушаме въпросната гражданка. Г-н Трифонов, може 
би ще свърши това.  

 
Владимир ТРИФОНОВ 
Предлагам да изслушаме гражданката.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, предложението процедурно е направено. Който е съгласен да 

бъде дадена думата за изслушване на граждани от село Констанстиново, 
пак повтарям не ми е уточнено по какъв въпрос, който е “за”, моля да 
гласува.  

 
Резултати от гласуването: за - 11; против - 0; въздържали се – 5; 

неучастващи в гласуването – 11, предложението не се приема.  
 
Давам думата на г-н Кмета за отговор на питанията отправени от 

общински съветник.       
  
Кирил ЙОРДАНОВ 
Уважаеми г-н председател на Общинския съвет, уважаеми общински 

съветници, уважаеми дами и господа, гости на заседанието. Тридесет и 
пети разбирам под ред, нали. Тридесет и пет заседания. Трябва да има сили 
за още едно – две. Трябва да има. Сега. 22 юни е днес, дата завинаги влязла 
в историята на човечеството. Дано тя не оказва влияние върху физическата 
и психическата ни мотивация да работим пълноценно и активно днес. 
Толкова за коментарите на историята към историята.  

“Хан Пресиян” – докато задавахте въпроса, колегата Василева 
потвърди, че тази улица е включена в списъка за улиците за асфалтиране. 
Има ли тук да чуе отговора този, който зададе въпроса? Извинявайте. 
Понеже там погледнах, като задавахте въпроса. Да. За ваша информация 
трето възлагателно писмо приключваме, сряда – четвъртък трябва да 
приключат дейностите по него. Правим рекапитулация. Със сигурност ще 
има и четвърто възлагателно писмо, за да продължим асфалтиранията най-
вече на такива улици, междублокови пространства, вътрешно квартални 
улици.  

За детската площадка. Вас и д-р Митковски бих помолил за много 
кратка писмена следа, за да мога да възложа на колегите си изпълнението, 



но д-р Митковски, по повод на Вашия въпрос отново колегата Василева 
има готовност да пристъпи към резитба есента, защото листната маса в 
момента би била проблем. Има се предвид обема и тежестта. 

Прокопаванията – прокопаванията, като се има предвид качеството, с 
което се извършват е проблем на града, много тежък проблем. Съдим се с 
фирми, злокачествено прокопали, възстановили и т.н. Разбирате това не 
пречи на живота да продължава и да се издават такива разрешения. При 
максимално ангажиране на усилията за контрол на качеството, което по 
нашите географски ширини, както е известно, може да бъде с висок 
коефициент на полезно действие. Това е положението. 

Ако ме питате каква ще бъде нагласата ми, ако бъда сезиран с нови 
искания за прокопавания точно през туристическия сезон мога да ви 
отговоря, че е въпрос на целесъобразност действително да се прецени ще 
влезе ли в разрез с интересите на туристическия бизнес, на града пак на 
тази плоскост или и този сезон може да бъде ползван за тези дейности, 
като подходящ за строителни работи. Въпрос на конкретна преценка. Така 
е може би най-добре. Разбира се максимално се ангажира отговорността на 
разрешаващият орган. Точно да прецени необходимо ли е, полезно ли е, ще 
се спести ли време, но без да се влиза в конфликт с първостепенните 
интереси на града ни в момента, туристическия сезон, който започна да 
протече успешно. Най-малкото, той да не среща проблеми от това 
естество, точно от тази сфера.  

“Никола Козлев” е под въпрос, въпрос на преценка на финансови 
възможности. Знам за желанието на хората, знам за техния проект, ще 
видим.  

За спирката на пътя за “Галата”. Точно така. Колегата Караденчев, 
докато Вие също задавахте въпроса си, ме информира, че е в очакване на 
детайли на спирка, елементи, която ще бъде монтирана в рамките на 
концесиите, които преди години бяха разрешени от Общинския съвет. 

 Мисля, че последният въпрос за Константиново, тук е колегата, той 
ме информира, разбира се това е въпрос на финансови възможности. Това, 
което показвате на снимката е при всички положения по-добре от това, 
което е било преди тази снимка. Това е чакъл, това е биндер, това не е 
окончателно завършване на пътя. При наличието на повече средства ще се 
приключи, но това е положението. Въпрос на финансови средства. Въпрос 
на финансови възможности. Това са отговорите, които искам да дам на 
въпросите, които поставихте. Ако има реплики ще изчакам.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Г-н Тонев. 
 
 
 



Владимир ТОНЕВ 
Г-н кмете, понеже в писмото беше написано, че графиците се 

разрешават до 15.05, Вашият отговор го приемам, че молби за графици на 
ВиК и на Е-ОН, коментираме тези две дружества, защото към тях е 
отправено. Те могат да подават, а разрешаващият орган ще прецени вече 
конкретната обстановка дали може или не може. Правилно ли съм Ви 
разбрал?  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Павел Христов.  
 
Павел ХРИСТОВ  
Благодаря за бързия отговор по отношение на улицата. Само искам 

да попитам за забраната за влизане с автомобили в Морската градина, от 
какъв срок се предвижда тя влезе в действие?  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря. Други питания? Д-р Митковски.  
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Уважаеми г-н Кмете, без да съм специалист и без да искам да влизам 

в спор с Вас, но според мен основния проблем на тези улици е точно сега, 
когато са раззеленени дърветата, даже Вие можете да минете по тях и да 
видите, че в момента се образува, като един зелен тунел, изключително 
тъмен. Даже през деня светнете крушките по улиците ще се осветят. Така 
че смятам, че сега е момента, когато трябва да се извърши това нещо, ако 
имате разбира се готовност.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Други питания? Не виждам. Г-н Кмета, заповядайте.   
   
Кирил ЙОРДАНОВ 
За да има ефект тази забрана трябва да влезе незабавно, генерал 

Петров е тук. Със сигурност слушайки това, което ние говорим ще 
предприеме мерки за забрана на влизане на моторни превозни средства в 
Морската градина каквото и да струва това. Като усилие, защото така 
трябва да бъде.  

Тук сме с колегата Василева за дърветата, чуваме за какво говорят. 
Значи, хората формират очакването и потребността това да се случи сега. 
От нас зависи да опитаме, ако не можем и не сме в състояние да ги 
формираме и да кажем “не сме в състояние”. Чувате разговора. И двамата с 
Вас сме тук, виждате настойчивостта да проявим и ние такава, за да могат 
общинския съветник д-р Митковски и хората да получат удовлетворителен 



отговор, но след като направим усилия да решим въпроса в светлината на 
очакването на хората, това е, което мога да добавя. 

ВиК – да излезе колегата, да. Преценка. Няма защо да ги бавим. Ако 
има такава потребност, формирана е, тя е надлежно мотивирана, стига така 
да се каже до убедителната си фаза, би трябвало да се даде разрешение 
отчитайки интересите и другите на града.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Други уточняващи въпроси? Какво още има, г-н Луков?  
 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря на г-н Кмета за отговора. Наистина така асфалтираната 

улица е по-добре отколкото да се гази в кал. Но на мен въпроса ми по-
скоро и на жителите тук в тази подписка е: каква гаранция, колко гаранция 
при така изпълненото, по този начин изпълнено това строителство, каква 
гаранция ще се даде, че при първия проливен дъжд това нещо няма да се 
събере долу на центъра на селото и тези пари отидоха на вятъра.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Едва ли кмета ще може да даде гаранции в техническо отношение, но 

все пак виждам, че иска да даде поне отговор. Може би въпросът Ви е към 
инвестиционна политика или на друга ... 

 
Кирил ЙОРДАНОВ 
Като на телевизионно състезание, отговорът е колективен. Вие 

питате, отговарят няколко души почти в хор. Една година, съгласно закона. 
Стоим и чакаме първият дъжд и слизаме долу и гледаме. Едните с 
надеждата, че пътят ще си остане на мястото, другите с трудовашките 
колички в очакване да се смъкне чакъла и да го върнат обратно горе. Това 
е. Една година е гаранционният срок, по смисъла на закона. Съжалявам, че 
започнахме тази дейност и не насочих средствата в други части на града. 
Но това ще го имам впредвид за остатъка на моя мандат. Къде да насоча 
средствата от четвъртото писмо. Със сигурност не и там. Това го казвам 
ободрително в духа на всички очаквания тука, които се обединяват. 
Виждам така, че разстоянието между двете групи изразяващо се в бройки 
празни седалки се увеличава, което със сигурност обяснява какво се задава 
на хоризонта.    

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на г-н Кмета. Ако има други питания, ако не, да 

преминаваме към следващата точка. Други питания, не виждам. Поради 
изчерпване на тази точка, точка втора от дневния ред колеги, от така 
гласувания дневен ред.            



II. 
 

По точка втора от дневния ред: 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК “Наука 

и образование” относно: 
(1)- преобразуване на Спортно училище „Георги Бенковски” - Варна 

от общинско в държавно спортно училище; 
(2)- предоставяне на Спортно училище „Георги Бенковски” – Варна 

за безвъзмездно ползване публична общинска собственост предмет на 
АОС № 2118/10.09.2001 г. 

(3) – търсене на възможности за оптимизация на мрежата от 
държавни училища с цел осигуряване на подходяща база за Спортно 
училище „Георги Бенковски” – Варна от Министерство на образованието, 
младежта и науката съвместно с Министерство на физическото възпитание 
и спорта; 
 (4) – предоставяне на общинско жилище за нуждите на две 
преподавателки-доброволки от Китайската народна република. 
 

Докл.:Р.Коев –председател ПК „НО” 
 
 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Давам думата на нейният председател, г-н Радослав Коев. Радослав 

Коев започва да чете. Моля колегите пред залата да заемат местата си. 
Касае се за нашето спортно училище и начина за негова издръжка. 
Заповядайте, г-н Коев.   

 
Г- н Радослав КОЕВ чете предложението. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Г-н Коев, точка по точка, за да ги гласуваме отделно. Колеги, мнения 

и съображения по така направеното предложение за преобразуване на 
спортно училище от общинско в държавно. Не виждам мнения и 
съображения. Не знам колегите пред залата дали чуват какво обсъждаме. 
Ще помоля моите сътрудници да ми кажат какъв е кворумът в залата. 
Бройте хубаво. Колеги, в залата има 24 общински съветници, което 
означава, че нямаме кворум и е необходимо да прекъсна заседанието за 
кратка почивка и събиране на общинските съветници.  

 
Радослав КОЕВ 
Е, сега почнахме.  

 



Николай АПОСТОЛОВ 
Не виждам кворум в залата. Не виждам съветници, които да влизат, 

колеги. След като пушите отвън 10 мин. прекъсване, за да се съберем и да 
продължим работа, ако имате желание, разбира се.  

Ако продължим така, трябва да отидем на вариант да закрием 
днешното сесийно заседание и няма да се двоумя дали да го направя.  

Обърнаха ми внимание да поканя общинските съветници още един 
път. Каня ви още веднъж колеги, ако ще работим да работим, ако не – не.  

28 общински съветници уважиха заседанието и ни дават възможност 
да продължим работа, така че с голямо удоволствие давам думата на 
председателя на комисията по “Наука и образование”.  

 
Радослав КОЕВ 
Благодаря на председателя. Знам, че не е редно, но за пореден път да 

помоля колегите някои от гласуванията предполагат решения с 2/3 и става 
дума за образование. Рискуваме да оставим някои от училищата без база за 
следващата година. Не бива да го позволяваме. Моля ви колеги влезте в 
зала и да започнем гласуването.  

По първа точка от дневния ред прочетох проекта за решение, който е 
съгласен моля да гласува.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, имате ли мнения и съображения?  
 
Радослав КОЕВ 
Първа точка я прочетох преди това, ако трябва да я прочета пак. 

Извинявам се. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, имате ли мнения и съображения по точка първа? 
 
Радослав КОЕВ 
Извинявам се за пореден път. Отнех функции, да.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Моля да не влизате в диалогов режим. И понеже доста време, г-н 

Коев мина, колегите може би са забравили какво сме гласували.  
 
Радослав КОЕВ 
Ще го прочета отново.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Да Ви помоля още веднъж да прочетем за какво иде реч.  



 
Г-н Радослав КОЕВ отново чете първото предложение. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения, колеги? И този път не виждам. Поименно 

гласуване.  
 
Радослав КОЕВ 
Тук не е поименно.  
 
Снежана ДОНЕВА 
Не е поименно.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Поименно гласуване с 26 гласа, много ви моля не се месете в 

работата на председателя.  
 
Общ брой присъстващи общински съветници –39 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 
 

3314-2. На основание чл. 21, ал. 1, т.6, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 
1, т. 3 от ЗМСМА, чл. 23, ал.3 от Закона за физическото възпитание и 
спорта и чл. 34в от Правилника за прилагане на Закона за физическото 
възпитание и спорта в изпълнение на Националната стратегия за развитие 
на физическото възпитание и спорта в Република България 2010 - 2020 г., и 
по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД 11-
6700/371/08.06.2011 г., Общински съвет – Варна реши: 
  Спортно училище „Георги Бенковски” - Варна да се преобразува от 
общинско в държавно спортно училище на финансиране по единни 
разходни стандарти от държавния бюджет чрез Министерството на 
физическото възпитание и спорта. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
 за-33, против-1, въздържали се-0, отсъстват-17/ 
 
 
 Обяснение на отрицателен вот от г-н Марешки. 
 
 Веселин МАРЕШКИ 
 Предполагам, че има и по-сериозно обяснение защо трябва да се 
прави това нещо, но аз гласувах против, защото единственото обяснение, 
което ми дадоха е да не дава общината пари, да мине към държавата, за да 



го финансира тя. А пък аз много добре си спомням, че за същото такова 
нещо за окръжна болница, която също взема много пари и също според 
мен трябва да стане държавна, за да стане още по-хубава, за него 
гласувахме „против”. И понеже видях някакво такова недоразумение, 
затова гласувах „против”. Благодаря.  
 

Радослав КОЕВ 
Ако обичате г-н председател, може ли. Две думи само, че им връзка с 

... 
 
Николай АПОСТОЛОВ 

 Г-н Коев. Г-н Станев, така ... Ще приключим окончателно.  
 

Радослав КОЕВ 
 Две думи само да му ... Г-н Марешки, вероятно в мен е вината. Не 
дадох повече обяснения, защото просто нямаше дебат по точката. 
Съжалявам, нямаше дебат по точката иначе щях да кажа. Аз предположих, 
че всички са наясно и защото нямаше дебат. Но ако искате да кажа няколко 
думи, защото и следващата точка е свързана с това. Благодаря. Следваща 
точка.  
 

Николай АПОСТОЛОВ 
 Следващата точка е с квалифицирано мнозинство. Обръщам 
внимание.  
 

Г-н Радослав КОЕВ чете второто предложение за решение. 
  

Николай АПОСТОЛОВ 
 Мнения и съображения, колеги? Още на първо четене виждам, че в 
залата няма 34 човека.  
 

Радослав КОЕВ 
 33-ма бяха на предната точка.  
 

Николай АПОСТОЛОВ 
 Мнения и съображения колеги, във връзка с ......  
 
 Кирил ЙОРДАНОВ 
 ....... прозвуча становище, че в смисъл поне аз така го тълкувам, 
искаме да се избавим от спортното училище. В никакъв случай. В никакъв 
случай, точно обратното е. И на среща с учителите от спортното училище 
имах възможност да мотивирам поне моето виждане по този въпрос. 
Основната причина да се направи това предложение е бих казал акцент, 



аспект в държавната политика по отношение на спорта. Министъра на 
спорта е този, от името на правителството, разбира се, който гарантира, че 
в новите условия, които се предлагат на учениците – разбирайте 
състезателите в различните видове спорт, които се учат в това училище, ще 
бъдат гарантирани по-добри материални условия, организационни условия 
за спортния тренировъчен процес. Това е искането на треньорите, 
учителите и самите ученици. Именно затова, съобразявайки се с тях 
направих това предложение с изричната уговорка, че Община Варна в 
никакъв случай няма да се дезинтересира от бъдещето на училището, ще 
продължи да го подпомага задължително, точно както го използвахте в 
случая с други структури на държавата, които също така финансираме и 
изхождайки от ясното съзнание, че по този начин облекчаваме 
ежедневието на варненци. Уверявам Ви, г-н Марешки, мотивът за това 
предложение не е ние да намалим разходите си, а да осигурим в лицето на 
държавата, която се ангажира с това, по-добри условия, повече време за 
учене и спорт в рамките на организацията, която ще бъде наложена. 
Неколкократните тренировки на ден, ако това се налага, съвместяването 
им с учебния процес, повече средства, по-добро хранене, като мисля, че 
защитаваме интересите на Община Варна, съхранявайки собствеността 
върху сградата, но отстъпвайки я безвъзмездно, което само по себе си бих 
казал е доказателство за сериозен ангажимент на общината. Имаше 
възражения от гледна точка и които коментирам, а бе я да си го задържим, 
да си запазим влиянието там. Да се предпазваме бих казал, да не ни излиза 
така да се каже от сферата на влияние. Би трябвало да дадем възможност 
на учениците и на училището по-добри условия. Пак казвам, оставаме си 
ангажирани с това училище. Мисля, че няма да има никой против в залата 
да го правим и в бъдеще. 
 

Николай АПОСТОЛОВ 
 Благодаря на г-н Кмета. Г-н Марешки.  
 
 Веселин МАРЕШКИ 
 Искам да благодаря на г-н Кмета и така обяснено най-вероятно и аз 
щях да бъда “за”. Може би проблема е, че пак го вкарахме набързо, без да е 
разглеждано преди това и, според мен, и други колеги не знаеха за какво 
става въпрос. И искам да се възползвам от неговото изказване, за да 
помоля сериозно да помислите точно по същия начин да подходим и с 
окръжна болница, за да може и за болните във Варна да има по-добро 
качество, както и за спортуващите деца. Благодаря.  
 

Николай АПОСТОЛОВ 
 Благодаря на г-н Марешки. Надявам се в следващия проект, който 
ще гласуваме наистина да го подкрепим. А иначе решението и 



предложението беше гледано на комисия по “Образование’. Други мнения 
и съображения? Не виждам, колеги. Няма други мнения и съображения, 
колеги. Поименно гласуване.  
 
 Снежана ДОНЕВА 
 Трябват 34 гласа, за да мине решението, г-н Марешки. Сега имате 
възможност да гласувате “за”. След като г-н Кмета Ви обясни за какво 
става въпрос.  
 

 
3315-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 

от ЗМСМА, чл.12, ал.3 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община 
Варна с вх. № РД 11-6700/371/08.06.2011 г., Общински съвет – Варна 
реши: 
  Предоставя на Спортно училище „Георги Бенковски” – Варна за 
безвъзмездно ползване публична общинска собственост предмет на АОС 
№ 2118/10.09.2001 г. за срок от три години. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
 за-34, против-3, въздържали се-2, отсъстват-12/ 
 

        
Николай АПОСТОЛОВ 

 Благодаря ви. Гласуването е оспорено от г-н Марешки.  
 
 Снежана ДОНЕВА 
 Поименно гласуване не се оспорва.  
 
 ...................... 
 Г-н председател, много се извинявам, колегата Марешки много 
добре знае, че поименното гласуване не се оспорва.  
 

Николай АПОСТОЛОВ 
 Продължавайте г-н Коев.  
 

Г-н Радослав КОЕВ чете третото предложение. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения тук, колеги? Не виждам. Който е “за”, моля 

да гласува.  
 
3316-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 

3 от ЗМСМА, чл. 23, ал.3 от Закона за физическото възпитание и спорта и 
чл. 34в  от Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание 



и спорта в изпълнение на Националната стратегия за развитие на 
физическото възпитание и спорта в Република България 2010 - 2020 г., и 
по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД 11-
6700/371/08.06.2011 г., Общински съвет – Варна реши: 
  След изтичане на срока по т.2 Министерство на образованието, 
младежта и науката съвместно с Министерство на физическото възпитание 
и спорта да потърсят възможности за оптимизация на мрежата от 
държавни училища с цел осигуряване на подходяща база за Спортно 
училище „Георги Бенковски” – Варна. 

/за-28, против-0, въздържали се-4/ 
 
 
Заповядайте г-н Коев.  
 
Радослав КОЕВ 
По следващата точка от дневния ред. Предложението на кмета е в 

три точки. Тъй като те са взаимно свързани, ще ги чета заедно. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Г-н Коев, по отделно.  
 
Радослав КОЕВ 
То е едно решение с три точки. Няма ... Те са така взаимно 

обвързани, че са безсмислени една по една. И китайките включително, да.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения, колеги? Г-н Симов, заповядайте.  
 
Красимир СИМОВ 
Г-н председател, колеги. Аз съм “за” това предложение и то е 

логично да подпомогнем тази дейност, така или иначе да имаме такива 
учители, но едното решение е за “Собственост и стопанство”, другото 
решение е за “Финанси и бюджет”. Напоследък се налага една комисия да 
гледа съвсем различни неща от своята дейност. Нека тези точки да 
преминат в съответните комисии и да си гледаме, аз лично ще ги подкрепя.  

 
Радослав КОЕВ 
Г-н Симов, вероятно разбирате спешността на задачата. За да се 

случи това на есен трябва да успеем да го вземем сега това решение, 
защото и насочването на средствата и ангажимента към живите хора 
трябва да бъде реализиран сега. Китайското посолство е направило 
възможното от тяхна страна. Възможно е да вземем решението по този 



начин, не виждам какво толкова ще се случи в комисията по “Бюджет и 
финанси” нещо различно. Да, по отношение на реда ...  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на г-н Коев, дневния ред сме го приели. Други мнения и 

съображения, колеги? Не виждам. Поименно гласуване, което ще изисква 
34 гласа.  

 
 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 
3317-2. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 и т. 23 от ЗМСМА и по 

предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД 11-
9302/128/15.06.2011 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за 
предостави безвъзмездно за срок от една година на общинско жилище, 
предоставено на Дирекция „Образование” за образователни цели, 
намиращо се на бул. „Вл. Варненчик” бл. 48, ет. 1, за предоставяне на 
двете преподавателки –доброволки от Китайската народна република. 

3317-2-1. Общински съвет – Варна дава съгласие за извършване на 
ремонт и обзавеждане на жилището с оглед на осигуряване на 
необходимите условия за живеене на двете доброволки, в размер на 34 000 
лв. /тридесет и четири хиляди/ лева в рамките на бюджета на функция 
„Образование”. 

3317-2-2. Общински съвет – Варна дава съгласие за посочения 
едногодишен период Община Варна да заплати текущите разходи 
/електроенергия, вода и интернет/, медицински застраховки, както и 
картите за градски транспорт на двете преподавателки по китайски език от 
средствата, заложени в дейност 389 „Други дейности по образование”. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-28, против-0, въздържали се-10, отсъстват-13/ 

 Решението не се приема. 
 

Радослав КОЕВ 
Г-н председател, ако ми дадете възможност да допълня 

предложението, възмездно в рамките на 1 лв. примерно.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Допълвайте.  
 
Радослав КОЕВ 
И да повторим гласуването.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Допълвайте.  



 
Радослав КОЕВ 
Ами така е, защото не мога да разбера принципно, принципно е 

прието решението. Всъщност всички сме съгласни, мнозинството на 
Общински съвет са съгласни, че трябва да има такова нещо и сега начина, 
по който ще им дадем жилището да го ползват, дали да бъде възмездно или 
безвъзмездно и колко да струва, ще го отложим за след месец след бурен 
дебат. Не виждам особено смисъл в това, затова ви моля, ако приемате да 
повторим гласуването, възмездно. Добре, оставете го така тогава.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Не се приема. Има ли други предложения във вашата комисия, г-н 

Коев?  
 
Радослав КОЕВ 
Не. Благодаря.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на г-н Коев. Поради изчерпване на точка три, 

преминаваме ... Поради изчерпване на точка две, преминаваме към точка 
три.    



III. 
 

По точка трета от дневния ред: 
 ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
„Финанси и бюджет” относно: 

(1) - даване на съгласие да бъдат отпуснати финансови средства, като 
дарение, в размер на 5 000 лв. за изграждане на паметник на Капитан Петко 
войвода в Киев.   

(2) - изменения и допълнения в чл. 79А от Приложение 1 към 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на община Варна в частта на раздел І Дирекция 
“АГУП”.    

(3) - даване на съгласие за опрощаване на наемните задължения  за 
жилище от фонд “Резервен” на наемателката Елена Митева.   
  (4) - даване на съгласие да бъдат  отпуснати финансови средства в 
размер на 6 000 лв. на “Градски транспорт” ЕАД за изместени тролейбусни 
стълбове, находящи се в чужди имоти в кв. “Владиславово”. 

(5) -  промяна на Решение № 1209-4 от Протокол № 14/01,02.04.2009 
г.  

(6) - преразглеждане на решение № 2564-3/26/11.08.2010г. на 
Общински съвет – Варна за изменение на раздел ХІ дирекция “Култура и 
духовно развитие” от Приложение № 2, т. 11.26 към Наредбата за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на Община Варна.   

(7) - определяне на дивидент за 2011 г. на търговските дружества с 
ограничена отговорност и акционерните дружества със 100% общинско 
участие. 

(8) - разкриване на целодневни масови групи за детска градина към 
ОДГ № 9 “Ален мак” и дофинансиране на дейност 312.  

(9) - отпускане на финансови средства в размер на  26 256. 90 лв. за 
изпълнението на проект № 00056192 “Демонстрационно обновяване на 
многофамилни жилищни сгради” на МРРБ и ПРООН за жилищна сграда 
находяща се в гр. Варна, район “Аспарухово”, ж.к. “Дружба”, бл. 11. 

(10) - възстановяване на сума в размер на 2 963.30 лв. за издръжката 
на отдел “Обществени поръчки” при Община Варна, ползващи помещения 
на VІ етаж в сградата  на “Дентален център І – Варна” ЕООД   и създаване 
на комисия, която да изготви разделителен протокол за бъдещото влизане  
във владение на 4 /четирите/ етажа от сградата на “Дентален център І – 
Варна” ЕООД.  

(11) - допълнение и изменение към Правилника за дейността, 
отчитането и контрола в дейност „Хранителен комплекс” утвърдени със 
Заповед № 2513/13.08.2010 г. на Кмета на Община Варна. 



(12) - промяна на решение № 2952-3/19,20.01.2011 г., т. XX. на 
Общински съвет – Варна, във връзка с Проект „Музеите на Варна, ремонт и 
модернизация”.    

(13) – вземане на решение, касаещо проект BG161РО001/1.1-
01/2007/058 „Музеите на Варна – „ремонт и модернизация” финансиран по 
схема за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за осигуряване на 
подходяща и рентабилна образователна, социална и културна 
инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”, 
бюджетна линия BG161РО001/1.1-01/2007, съгласно Договор за 
безвъзмездна помощ № BG161РО001/1.1-01/2007/046 от 03.02.2009 г.  

(14) - промяна в списъците на обектите в д-ст 606 “Изграждане, 
ремонт и поддържане на уличната мрежа” и на обектите, финансирани с 
банков заем 2011г., приети с решение № 2952-3, т. 2-ІV от Протокол № 
31/19,20.01.2011г. 

(15) - неопрощаване на наеми на наематели на общински жилища от 
район „Приморски” от фонд „Настаняване под наем на граждани с 
установени жилищни нужди”. 

(16) – отпускане на финансови средства за организация и провеждане 
на фестивал Ballerman Hits 2011; 

(17) – задължаване на кмета на община Варна при извършване на 
освободени сделки съобразно чл.45 от Закона за ДДС да не ползва правото 
на избор за облагане с ДДС; 

(18) – отпускане на средства за авариен ремонт на читалището в 
с.Константиново. 

 
        Докл.: Я.Станев-председател ПК „ФБ” 

 
 
Янко СТАНЕВ 
Първото предложение е 

На основание чл. 21, ал. 1, т.6 от ЗМСМА, във връзка с предложение на 
Кмета на Община Варна с вх. № РД11-6200/38/21.04.2011г., Общински 
съвет – Варна  дава съгласие  да бъдат отпуснати финансови средства, като 
дарение, в размер на 5 000 лв. за изграждане на паметник на Капитан Петко 
войвода в Киев, столицата на Украйна, платими по банкова сметка на 
Съюза на тракийските дружества в България – Банка ДСК, ЕАД, клон 1 
“Батенберг” 6, София – IBAN BG34STSA93000001682816 BIC STSABGSF 

Средствата са от бюджета на Община Варна за 2011г.   
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения, колеги? Не виждам. Поименно гласуване.  
 
 



 
Общ брой присъстващи общински съветници –41 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 
 

 3318-3. На основание чл. 21, ал. 1, т.6 от ЗМСМА, във връзка с 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД11-6200/38/21.04.2011г., 
Общински съвет – Варна  дава съгласие  да бъдат отпуснати финансови 
средства, като дарение, в размер на 5 000 лв. за изграждане на паметник на 
Капитан Петко войвода в Киев, столицата на Украйна, платими по банкова 
сметка на Съюза на тракийските дружества в България – Банка ДСК, ЕАД, 
клон 1 “Батенберг” 6, София – IBAN BG34STSA93000001682816 BIC 
STSABGSF 

Средствата са от бюджета на Община Варна за 2011г.   
/Резултат от поименно явно гласуване 
за-38, против-0, въздържали се-1, отсъстват-12/ 

 
 
Г-н Янко СТАНЕВ чете второто предложение за решение. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения? Не виждам. Поименно гласуване.  
 
3319-3. На  основание   чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2  от  ЗМСМА, чл. 6, 

чл. 8 и чл. 9 от ЗМДТ, във връзка с  предложение на Кмета на Община 
Варна с вх. № АГУ11-9303/15/08.04.2011г.Общински съвет – Варна приема 
изменения и допълнения  в чл. 79А от Приложение 1 към Наредбата за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на община Варна в частта на раздел І Дирекция “АГУП”, 
както следва: 

§1. Изменя се текста на чл. 79А от Приложение № 1 от НАРЕДБАТА 
ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ 
ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА 
ВАРНА,  като  

за услуга № 1.21 „Учредяване на право на преминаване през чужд 
поземлен имот без път”, таксата се променя от „50 лв.„ на „50 лв. + таксата 
за изготвяне на оценка по чл. 210 от ЗУТ”, а срока за предоставяне на 
услугата /обикновена/ се променя от „30 дни” на „45 дни”; 

за услуга № 1.33. „Прокарване на временен път до урегулирани 
поземлени имоти, които имат лице по проектирани нови улици” таксата се 



променя от „50 лв.„ на „50 лв. + таксата за изготвяне на оценка по чл. 210 
от ЗУТ” 

и се добавя нова услуга:  
„№ 1.40. „Изготвяне на оценка по чл. 210 ал. 1 от Закона за устройство 

на територията” обикновена – срок – 30 дни, 120 лева.”. 
 

№  

по ред  

Наименовани  
на услугата  
правото  

  
обикновена  бърза  експресна  
Срок  Лева  Срок  Лева  Срок  Лева  

  ...................           

  

1.21.Учредяване на 
право на преминаване 
през чужд поземлен 
имот без път  

45 дни 
50 лв.+ таксата за 
изготвяне на оценка по 
чл. 210 от ЗУТ 

         

  .................           

  

1.33. Прокарване на 
временен път до 
урегулирани 
поземлени имоти, 
които имат лице по 
проектирани  

60 дни 
50 лв. +  таксата за 
изготвяне на оценка по 
чл. 210 от ЗУТ  

         

  ..................           

  

1.40. Изготвяне на 
оценка по чл. 210 ал. 1 
от Закона за 
устройство на 
територията” 
обикновена  

30 дни 120 лв.       

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-34, против-0, въздържали се-3, отсъстват-14/ 

 
 

Янко СТАНЕВ 
Г-н председател, поради еднаквите основания на т. 3 и т. 4 от 

дневния ред на комисията, макар и различния характер – едното се касае за 
опрощаване на наемни задължения, поради починала жена и липса на живи 
роднини, а второто за отпускане на 6 000 лв. за преместване на 
тролейбусни стълбове находящи се в чужди имоти в кв. “Владиславово”, 
моля да гласуваме процедурно, заедно да ги гласуваме.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Имате ли мнения и съображения, колеги? Който е “за”, моля да 

гласува.  
 
Резултати от гласуването: за – 27; против - 4; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 



Г-н Янко СТАНЕВ чете точка 3 и 4 от предложенията за решения. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Имате ли мнения и съображения? Г-н Маринов.  
 
Красимир МИНКОВ МАРИНОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колега Станев, предлагам да 

допълним това решение, тъй като то имаше и втора част във връзка със 
събарянето на комина, който съществува и който е в чужд терен, и понеже 
времето ни притиска трябва да бъде изграден нов комин, да редактираме 
6 000 лв. за преместване на стълбовете, премахването или събарянето на 
съществуващия комин да бъде за сметка на фирмата, а изграждането на 
новия в рамките до 15 хил. лв. да го гласуваме сега.  

 
Янко СТАНЕВ 
Съгласен съм. Тъй като предложението до фирмата, което 

Инвестиционна политика направи беше много по-високо и включваше и 
събарянето. Ако си съборят комина и с 15 хил. лв. да се оправят да 
изградят нов, съм съгласен с това допълнение.   

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Други мнения и съображения? Не виждам. Гласуваме точките с така 

допълненото предложение от г-н Маринов. 
 
 
3320-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с 

предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД11-9302/70/05.04.2011г.,  
Общински съвет – Варна дава съгласие за опрощаване на наемните 
задължения за жилище от фонд “Резервен”, находящо се в гр. Варна, ул. 
“Крепостна” № 6, ет. 4, ап. 6 в размер на 181.77 лв., тъй като наемателката 
Елена Тодорова Митева е починала и няма живи роднини. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-38, против-0, въздържали се-0, отсъстват-13/ 

 
 

3321-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т.6 от ЗМСМА, във връзка с 
писмо от ПК “Транспорт” с вх. № ОБС11-2600/15/03.05.2011г. и по 
докладна записка от Прокуриста на “Градски транспорт” ЕАД – Варна с вх. 
№ ОБС11-2600/15/27.04.2011г., Общински съвет-Варна дава съгласие да 
бъдат отпуснати финансови средства в размер на 6 000 лв. на “Градски 
транспорт” ЕАД за изместени тролейбусни стълбове, находящи се в чужди 
имоти в кв. “Владиславово”.  



3321-3-2. На основание чл. 21, ал. 1, т.6 от ЗМСМА, Общински 
съвет-Варна дава съгласие да се отпуснат до 15 000 лева за изграждането на 
нов комин на пароцентралата на „Градски транспорт” ЕАД, като 
премахването на стария комин е за сметка на дружеството. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-38, против-0, въздържали се-0, отсъстват-13/ 
 
 
Продължаваме.  
 
Янко СТАНЕВ 
Г-н председател, изтеглям т. 5 от дневния ред, поради отпаднала 

необходимост от гласуването на точката, кредитите за детските градини, 
които искахме да удължим вече ги платихме, защото предния път не 
взехме решение поради липса на кворум.  

Моля?  Оттеглям т. 5. Оттеглям я, защото .... 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря. Давай нататък, давай.  
 
Янко СТАНЕВ 
Не знам защо вече четири пъти гласуваме, че ще бъде без пари 

“Варненско лято”, сега вече тука официално съобщаваме по микрофона, че 
ги махаме. Аз вече останах с убеждението, че ... 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения? Не виждам.  
 
Янко СТАНЕВ 
Да се знае. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Има ли мнения? Г-н Анчев, заповядайте. Благодаря.    
 
Панко АНЧЕВ 
Аз предлагам да бъде решението за всички фестивали, които 

общината организира, защото това е принципът, а не само за “Варненско 
лято”. Нали тука става дума и за джаз фестивала, става дума за ... 
 

Янко СТАНЕВ 
Ама когато кандидатстваме някъде Панко по проекти, които искат да 

има ... 
 



Панко АНЧЕВ 
Не, не, не. Става за тези, които сега ги организираме. Не става дума 

за тези, които са съорганизирани, съвместно с някои други. Нали става 
дума не само за “Варненско лято”, става дума за тези, които изцяло 
общината ги организира. Така беше по-рано принципа.   

 
Янко СТАНЕВ 
Така беше. Трябва от културата да кажат. Сега казвайте. Кой? 
 
Панко АНЧЕВ 
Да де, ама ние така решихме и в това на “Финанси”, не става дума за 

това. Аз не знам защо не сте съобразили. Това е, те не са чак толкова 
много. 

 
Янко СТАНЕВ 
Ами те са три. 
 
Панко АНЧЕВ 
Те са три, да. Така че аз предлагам да бъде за фестивалите, които 

общината организира и финансира.  
 
Янко СТАНЕВ 
Добре. Добавяме.  
 
Панко АНЧЕВ 
Нали, защото това е принципа.  
 
Янко СТАНЕВ 
Международен фестивал “Варненско лято” и фестивали, които 

общината самостоятелно ... 
 
Панко АНЧЕВ 
Финансира, организира и финансира.  
 
Янко СТАНЕВ 
Организира и финансира.  
 
Панко АНЧЕВ 
Не които са финансирани.  
 
Янко СТАНЕВ 
Да, защото където имаме няма как да бягаме.  
 



Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, чухте допълнението и отношението. Други мнения и 

съображения има ли? Който е съгласен с така формулираното и допълнено 
от г-н Анчев предложение, гласуваме поименно.  

 
 
3322-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка 

с предложение на Кмета на Община Варна с вх. №  РД11-
9302/105/20.05.2011г., Общински съвет – Варна  променя свое решение № 
2564-3/26/11.08.2010г., Раздел ХІ дирекция “Култура и духовно развитие” 
от Приложение № 2, към Наредбата за определянето и администрирането на 
местните такси и цени  на услуги на територията на Община Варна и 
премахва т. 11.26 – Продажба на входни билети за Международен 
музикален фестивал “Варненско лято” и фестивали, които Община Варна 
самостоятелно организира и финансира.   

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-38, против-0, въздържали се-0, отсъстват-13/ 
 

 
Г-н Янко СТАНЕВ чете предложение за решение №7 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения, колеги? Д-р Митковски.  
 
Ивайло МИТКОВСКИ  
Уважаеми колеги, уважаеми г-н председател. Разглеждайки 

таблицата, аз така изпадам в едно удовлетворение, че нашите лечебни 
здравни заведения са толкова забогатели. Ще трябва да дължат и такъв 
голям дивидент към Общината. Дано да е така, но впредвид 
обстоятелството, че постоянно към нашата комисия и към комисията по 
“Финанси и бюджет” идват искания за отпускане на средства за ремонти, 
текущи ремонти, за оборудване предполагам, че с някои от следващите 
решения на комисията по „Финанси и бюджет” поне част от тези дължими 
средства ще бъдат рефинансирани в тези здравни заведения, защото вижте 
аномалията. Примерно онкоболницата, така да я наречем, дължи по-голям 
дивидент отколкото “Пазари” и “Обреди”.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря.  
 
 
 
 



Янко СТАНЕВ 
Сега значи основният принцип във финансите е да съберем това, 

което се дължи, а това, че даваме два пъти повече поради нуждите на 
хората е отделен въпрос.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Други мнения и съображения, колеги?  
 
Янко СТАНЕВ 
Така е по закон.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Не виждам. Поименно гласуване, колеги.  
 
3323-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 3, 

чл. 221, т. 7 от Търговския закон, чл. 5 и чл. 6 от НРУПСЧОВКТД, във 
връзка с предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД11-
9302/122/07.06.2011 г., Общински съвет - Варна определя дивидент за 
2011г. (дължим от печалбите за 2010 г.) на търговските дружества с 
ограничена отговорност и акционерните дружества със 100% общинско 
участие, както следва: 
х.лв. 

№ 
 

Търговски дружества   
                                          

Печалба 
в х.лв. 

% Дължим 
дивидент 
(с данък)  

1. “Пазари” ЕООД    768 60%   460,8 
2. “Обреди” ЕООД     427 60%   256,2 
3. “ССД” ЕАД      98 60%     58,8 
4. “ДКС” ЕАД      25  60%     15 
5. “УСХ” ЕАД      66 60%     39,6 
6. “СБАГАЛ проф. д-р Д.  

Стаматов” Варна” ЕООД 
     20 30%       6 

7. “СБАЛПФЗ - Варна” ЕООД    350 30%   105 
8. “СБАЛОЗ д-р Марко Марков” 

 Варна ЕООД 
 1945 30%   583,5 

9. “ДКЦ 1 Света Клементина” 
Варна ЕООД 

      65 30%      19,5 

10. “ДКЦ 4” ЕООД       66 30%      19,8 
11. “ДКЦ 5 Света Екатерина” 

Варна ЕООД 
      15 30%        4,5 

12.   ДКЦ ”Чайка” Варна ЕООД                      17 30%        5,1 
               ОБЩА СУМА   3862   1573,8 



 
Дивидентът да бъде преведен в срок до 30.09.2011 г. след приспадане 

на дължимия данък при източника.  
/Резултат от поименно явно гласуване 
за-35, против-0, въздържали се-2, отсъстват-14/ 
 
 
Продължаваме.  
 
Янко СТАНЕВ 
Следващото предложение е от две подточки, заедно ще ги чета.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения, колеги? Не виждам. Поименно гласуване.  
 
3324-3. На основание чл. 21, ал. 1 т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 10, ал. 

6 от ЗНП и чл. 15, ал. 1 от ППЗНП и по предложение на Кмета на Община 
Варна с вх. № РД11-9302(121)06.06.2011 г., Общински съвет – Варна 
разкрива две масови целодневни групи за 50  деца към ОДГ № 9 „Ален 
мак”. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-38, против-0, въздържали се-0, отсъстват-13/ 

 

 
3325-3. На основание чл. 21, ал. 1 т. 6, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 

от ЗМСМА, чл. 10, ал. 6 от ЗНП, чл. 15, ал. 1 от ППЗНП,  и чл. 45, ал. 1 от 
ПМС № 334/29.12.10 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република 
България за 2011 г., Общински съвет – Варна дофинансира функция 
“Образование”, дейност 312 /специални детски градини/ в частта за 
издръжка със сумата в размер на 101 880 лв., считано от 01.07.2011г. до 
31.12.2011г. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-38, против-0, въздържали се-0, отсъстват-13/ 
 
 
Продължаваме.  
 
Янко СТАНЕВ 
Г-н председател, също имам процедурно предложение независимо, 

че следващата точка девет касае отпускането на средства от 26 хил. за 
кметство “Аспарухово” за изграждането на жилищни сгради по 
“Демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради”, а т. 
10.1 е за чл. 21 на същите основания, но е във връзка с докладна записка на 



управителя на “Дентален център І” да бъде възстановена сумата в размер 
от 2 963 лв. от издръжката на обществени поръчки ползващи помещенията 
на сградата  в стоматологията. Моля процедурно да се гласуват, да бъдат 
гласувани анблок.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Има ли съображения и мнения? Няма. Който е съгласен 

предложените две точки да бъдат гласувани анблок поради еднаквите 
основания, моля да гласува.  

 
Резултати от гласуването: за – 29; против - 1; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
    
Г-н Янко СТАНЕВ чете т.9 и т.10.1. 
 
Снежана ДОНЕВА 
Колеги, мнения и съображения. Няма. Преминаваме към гласуване.  
 
3326-3. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, във връзка с 

докладна записка от Кмета на район “Аспарухово” с вх. № ОС11-
1000/19/12.05.2011г., Общински съвет – Варна дава съгласие да бъдат 
отпуснати финансови средства в размер на 26 256.90 лв. за изпълнението на 
проект № 00056192 “Демонстрационно обновяване на многофамилни 
жилищни сгради” на МРРБ и ПРООН за жилищна сграда находяща се в гр. 
Варна, район “Аспарухово”, ж. к. “Дружба”, бл. 11. 

Средствата да бъдат осигурени от бюджета на Община Варна. 
/Резултат от поименно явно гласуване 
за-41, против-0, въздържали се-0, отсъстват-10/ 

 
 

3327-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка 
докладна записка от управителя на “Дентален център І – Варна” ЕООД с вх. 
№ РД11-9901/139/16.05.2011г., Общински съвет – Варна дава съгласие да 
бъде възстановена сумата в размер на 2963.30 лв. за издръжката на отдел 
“Обществени поръчки” при Община Варна, ползващи помещения на VІ 
етаж в сградата  на “Дентален център І – Варна” ЕООД.   

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-41, против-0, въздържали се-0, отсъстват-10/ 

 
 

 
 
 



Янко СТАНЕВ 
Предлагам за членове на комисията към решение 10.2 да бъдат: 

Веселин Марешки, Орлин Симеонов, Владимир Тонев, Октай Мустафов и 
Пламен Начков. 
 

Снежана ДОНЕВА 
Колеги, мнения и съображения. Гласуването е явно. Момент. 

Поименно. Къде е юриста. Последно, поименно ли е или явно? Последно 
явно. Който е “за” така направеното предложение, гласуването е явно, 
моля да гласува.  

 
3328-3. На основание чл.  21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 

2 и т. 6 от ЗМСМА и чл. 30, ал. 4 от Правилника за организацията и 
дейността на Общински съвет - Варна, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет-Варна 
създава комисия, която да изготви разделителен протокол за бъдещото 
влизане  във владение на 4 /четирите/ етажа от сградата на “Дентален 
център І – Варна” ЕООД, в следния състав: 

Веселин Марешки, Орлин Симеонов, Владимир Тонев, Октай 
Мустафов и Пламен Начков.  

/за-28, против-0, въздържали се-0/ 
 
 
Г-н Янко СТАНЕВ чете т. 11:  
 
Снежана ДОНЕВА 
Мнения и съображения. Няма. Решението е поименно.  
 
3329-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА, и по 

предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД11-9302/129/10.06.2011 
г., Общински съвет - Варна утвърждава Правилник за дейността, 
отчитането и контрола в Дейност “Хранителен комплекс” към Раздел VI да 
бъде допълнен Ценоразпис /Приложение 2 от предложението на Кмета на 
Община Варна/ за обект Детска сладкарница ”Младост” с предлагания 
асортимент, съответния грамаж и продажни цени, съобразени с 
действащите в момента пазарни механизми, утвърдени със Заповед № 
2513/13.08.2010 г. на Кмета на Община Варна. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-40, против-0, въздържали се-0, отсъстват-11/ 
 
 
 
 



Янко СТАНЕВ 
Знаете за какво става въпрос, ФЛАГ са съгласни да увеличим 

размера на дълга, т.е. на парите, които можем да вземем от тях.  
 
Снежана ДОНЕВА 
Мнения и съображения. Решението е явно. Да. Моля? И поименното 

е явно, знам. Който е “за”, моля да гласува.  
 
Янко СТАНЕВ 
Чакай малко, чакай. Значи това е поименно гласуване. Поименно. 
 
Снежана ДОНЕВА 
Е ми разберете се с ... 
 
Янко СТАНЕВ 
Няма какво да се разбирам, това е поименно гласуване. Не се 

разбирам с никого. Значи искам поименно. 
 
Снежана ДОНЕВА 
Аз говоря за юристите, не с някой друг.  
 
Янко СТАНЕВ 
Добре, аз искам да е поименно гласуването.  
 
Снежана ДОНЕВА 
Ок. Ами аз мислех, че е така.  
 
3330-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, чл. 3, чл. 17, ал. 

1 и  чл. 19а от ЗОД, чл. 19 и чл. 26 от Наредбата за условията и реда за 
съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на общинския бюджет 
и извънбюджетни сметки на община Варна, предложение на Кмета на 
Община Варна с вх. № РД11-9302/124/08.06.2011 г., Общински съвет - 
Варна променя свое решение 2952-3/31/19,20.01.2011 г. т. XX, както следва, 
като вместо “Максимален размер на дълга – 3 002 363 лв. (три милиона две 
хиляди триста шестдесет и три лева)”  

да се чете: “Максимален размер на дълга – 3 902 363 лв. (три 
милиона деветстотин и две хиляди триста шестдесет и три лева)”. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-36, против-0, въздържали се-0, отсъстват-15/ 
 
 
 



Г-н Янко СТАНЕВ чете т.13 от предложенията за решения на ПК 
„ФБ”. 

 
Снежана ДОНЕВА 
Колеги, мнения и съображения. Няма. Преминаваме към гласуване.  
 
3331-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА, във 

връзка с предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД11-
9302/123/08.06.2011 г.,  Общински съвет - Варна решава да бъдат осигурени 
заемообразно от Бюджета на Община Варна за 2011 г. средства в размер до 
1 604 582,00 лв. за покриване на разходите по изпълнението на проект 
BG161PO001/1.1.-01/2007/058 „Музеите на Варна – ремонт и 
модернизация”, финансиран по Схема за безвъзмездна финансова помощ 
”Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, 
социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на 
устойчиви градски ареали”, Бюджетна линия BG161PO001/1.1.-01/2007, 
съгласно договор за безвъзмездна помощ № BG161PO001/1.1.-01/2007/046 
от 03.02.2009 год. до възстановяването им  от  Управляващия орган. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-39, против-0, въздържали се-0, отсъстват-12/ 

 
 
 
Г- н Янко СТАНЕВ чете т.14 
 
Снежана ДОНЕВА 
Колеги, мнения и съображения. Заповядайте, Цанко Цветанов. 

Колеги, много ви моля, осъществявайте контактите помежду си малко по-
тихо. Нищо не се чува.   

 
Цанко ЦВЕТАНОВ  
Колеги, гледайки тук списъка на обектите финансиран от банков 

заем за пробива на бул. “Левски” се предвиждат 3 млн. 100 хил. лв. Това са 
около 600 м. В смисъл знаем, че за изграждане на 1 км. магистрала отива 1 
млн., така че тук ми се струва, че тези 3 млн. 100 хил. е безкрайно голяма 
сума, нали, да се дадат там за пробива на бул. “Левски”. Моето 
предложение е т. 14 да отпадне от дневния ред и да се направи един по-
задълбочен анализ и на следващата сесия да се предложи.  

 
Янко СТАНЕВ 
Това просто няма да се случи. Вие ще гласувате, което ... 
 
 



Снежана ДОНЕВА 
Благодаря. Г-н Станев.  
 
Янко СТАНЕВ 
... смятате за редно и нередно, защото е крайно време да престанем в 

тази зала със загадки и други неща, така просто си казваме с вота. Аз 
мисля, че вече няколко пъти се обясняваме по тези въпроси, всеки път се 
повишава напрежението излишно според мен ... Не, не. Смятам, че 
достатъчно ясно и предния път и три пъти в комисия го гледахме и три 
пъти гласувахме по един начин, дори със забележките на, той го няма, г-н 
Начков, които г-н Начков съвсем обективно направи в началото. А и г-н 
Тонев впрочем.    

 
Снежана ДОНЕВА 
Други мнения и съображения има ли? Няма. Преминаваме към 

гласуване.  
 
3332-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 25, ал. 2 от 

ЗОБ, чл. 47 ал. 1 от Наредбата за условията и реда за съставянето, 
приемането, изпълнението и отчитането на общинския бюджет и 
извънбюджетните сметки на Община Варна и писмо № 08-00-1276/10 от 
24.03.2011г. на МФ, във връзка с предложение на Кмета на Община Варна с 
вх. № РД10-0400/289/13.06.2011 г.,  Общински съвет - Варна променя 
списъците на обектите в д-ст 606 “Изграждане, ремонт и поддържане на 
уличната мрежа” и на обектите, финансирани с банков заем 2011г., приети с 
решение № 2952-3, т. 2-ІV от Протокол № 31/19,20.01.2011г., съгласно 
приложения №№8, 15. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-8, отсъстват-14/ 
 
 
Янко СТАНЕВ 
Това не  е поименно. Чакайте, има още три предложения. Еееее.    
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения, колеги. Не виждам. Който е “за” така 

направеното предложение, моля да гласува.  
 
3333-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с 

предложение на Кмета на район “Приморски” с вх. № ОС11-
1000/24/10.06.2011 г., Общински съвет - Варна решава да не бъдат 
опростени задълженията на наематели на общински  жилища от фонд 



„Настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди”, район 
„Приморски”,  Община Варна, съгласно приложения. 

/за-27, против-0, въздържали се-0/ 
 

 Николай АПОСТОЛОВ 
Допълнителните предложения. 
 
Янко СТАНЕВ 
Първото допълнително предложение касае провеждането на 

фестивал „Балерман” 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения. Г-н Анчев, заповядайте.  
 
Панко АНЧЕВ 
Понеже г-н Станев внася предложение на кмета, което не е минавало 

нито през комисията по “Култура”, нито през комисията по “Финанси”, 
нека г-н Станев да бъде така добър да обясни какъв е този фестивал, в 
какво .........  

 
Янко СТАНЕВ 
..... правехме на времето. А сега предложението дойде една седмица 

преди провеждането на фестивала. Въпреки, че имам още две предложения 
за други фестивали, които ти знаеш, тях просто не ги предлагам днеска 
докато не се произнесете. А това просто ще се обезсмисли. И понеже 
аргументите, които си спомням от миналите години бяха основно в хода на 
това, как да го кажа не знам, че RTL предава този фестивал и е много 
престижно за нас да имаме такава реклама и от друга страна в интерес на 
истината трябва да кажа, че предложението, което внасям се различава 
доста сериозно от предложението, което беше на самите организатори. 
Някъде около два пъти и половина го намалих. Така че в тази връзка 
внасям това, за да не обезсмисля по-късно участието на Община Варна.  

 
Панко АНЧЕВ 
Сега, г-н председател, г-н Станев има такива хватки, с които мисли, 

че може да ме надхитри. Аз го попитах, може ли да обясни ... 
 
Янко СТАНЕВ 
Мога.  
 
Панко АНЧЕВ 
... какъв е този фестивал, а не дали RTL го предава или не го предава. 

Аз знам, че ... може би ще го предава.  



 
Николай АПОСТОЛОВ 
Можете или не, д-р Станев?  
 
Панко АНЧЕВ 
Не знам.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Д-р Станев.  
 
Панко АНЧЕВ 
Нека да разкаже за този фестивал, какво представлява, какво е 

неговото значение за културата, за ... Да ги каже тези работи.  
 
Янко СТАНЕВ 
Добре. Ще ги кажа тези работи, ако иска даже някой от вашата 

комисия даже трябва да проведе дебат, аз като финансист може би ще се 
изразя по-правилно. Фестивалът се провежда за трета поредна година и се 
провежда на 25 юни в комплекс “Златни пясъци”. Той се провежда на 
плажа, срещу хотел “Интернационал”. Както и в последните две години 
входът за варненци е безплатен. Отзивите за този фестивал бяха групирани 
и преди година си спомням, че не бяха представени на нас. Самият 
фестивал какво представлява? Не знам дали аз трябва да го обясня или 
Неделчо да го каже, аз го имам и написано г-н Анчев и мога да го прочета, 
съвсем нали, така приятно, нали, и приятелски. Така че не споря с вас по 
отношение на културата. Мисля, че значението, понеже Вие ме питахте за 
значението и за ползите, аз финансови ползи от този фестивал не виждам, 
както и от другите ползи, но вероятно вие от комисията по “Култура” ще 
ми обясните какви са духовните ползи. Но все пак от това, което ми е 
написано мога да кажа, че за 2009 – 2010 г. имаме 10% телевизионен пазар 
в целевата група 10 – 15 години в две поредни години, имаме 3 млн. 
зрители две поредни години, издаден е компакт диск с хитове от фестивала 
– 300 хиляден тираж със страница  книжка и книжка отделени специално 
за гр. Варна. Нали разбирате, че ги чета всичките тези работи. 
Изключителен отзвук сред пресата и журналистите в Германия съчетани с 
тези неща. Пише колко точно - 20 серийно документално риалити шоу 
показващо региона в положителна светлина, затвърждаване на 
тенденцията .... Правим го, за да си направим реклама без пари. Тази 
реклама, ако я платим в телевизиите за толкова време ще бъде 25 хил. пъти 
повече.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на г-н Станев. Г-н Михайлов.  



 
Неделчо МИХАЙЛОВ 
Процедурно, прекратяване на дебатите по точката и минаване в 

режим на гласуване. Благодаря ви.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, който е “за” направеното процедурно предложение, моля да 

гласува.   
 
Янко СТАНЕВ 
След приключване на ... 
 
Резултати от гласуването: за – 30; против - 0; въздържали се – 3, 

предложението се приема. 
        
Николай АПОСТОЛОВ      
Дебатите се прекратяват. Преминаваме в режим на поименно 

гласуване на предложението, което председателят на комисията прочете за 
отпускане на финансови средства за фестивала.  

 
Янко СТАНЕВ 
Без да сугестирам г-н Анчев ще кажа да си спомни кой преди две 

години доведе хората от този фестивал и кой стоеше на тази маса ... 
 
3334-3. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, във връзка с 

предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД11-
2600/1274/21.06.2011 г.,  Общински съвет – Варна дава съгласие да бъдат 
отпуснати финансови средства в размер на 20 000 лева /двадесет хиляди 
лева/ за организацията и провеждането в к.к. „Златни пясъци” на  фестивала 
Ballermann Hits 2011. 

Средствата да бъдат осигурени от Бюджет 2011 година на Община 
Варна. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-28, против-1, въздържали се-5, отсъстват-17/ 
 
 
Продължавайте.  
 
Янко СТАНЕВ 
Става въпрос за това, което на комисия обсъждахме и решавахме, да 

отпаден ДДС-то при ... 
 
 



Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения, колеги. Г-н Тонев. 
 
Владимир ТОНЕВ 
Да обясня на колегите точно за какво става въпрос, защото имам 

чувството, че прекалено техническо е направено решението и не е ясно. 
Чл. 45 от Закона за данък добавена стойност касае освободените сделки. 
Освободена сделка е, когато се отдават жилища под наем от общината е 
възможно и да е освободено от ДДС по закон. Когато се продават жилища 
от Община Варна на физически лица, които са на възраст повече от 60 
години, говорим за старите жилища, които ще позволят да бъдат 
продадени, също е освободена сделка. Когато се дават земеделски земи 
под аренда, също е освободена сделка. В същото време въпросния чл. 7, 
който прочете г-н Станев дава право на доставчика на сделката да избере 
дали да го облага или да не го облага. Практика в общината е да се облагат 
тези сделки от ДДС, въпреки че закона ги освобождава. Идеята след като и 
така те се дават на социално слаби, фонда жилища под наем. Така или 
иначе хората, които ще ги купуват въпросните жилища са повечето 
физически лица и няма как да си го изтеглят и това е изкуствено го 
оскъпява с 20%. За това моето предложение, което мина и на комисията по 
“Финанси” е да задължим да нямат право на избор и да не се възползват от 
привилегията, която дава чл. 7. Благодаря.  

        
Николай АПОСТОЛОВ 
Други мнения и съображения, колеги? Не виждам. Който е “за” така 

направеното предложение, моля да гласува.  
 
 
3335-3. Общински съвет – Варна задължава Кмета на Община 

Варна, при извършване на освободени сделки съобразно чл. 45 от Закона за 
данък върху добавена стойност  да не ползва правото на избор 
предоставено на доставчика в ал. 7 за облагане с ДДС в случаите на 
доставка по ал. 1, 3 и 4. 

/за-29, против-0, въздържали се-0/ 
 

 
Продължаваме. 
  
Янко СТАНЕВ 
Последното предложение е за ремонта на читалището в с. 

Константиново. 
 

 



Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения, колеги. Не виждам. Поименно гласуване.  
 
Евгения АЛЕКСАНДРОВА  
От името на нашата група искаме обедна почивка. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Само да обявя резултата. И все пак някой колега, който е искал да си 

включи предложение във “Финанси и бюджет”, ако е забравено 
предложението му сега е момента, иначе после трябва да замълчи.  

 
3336-3. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.23, ал.2 от 

Закона за народните читалища, Общински съвет-Варна решава да бъдат 
отпуснати средства в размер на 29 988 лева с включен ДДС от бюджета на 
Община Варна за извършване на авариен ремонт на масивна двуетажна 
сграда-частна общинска собственост със застроена площ 472 кв.м., 
находяща се  в с. Константиново, Читалище, кв.26, ПИ № 416 – предмет на 
АОС № 2847/12.03.2004 г. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-36, против-0, въздържали се-0, отсъстват-15/ 
 
 
По искане на групата на политическа партия “АТАКА”, обедна 

почивка колеги, до 13:30 ч., един час. Предложението е уточнено до 13:45 
ч., приятен обяд и след обяда продължаваме с точката по “Собственост и 
стопанство”.  

 



СЛЕДОБЕДНО ЗАСЕДАНИЕ – 13:45 ч. 
 
Следобедно заседание – отсъстват следните общински съветници: 
Анелия Клисарова 
Валерия Ангелова 
Добромир Кондов 
Иван Славков 
Красимир Узунов 
Николай Джагаров 
Огнян Къчев 
Орлин Симеонов 
Пламен Войков 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
42 положени подписа в присъствения списък, следователно кворумът 

е налице и можем да открием следобедната част на Тридесет и петото 
заседание на Общински съвет-Варна.  

Продължаваме с точка четвърта от дневния ред.   
   

 
 



IV. 
 

По точка четвърта от дневния ред: 
 ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
„Собственост и стопанство” относно: 

(1) - даване на съгласие да бъде предоставена за безвъзмездно 
управление на ПУ „Братя Миладинови”, имот – публична общинска 
собственост находящ се в гр. Варна, бул. „Сливница” №  113, ПУ „Братя 
Миладинови”, подрайон: 13, кв. 518, с площ 3370.00 кв.м. и сграда с 
идентификатор 10135.1502.110.1 със застроена площ 725.00 кв.м. 

(2) - даване на съгласие да бъде предоставен за безвъзмездно 
управление на VIII СОУПЧЕ „Ал. С. Пушкин”, имот – публична общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, бул. „Генерал Колев” № 43, ЦДГ № 
13 „Звездичка”, район I, кв. 457, парц.: II, представляващ поземлен имот с 
площ 2173 кв.м., представляваща п – л II – р съгласно Зап. № Р – 
224/30.06.1997 на Кмета на Община Варна и сгради: 

• едноетажна сграда със застроена площ 450 кв.м.; 
• едноетажна пристройка към сградата–склад със застроена 

площ 35.60 кв. м. 
 (3) - даване съгласие за откриване на приют за временно настаняване 
на жертви на трафик на хора в гр.Варна и учредяване на безвъзмездно 
право на ползване на НКБТХ върху апартамент-частна общинска 
собственост с площ 110,26 кв.м. за срок от 5 години. 

(4) - учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от 
имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. “Георги 
Раковски” № 62, 13-ти п.р., кв. 508, УПИ І-за жил. строителство, магазини, 
подз. гаражи и спортна площадка, представляващ сграда със застроена 
площ 186,10 кв.м. - предмет на АОС № 3744/22.03.2006 г. 

(5) - учредяване на безвъзмездно право на ползване на Сдружение 
“Асоциация на българските черноморски общини”, върху част от имот – 
частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, бул. “Осми 
Приморски полк” № 67а, 1-ви п.р., кв. 442, представляващ двуетажна 
сграда с идентификатор 10135.1505.220.4 и застроена площ 108 кв.м. – 
предмет на   АОС №591/30.04.1998г. Безвъзмездното право на ползване се 
учредява на Сдружение “Асоциация на българските черноморски общини” 
за срок от 10 (десет) години.    

(6) - предоставяне за безвъзмездно управление на Оздравително 
училище „Д-р Н.Димитров” част от имот-частна общинска собственост, 
находящ се в гр.Варна, к.к. „Св.св.Константин и Елена” ул. 28 №28. 

(7) - приемане на годишния  финансов отчет, баланс и отчет за 
приходи и разходи за 2010 г., освобождаване от отговорност на управителя 
и контрольора и избиране на одитор за 2011 г. на „Дезинфекционна 
станция” ЕООД. 



 (8) - допълване на Годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти-общинска собственост за 2011 г. със следните 
имоти-общинска собственост: с.о.Боровец-север, ПИ №2785-141/741 
кв.м.; ул. Царевец №55; ул. Младежка №22; ул.Ростов №17. 
 (9) - одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот-
общинска собственост, находящ се в гр.Варна, ул. „Академик Курчатов 
№1. 
 (10) - одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот-
общинска собственост, находящ се в гр. Варна, с.о. Сълзица, ПИ №393. 
 (11) - одобряване на пазарна оценка, във връзка с продажба на имот-
общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Петър Райчев” №17. 
 (12) - изменение на решение на ОбС-Варна №2832-4/36/21.12.2005 г. 
 (13) - бракуване и унищожаване на ДМА-рентгенова уредба за 
графия „Диагномакс МС125”, собственост на ДКЦ „Св. Иван Рилски-
Аспарухово” - Варна ЕООД. 
 (14) - одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот-
частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Карагач”. 

(15) - актуализиране на “Годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост за 2011 г.”, приета с 
Решение №2941-2(31)19,20.01.2011 г. на Общински съвет – Варна. 
 (16) - одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
продажба на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ 
29,50 м2 ид. части под обект, с идентификатор № 10135.4504.292.2.7, 
разположен в имот-частна общинска собственост, с идентификатор  № 
10135.4504.292, целия с площ  4 111 м2, с административен адрес гр. Варна, 
ж.к.”Вл. Варненчик”, І м.р. 
 (17) - одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински 
недвижим имот, представляващ ПИ №10135.5403.3325, с площ 1 146,00 кв. 
м., находящ се в гр. Варна, м-ст “Боровец-юг”. 
 (18) - одобряване на пазарната оценка  и вземане на решение за 
провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване право на 
строеж за изграждане на търговски обекти - магазини на два етажа със 
застроената площ 610,00 кв.м. или РЗП -1220,00 кв.м. пред съществуващ 14 
етажен жилищен блок, с административен адрес: гр.Варна,  бул. „Вл. 
Варненчик” №112 върху имот – частна общинска собственост, 
представляващ УПИ І-„за жилищно строителство и магазини”, кв.535 „а”, 
по плана на 14 м.р., гр.Варна.      
 (19) - одобряване на пазарната оценка и вземане на решение за 
провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – 



частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Веслец” № 36, 
представляващ  сграда и земя: 
• сграда  - едноетажна паянтова сграда със застроена площ  61 м2  
• земя – УПИ ХІ-18, кв. 154, целия с площ  330 м2, при граници:  УПИ 

ХІІІ2; УПИ Х-17; ул. „Веслец”, УПИ ХІІ-1   
 (20) - одобряване на пазарната оценка и вземане на решение за 
провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – 
частна общинска собственост, Поземлен имот с идентификатор 
10135.2515.3145 с площ 451м2,  находящ се в гр. Варна, м. Ален мак. 
 (21) - промяна на решение на Общински съвет № 1226-7 по 
Протокол № 14/01,02.04.2009г. 
 (22) - одобряване на пазарната оценка и вземане на решение за 
прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна 
245 м2 идеални части от ПИ с идентификатор № 10135.5506.396  целия с 
площ 1 585 м2, находящ се в гр. Варна, кв. Аспарухово, м-ст „Вилите”. 
 (23) - одобряване на пазарната оценка и вземане на решение за 
прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна, 
220 м2 идеални части от ПИ с идентификатор 10135.2553.256 целия с площ  
235.00 м2, с административен адрес в гр. Варна, ул. „Роза” № 31. 
 (24) - одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
прекратяване на съсобственост чрез изкупуване частта на Община Варна от 
недвижим имот, находящ се в гр.Варна, ул.”Васил Петлешков” №12, 
представляваща земя с площ 101,00 кв. м. идеални части от  ПИ № 
10135.2555.97, целия с площ 476,00 кв. м. 

 (25) - одобряване на пазарната оценка на земя  с площ 256 м2 идеални 
части от поземлен имот с идентификатор № 10135.2553.343 съгласно АОС 
№ 6071/16.09.2010 г., находящ се в  гр. Варна, ул. „Бял Крем” № 7  

(26) - вземане на решение за одобряване на пазарна оценка във връзка 
с разпоредителна сделка на недвижим имот частна общинска собственост, 
представляващ ПИ 10135.2570.29 с площ 5749 кв.м. по одобрена 
кадастрална карта и кадастрален регистър на район „Приморски”, к.к. „Св. 
Св. Константин и Елена”, съгласно АОС № 1877/2000 г. 

(27) - провеждане на търг с тайно наддаване при условията и по реда 
на НРПУРОИ на колесен трактор, марка „Форд 655”, собственост на 
„Обреди” ЕООД. 

(28) - освобождаване на „Обреди” ЕООД от заплащане на дължимата 
цена на разполагане за ползваните от дружеството преместваеми обекти в 
рамките на гробищните паркове нужни за дейността му. 

(29) - даване на съгласие за бракуване на ДМА, собственост на „ВиК” 
ООД, във връзка с изпълнение на проекти по програма ИСПА. 



(30) - обявяване за частна общинска собственост на недвижим имот-
предмет на АОС № 3638/2006 г., представляващ: ПИ 10135.2562.144, 
находящ се в гр. Варна, кв. „Чайка”. 

(31) - одобряване на пазарна оценка и прекратяване на съсобственост 
чрез изкупуване частта на Община Варна от недвижим имот, находящ се в 
гр.Варна, СО „Прибой”, представляващ земя с площ 120,00 кв. м. идеални 
части от ПИ № 10135.5549.2072 

(32) – одобряване на пазарната оценка и прекратяване на 
съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна, по акт за частна 
общинска собственост № 4310/23.04.2007 г., представляваща 468,22 кв.м. 
ид.части от ПИ 10135.2554. 575, находящ се ул. „Д-р Ал.Недялков”. 

(33) - учредяване на безвъзмездно право на ползване на Фондация 
“ВЯРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВ” върху имот – частна общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, ул. “Драва Соболч” № 7а, 6-ти п.р., кв. 
658, представляващ масивна двуетажна сграда със застроена площ 63 кв.м. 

(34) - одобрение за закупуване на лек автомобил за нуждите на 
СБАЛОЗ „Д – р Марко Антонов Марков – Варна” ЕООД. 

(35) - одобряване на  пазарна оценка и вземане на решение за 
провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на вещи-
общинска собственост, представляващи газово стопанство с инвентарни № 
23001 и № 18025, заприходени в баланса на ОП „Спортни имоти” 

(36) - изменение на решение с № 1486-4 от Протокол № 
16/20.07.2009г. на Общински съвет-Варна и вземане на решение за даване 
на съгласие да бъде предоставен за безвъзмездно управление на 
Министерството на правосъдието за нуждите на Районна прокуратура – 
Варна част от имот-публична общинска собственост, находящ се в гр. 
Варна, бул.“Цар Освободител”№ 150, Средношколски общежития 
представляваща 11 стаи и коридор в лявата част на приземен етаж, блок 
„Б” в сградата на Средношколско общежитие “Михаил Колони” с обща 
площ 254 кв.м. 

(37) - учредяване на безвъзмездно право на ползване  на  Фондация 
“Роден край” върху павилион № 9 с площ 6,76 кв.м. и павилион № 23 с 
площ 5,60 кв.м., находящи се в гр. Варна, ул. „Войнишка” № 3. 

(38) - одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
провеждане на търг с явно наддаване за продажба на  недвижим имот - 
частна общинска собственост,  находящ се  в  гр. Варна, м-т “Боровец-юг” 
с площ 874,00 кв. м.. 

(39) - одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
провеждане на търг с явно наддаване за продажба на  недвижим имот - 
частна общинска собственост с площ 555,00 кв. м находящ се  в  гр. Варна, 
м. “Ракитника”. 

(40) - одобряване на пазарна оценка, във  връзка с анексиране на 
сключен договор №Д-6-9200 /1265/ 27.10.2006г., за учредяване на 



безвъзмездно право на строеж на Българската православна църква за 
изграждане на православен храм „Св. Андрей Първозвани” върху 
недвижим имот–частна общинска собственост целият с площ 2 731,00 
кв.м., идентичен с УПИ ІІ-„православна църква”, кв.10, по плана на 19 м.р. 
на гр. Варна, ж.к. „Чайка”. 

(41) - одобряванe на пазарна оценка във връзка с прекратяване на 
съсобственост между Община Варна и Петър Тодоров Тодоров, чрез 
продажба  на имот-частна общинска собственост, с административен адрес  
гр. Варна, ул. „Драгоман” № 11.  

(42) - изменение на решение № 2400 – 3 от Протокол № 42 от 
05.02.2003 г. на Общински съвет-Варна и подписване на анекс към 
Договор № Д – 3 – 9200/586/18.07.2003 г., сключен между Община Варна и 
„Регионален исторически музей – Варна”. 
 (43) - изменение на чл.36, ал.2 от „Наредбата за условията и реда за 
установяване на жилищни нужди на граждани, настаняване и 
продажба на общински жилища”. 

(44) - определяне на терени за изграждане на „Центрове за 
настаняване от семеен тип”, във връзка с реализиране на проект 
„Подкрепа на деинституционализация на социални институции, 
предлагащи услуги за деца в риск”. 
 (45) - приемане на “Ред, условия и критерии за провеждане на 
конкурс по документи за избор на независими оценители за изготвяне 
на експертни оценки на имоти и вещи – общинска собственост”. 

(46) - даване на съгласие да бъде предоставена за безвъзмездно 
управление на ОУ “Добри Чинтулов”, имот-публична общинска 
собственост, находящ се в гр.Варна, ул. “Милосърдие” №12, Основно 
Училище “Добри Чинтулов”. 

(47) - даване на съгласие да бъде предоставена за безвъзмездно 
управление на ОУ “Капитан Петко Войвода”, имот-публична общинска 
собственост, находящ се в гр.Варна, кв. Галата, Основно Училище 
“Капитан Петко Войвода”. 

(48) - даване на съгласие да бъде предоставена за безвъзмездно 
управление на ОУ “Добри Войников”, имот-публична общинска 
собственост, находящ се в Област Варна, Община Варна, с. Каменар, ОУ 
“Добри Войников”. 

(49) - даване на съгласие да бъде предоставена за безвъзмездно 
управление на ОУ “Климент Охридски”, имот-публична общинска 
собственост, находящ се в Област Варна, Община Варна, с. Константиново, 
Основно Училище “Климент Охридски”. 

(50) - одобряване на пазарната оценка и вземане на решение за 
прекратяване на съсобственост, чрез продажба на имот-частна общинска 
собственост, представляваща ½ ид. част от сграда с идентификатор № 
10135.51.235.1, цялата със застроена площ 143 м2 и земя представляваща 



ПИ с идентификатор ПИ 10135.51.235, с площ 129,50/259 м2, с 
административен адрес в гр. Варна, ул. „Янко Карагяуров” №  16. 

(51) - одобряване на пазарната оценка и вземане на решение за 
провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – 
частна общинска собственост с площ 464 м2,  находящ се в гр. Варна, м. 
Ален мак, представляващ ПИ с идентификатор 10135.2515.3033. 

(52) - актуализиране на “Годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост за 2011 г.” 

(53) – прехвърляне на жилище от фонд „Жилища за настаняване под 
наем на граждани с установени жилищни нужди” във фонд „Ведомствен” 
 (54) – частична отмяна на строителна забрана по плана на м. 
„Св.Никола”.  

(55) – обявяване за частна общинска собственост на недвижим имот-
публична общинска собственост, представляващ ПИ 10135.2559.238-
предмет на АОС № 3522/2005 г. 

 
    Докл.В.Тонев-член на ПК „СС” 
 

 
 

Николай АПОСТОЛОВ 
 С решение на комисията поради отсъствие на г-н Симеонов, колегите 
са взели решение проектите за решение да ни бъдат предложени от г-н 
Владимир Тонев. Така че заповядайте, г-н Тонев. 
 
 Владимир ТОНЕВ 
 Колеги, поради това, че много от решенията трябва да бъдат вземани 
с 2/3 мнозинство в момента ние нямаме и толкова в залата, камо ли за 
мнозинство, затова ви предлагам тези, те са и в началото в дневния ред, 
които изискват квалифицирано мнозинство да ги чета тогава, когато се 
съберат поне 36 човека в залата. Но за да не губим време започвам да чета 
от приложенията, което при вас това е точка осма, която не изисква 
квалифицирано мнозинство. Просто да отмятаме работа.  
  

Николай АПОСТОЛОВ 
 Г-н Анчев, заповядайте.  
 
 Панко АНЧЕВ 
  Въпреки всичките ми уважения към г-н Тонев, той все пак не е г-н 
Симеонов, не може той да променя дневния ред. Това негово предложение 
трябва да се подложи на гласуване ... 
 
  



 
 Владимир ТОНЕВ 
 Не ме разбрахте. Аз направих предложение към вас за гласуване, а не 
че почваме да го правим. Съжалявам, г-н Анчев.  
 
 Панко АНЧЕВ 
 Вие казахте “сега почвам от точка осма”.  
 
 Владимир ТОНЕВ 
  Е ми казах ще започна от точка осма и направих пауза, за да може да 
го подложим на обсъждане.  
 
 Панко АНЧЕВ 
 Ще започнете, когато започне Общински съвет.  
 

Николай АПОСТОЛОВ 
 Прав е г-н Анчев. Колеги, колеги, г-н Тонев направи процедурно 
предложение да се гласуват точките, да започнем с тези точки, които не 
изискват квалифицирано мнозинство. Преди да го подложа на гласуване, 
не съм видял, г-н Красимир Минков Маринов иска да направи 
предложение. Заповядайте г-н Маринов.   
 
 Красимир МИНКОВ МАРИНОВ 
 Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н Тонев. Аз мисля 
предложението за решение, което иска да го гласуваме сега да бъде такова, 
че да даде право на четящия ... 
 

Николай АПОСТОЛОВ 
 Слушайте колеги. 
 
 Красимир МИНКОВ МАРИНОВ 
 Да даде право на четящия да сортира така точките, съобразно 
присъстващите хора в залата.  
 

Николай АПОСТОЛОВ 
 Благодаря на г-н Маринов. Той доуточни, да бъдат селектирани 
точките в такава последователност, че да позволяват квалифицирано 
мнозинство. Така че, който е “за” предложението на г-н Тонев, подкрепено 
от г-н Анчев и от г-н Маринов, моля да гласува. Искахте да се гласува и 
затова го гласуваме.   
 

Резултати от гласуването: за – 28; против - 1; въздържали се – 1, 
предложението се приема. 



 
 Заповядайте, г-н Тонев.  
 
 Г- н Владимир ТОНЕВ чете Т. 8.  
 

Николай АПОСТОЛОВ 
 Мнения и съображения, колеги. Няма. Поименно гласуване.  
 

Общ брой присъстващи общински съветници –38 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 3340-4-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,  чл. 221, т. 7 от 
ТЗ,  Общински съвет – Варна одобрява годишния финансов отчет, заверен 
от регистриран одитор, и годишен доклад за дейността на 
“Дезинфекционна станция” ЕООД, за 2010 г. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-5, въздържали се-4, отсъстват-13/ 

 
 
 Продължаваме.  
 

Николай АПОСТОЛОВ 
 Мнения и съображения. Не виждам. Който е “за”, моля да гласува.  
 

3340-4-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, 
т. 5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава 
от отговорност д-р Николай Райчев – управител на “Дезинфекционна 
станция” ЕООД за 2010 г. 

/за-27, против-1, въздържали се-6/ 
 
 
 Продължаваме. 
 
 Г-н Владимир ТОНЕВ чете т.8.2 
  
 

Николай АПОСТОЛОВ 
 Мнения и съображения. Не виждам. Който е “за”, моля да гласува.  
 

Резултати от гласуването: за – 26; против - 3; въздържали се – 1, 
предложението се приема. 



  
 Продължаваме. 
 Оспорено е гласуването, колеги.  
 
 Веселин МАРЕШКИ 
 Оспорвам го и само като отрицателен вот преди това да кажа все пак, 
защото хората не са запознати и имаме данни, че управителя, съответно и 
контрольора не си вършат добре работата, не са изплащани 
възнаграждения на някои от преди това работещите там и това са нашите 
претенции специално към този човек.  
 
 Неделчо МИХАЙЛОВ 
 Къде е това? 
 

Николай АПОСТОЛОВ 
 Дезинфекционна станция. Колеги, оспорено е гласуването за 
освобождаване от отговорност на контрольора.  
 
 3340-4-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 144, ал. 1 
от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност контрольора 
на “Дезинфекционна станция” ЕООД Максим Николов Иванов за 
периода 01.01.10 г. до 31.12.10 г. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-30, против-7, въздържали се-2, отсъстват-12/ 

 
 
 Продължаваме.  
 
 Г-н Владимир ТОНЕВ чете т. 8.3. 
 

Николай АПОСТОЛОВ 
 Мнения и съображения тук. Не виждам. Който е “за”, моля да 
гласува.  
 

3340-4-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 221, т. 6 от 
ТЗ, Общински съвет – Варна избира доц. Никола Бакалов за извършване на 
одиторски контрол на “Дезинфекционна станция” ЕООД за 2011 г. 

/за-32, против-0, въздържали се-1/ 
 
 Владимир ТОНЕВ 
 От предходното поименно гласуване колко бяха общо хората в 
залата? Стори ми се, че бяха 39, дали да не почна да чета другите?  



 Колеги, има 39 души в залата, съгласно това, което ми дадохте като 
правомощия, започвам да чета тези, които искат квалифицирано 
мнозинство.  
 Точка 1:  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, съгласно чл. 12, ал. 1 от 
ЗОС и във връзка с чл. 15, ал. 2 от НРПУРОИ, и по предложение на Кмета 
на Община Варна с вх. № РД 10 - 6700/854/14.03.2011 г., Общински съвет – 
Варна дава съгласие да бъде предоставена за безвъзмездно управление на 
ПУ „Братя Миладинови”, имот – публична общинска собственост 
находящ се в гр. Варна, бул. „Сливница” №  113, ПУ „Братя Миладинови”, 
подрайон: 13, кв. 518, УПИ: „Подстанция” Център” представляващ 
поземлен имот с идентификатор 10135.1502.110, с площ 3370.00 кв.м. и 
сграда с идентификатор 10135.1502.110.1 със застроена площ 725.00 кв.м. 
 Имотът е актуван като публична общинска собственост с АОС № 
6299/24.01.2011 г. 
 Безвъзмездното управление се учредява на ПУ „Братя Миладинови” за 
срок от 10 /десет/ години. 
 Възлага на Кмета на Община Варна издаването на заповед и сключване 
на договор за безвъзмездно управление на ПУ „Братя Миладинови”, както и 
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на решението.  
 

Николай АПОСТОЛОВ 
 Мнения и съображения. Не виждам. Поименно гласуване.  

 
 
3337-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, съгласно чл. 12, 

ал. 1 от ЗОС и във връзка с чл. 15, ал. 2 от НРПУРОИ, и по предложение на 
Кмета на Община Варна с вх. № РД 10 - 6700/854/14.03.2011 г., Общински 
съвет – Варна дава съгласие да бъде предоставена за безвъзмездно 
управление на ПУ „Братя Миладинови”, имот – публична общинска 
собственост находящ се в гр. Варна, бул. „Сливница” №  113, ПУ „Братя 
Миладинови”, подрайон: 13, кв. 518, УПИ: „Подстанция” Център” 
представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.1502.110, с площ 
3370.00 кв.м. и сграда с идентификатор 10135.1502.110.1 със застроена 
площ 725.00 кв.м. 
 Имотът е актуван като публична общинска собственост с АОС № 
6299/24.01.2011 г. 
 Безвъзмездното управление се учредява на ПУ „Братя Миладинови” за 
срок от 10 /десет/ години. 
 Възлага на Кмета на Община Варна издаването на заповед и сключване 
на договор за безвъзмездно управление на ПУ „Братя Миладинови”, както и 



осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на решението.  

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-37, против-0, въздържали се-0, отсъстват-14/ 

 
 
 Продължаваме. 
 
 Г-н Владимир ТОНЕВ чете т.2. 
   

Николай АПОСТОЛОВ 
 Мнения и съображения, колеги. Г-н Михайлов. 
  
 Неделчо МИХАЙЛОВ 
 Извинявам се, че взимам думата по този повод, но само за протокола 
да поправя уважавания и обичания от мен колега, Владимир Тонев. 
Второто име на големия поет Пушкин е Сергеевич, а не Симеонович. 
 
 Владимир ТОНЕВ 
 Аз казах Сергеевич, може би грешно сте чули. 
 
 Неделчо МИХАЙЛОВ 
 Не, не. Има запис, моля Ви.  
 

Николай АПОСТОЛОВ 
 Г-н Анчев, заповядайте. 
 
 Панко АНЧЕВ 
 Аз искам да допълня, защото следващия път, като спомена името на 
улицата, г-н .......  
 

Николай АПОСТОЛОВ 
 Вдигаме адреналина, колеги. Поименно гласуване.  
  
 

3338-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, съгласно чл. 12, 
ал. 1 от ЗОС и във връзка с чл. 15, ал. 2 от НРПУРОИ, и по предложение на 
Кмета на Община Варна с вх. № РД 10 - 6700/769/16.03.2011 г., Общински 
съвет – Варна дава съгласие да бъде предоставен за безвъзмездно 
управление на VIII СОУПЧЕ „Ал. С. Пушкин”, имот – публична общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, бул. „Генерал Колев” № 43, ЦДГ № 
13 „Звездичка”, район I, кв. 457, парц.: II, представляващ поземлен имот с 



площ 2173 кв.м., представляваща п – л II – р съгласно Зап. № Р – 
224/30.06.1997 на Кмета на Община Варна и сгради: 

- едноетажна сграда със застроена площ 450 кв.м. 
- едноетажна пристройка към сградата – склад със застроена площ 
35.60 кв. м. 

Имотът е актуван като публична общинска собственост с АОС № 
674/18.06.1998 г. 

Безвъзмездното управление се учредява на VIII СОУПЧЕ „Ал. С. 
Пушкин” за срок от 10 /десет/ години за образователни нужди. 

Възлага на Кмета на Община Варна издаването на заповед и сключване 
на договор за безвъзмездно управление на VIII СОУПЧЕ „Ал. С. Пушкин”, 
както и осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на решението. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-34, против-0, въздържали се-0, отсъстват-17/ 

 
 
 Продължаваме. 
 
 Г-н Владимир ТОНЕВ чете т.3  
 

Николай АПОСТОЛОВ 
 Мнения и съображения. Няма. Поименно гласуване.  
 

3339-4. На основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 4 от 
ЗОС, чл. 1, ал. 2 и чл. 2, ал. 2 от Закона за борба с трафика на хора и във 
връзка с чл. 5, ал.1, т.1 от Правилника за приютите за временно настаняване 
и центровете за закрила и помощ на жертвите на трафика на хора и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД 11-9303/400/13.04.2011 
г.,, Общински съвет – Варна дава съгласие: 

1. Да се открие приют за временно настаняване на жертви на трафик 
на хора в гр. Варна. 

2.   Да се предостави за безвъзмездно ползване за срок от 5 (пет) 
години на Национална комисия за борба с трафика на хора, ЕИК 
175075361, недвижим имот, представляващ апартамент-частна общинска 
собственост с идентификатор 10135.35.11.26.9.4, като конкретното му 
местонахождение не се съобщава, поради съображения за сигурност. 

Апартаментът е с площ 110,26 кв.м., която е достатъчна за приют. 
Помещенията са ремонтирани и обзаведени със средства на Националната 
комисия за борба с трафик на хора. 

Приютът ще се финансира от неправителствени и международни 
организации, финансирани от международни донори. 

/Резултат от поименно явно гласуване 



за-37, против-0, въздържали се-0, отсъстват-14/ 
 
 
 
 Продължаваме напред. 
 
 Г-н Владимир ТОНЕВ чете т.31. 
 

Николай АПОСТОЛОВ 
 Мнения и съображения колеги. Не виждам. Поименно гласуване.  
 
 

 ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 
3373-4. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.6, ал.1 от ЗОС, 

Общински съвет-Варна обявява за частна общинска собственост недвижим 
имот-предмет на Акт № 3638/2006 г. за публична общинска собственост, 
представляващ: ПИ 10135.2562.144, идентичен с УПИ ІV /четири/, находящ 
се в гр. Варна, ж.к “Чайка”, п.р. 19, кв. 3, с площ 710 кв.м., при граници на 
имота: кв. улица, УПИ V, кв. улица, УПИ ІІІ.  

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-26, против-2, въздържали се-5, отсъстват-18/ 

 Решението не се приема. 
 
 
 Продължаваме напред. 
 
 Владимир ТОНЕВ 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, съгласно чл. 39, ал.4 от 
ЗОС и чл.48, ал.1, т.2 от НРПУРОИ, по предложение на Кмета на Община 
Варна с вх. Д-7-9200/141/13.04.2011 г.,  и във връзка с Договор за възлагане 
на социална услуга № Д-9-9200/1558/10.12.2009г. Общински съвет – Варна 
учредява безвъзмездно право на ползване върху част от имот – частна 
общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. “Георги Раковски” № 
62, 13-ти п.р., кв. 508, УПИ І-за жил. строителство, магазини, подз. гаражи 
и спортна площадка, представляващ сграда със застроена площ 186,10 кв.м. 
- предмет на АОС № 3744/22.03.2006 г., а именно: 

- полуподземен етаж със застроена площ 147,57 кв.м.; 
- първи етаж със застроена площ 186,10 кв.м.; 
- втори етаж със застроена площ 204,26 кв.м., 

в полза на Сдружение “Национален център за социална рехабилитация”,  за 
срока на Договор за възлагане на социални услуги № Д-9-
9200/1558/10.12.2009г. - до 10.12.2014г. 



Възлага на Кмета на Община Варна издаването на заповед и 
сключването на договор за безвъзмездно право на ползване. 
 

Николай АПОСТОЛОВ 
 Коя точка, коя точка?  
 
 Владимир ТОНЕВ 
 Точка 4. Раковски. Ще Ви обясня после. Затова чета и точките, които 
трябва да са.   
 

Николай АПОСТОЛОВ 
 Мнения и съображения, колеги по четвърта точка. Не виждам. 
Поименно гласуване.  
 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 
3340-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, съгласно чл. 39, 

ал.4 от ЗОС и чл.48, ал.1, т.2 от НРПУРОИ, по предложение на Кмета на 
Община Варна с вх. Д-7-9200/141/13.04.2011 г.,  и във връзка с Договор за 
възлагане на социална услуга № Д-9-9200/1558/10.12.2009г. Общински 
съвет – Варна учредява безвъзмездно право на ползване върху част от имот 
– частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. “Георги 
Раковски” № 62, 13-ти п.р., кв. 508, УПИ І-за жил. строителство, магазини, 
подз. гаражи и спортна площадка, представляващ сграда със застроена 
площ 186,10 кв.м. - предмет на АОС № 3744/22.03.2006 г., а именно: 

- полуподземен етаж със застроена площ 147,57 кв.м.; 
- първи етаж със застроена площ 186,10 кв.м.; 
- втори етаж със застроена площ 204,26 кв.м., 

в полза на Сдружение “Национален център за социална рехабилитация”,  за 
срока на Договор за възлагане на социални услуги № Д-9-
9200/1558/10.12.2009г. - до 10.12.2014г. 

Възлага на Кмета на Община Варна издаването на заповед и 
сключването на договор за безвъзмездно право на ползване. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-33, против-0, въздържали се-0, отсъстват-18/ 

 Решението не се приема. 
 
 
  
 
 
  
 
 



 Владимир ТОНЕВ 
 33-ма човека в залата. Продължавам да чета тези, които изискват 26 
гласа. Няма нужда да се четат другите, съгласно дадените ми от вас 
правомощия. Точка 9.  
 

Николай АПОСТОЛОВ 
 Мнения и съображения, колеги. Не виждам. Гласуването е явно. 
Надявам се колегите пред залата, които искат да гласуват, да влязат в 
залата, за да можем да преброим ръцете. Който е “за” така направеното 
предложение, моля да гласува.  
 

3341-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, 
изречение 2 от ЗОС, Общински съвет – Варна допълва „Годишна програма 
за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2011г.”, 
приета с Решение № 2941-2(31)/19,20.01.2001 г. и допълнена с Решение № 
3139-11(32)/09,10.03.2011 г. на Общински съвет Варна, както следва: 

• Към т.2.2 Имоти – частна общинска собственост, предвидени за 
прекратяване на съсобственост, чрез продажба частта на Община Варна се 
добавя:  

 
№ АОС Административен адрес Правно основание 
 5501/2009 г. С.о Боровец – север –  

ПИ № 2785 – 141/741 м2 
Чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС  

 
• Към т.2.3 Имоти – частна общинска собственост, предвидени за 

продажба на земя по чл. 35, ал. 3 от ЗОС се добавя:  
 

 АОС Административен адрес Правно основание 
 2951/2004 г. Ул. „Царевец” № 55 4,95 кв.м. ид. 

части от ПИ 10135.2556.38 целия с 
площ 12 237 

Чл. 35, ал. 3 от ЗОС  

 
• Към точка 2.3 „Имоти – частна общинска собственост, предвидени за 

продажба на земя по чл. 35, ал. 3 от ЗОС” се добавя следния текст: 
 
№ Административен адрес АОС 

1. гр. Варна, ул. „Младежка” № 22 3339/2005 г. 
 
• Към точка 2.3 „Имоти – частна общинска собственост, предвидени за 

продажба на земя по чл. 35, ал. 3 от ЗОС” се добавя следния текст: 
 



№ Административен адрес АОС 

1. гр. Варна, кв. „Аспарухово”, ул. „Ростов” № 17 4367/2007 г. 
 

/за-27, против-0, въздържали се-0/ 
 
 
 Продължаваме с десета точка. 
 
 Владимир ТОНЕВ 
 Десета точка е за пазарна оценка и разпоредителна сделка, след това 
са и тръжни условия. Колеги, имаме няколко такива. Предлагам, когато 
гласуваме подобни неща, които касаят пазарна оценка и разпоредителна 
сделка, да ги гласуваме и двете в едно. Всички от тук нататък, които са.  
 

Николай АПОСТОЛОВ 
 Виждам пооредяхме. Ще моля да проверим кворума, момичета. 24 
човека в залата. 24 общински съветници. 26, 27. Процедурното 
предложение е направено от г-н Тонев. Повторете го, ако обичате още 
веднъж да чуят колегите какво ще се гласува.          
 
 Владимир ТОНЕВ 
 Когато става въпрос за търговете и тръжните процедури винаги 
гласуваме и оценката, и разпоредителната сделка. Ще ги чета, но да ги 
гласуваме анблок всяко едно такова, ще спестим доста време. 
 

Николай АПОСТОЛОВ 
 Колеги, който е “за” предложението за гласуване анблок, моля да 
гласува.  
 

Резултати от гласуването: за – 27; против - 0; въздържали се – 0, 
предложението се приема. 
 
 Г-н Владимир ТОНЕВ чете т.10 и т.10.1 
   
 

Николай АПОСТОЛОВ 
 Мнения и съображения, колеги. Не виждам. Поименно гласуване.  
 

3342-4. 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 11 - 9302/67/31.03.2011 г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена от независим експерт оценител на имоти, във 



връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на 
имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. 
„Академик Курчатов” № 1, представляващ  ПИ № 10135.3515.1732 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и петнадесет.хиляда 
седемстотин тридесет и две)  с площ  697 (шестстотин деветдесет и седем) 
м2., при граници: ПИ № 10135.3515.904 (десет хиляди сто тридесет и пет. 
три хиляди петстотин и петнадесет.деветстотин и четири), ПИ № 
10135.3515.1731 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 
петнадесет. седемнадесет хиляди тридесет и едно), ПИ № 10135.3514.396 
(десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 
четиринадесет.триста деветдесет и  шест)  в размер на  285 700 (двеста 
осемдесет и пет хиляди и седемстотин) лева, без  включен ДДС, при 
пазарна стойност на 1 (един) м2  409,90 (четиристотин и девет лева и 
деветдесет стотинки) лева. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-32, против-0, въздържали се-0, отсъстват-19/ 

 
 
 
 3343-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от 
ЗОС, във връзка с чл. 28 от НРПУРОИ на Община Варна, и в изпълнение на 
„Годишната програма  за управление и разпореждане с общинска 
собственост 2011”, Общински съвет - Варна  решава да се проведе 
публичен търг с явно наддаване   за продажба на имот частна общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Академик Курчатов” № 1, 
представляващ  ПИ № 10135.3515.1732 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.три хиляди петстотин и петнадесет.хиляда седемстотин тридесет и две)  
с площ  697 (шестстотин деветдесет и седем) м2., при граници:  ПИ № 
10135.3515.904 (десет хиляди сто тридесет и пет. три хиляди петстотин и 
петнадесет.деветстотин и четири), ПИ № 10135.3515.1731 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.три хиляди петстотин и петнадесет. седемнадесет хиляди 
тридесет и едно), ПИ № 10135.3514.396 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.три хиляди петстотин и четиринадесет.триста деветдесет и  шест). 

  За имота е съставен акт за частна общинска собственост № 
5179/01.10.2008 г. 

  Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена  на 285 700 (двеста осемдесет и пет 
хиляди и седемстотин) лева, без  включен ДДС. Стъпка на наддаване – 10 % 
от началната тръжна цена  в размер на  28 570 (двадесет и осем хиляди 
петстотин и седемдесет) 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 28 570 
(двадесет и осем хиляди петстотин и седемдесет) лева, платими по IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при «Централна 
кооперативна банка» АД – клон Варна; 

2.15. платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу 
сумата от  250,00 лв., платима по IBAN: BG49CECB97908462150000, BIC: 
CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при «Централна кооперативна 
банка» АД – клон Варна. 

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

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно провеждане на публичния търг, като въз основа на 
резултатите от търга издаде заповед и сключи договор със спечелилия 
участник. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-32, против-0, въздържали се-0, отсъстват-19/ 

 
 
 
 Продължаваме.  
 
 Владимир ТОНЕВ 
 11-та точка. 11 и 11.1 
 

Николай АПОСТОЛОВ 
 Мнения и съображения, колеги. Не виждам. Поименно гласуване.  
 

3344-4. 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 11 - 9302/68/31.03.2011 г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена от независим експерт оценител на имоти, във 
връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на 
имот – частна общинска собственост, Поземлен имот № 393 (триста 
деветдесет и три) с площ 389,41 (триста осемдесет и девет цяло и 
четиридесет и една стотни) м2,  находящ се в гр. Варна, с.о „Сълзица”, в 
размер на  10 450 (десет хиляди четиристотин и петдесет) лева , без  
включен ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) м2 26,84 (двадесет и шест 
лева и осемдесет и четири стотинки) лева. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-30, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21/ 



 
 
 3345-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1  от 
ЗОС, във връзка с чл. 28 от НРПУРОИ на Община Варна, и в изпълнение на 
„Годишната програма  за управление и разпореждане с общинска 
собственост 2011”, Общински съвет - Варна  решава да се проведе 
публичен търг с явно наддаване   за продажба на имот частна общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, с.о „Сълзица”, Поземлен имот № 393 
(триста деветдесет и три) с площ 389,41(триста осемдесет и девет цяло и 
четиридесет и една стотни) м2 при граници:  от три страни път и ПИ № 394 
(триста деветдесет и четири) 

За имота е съставен акт за частна общинска собственост № 
5831/28.09.2009 г. 

 Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена  на  10 450 (десет хиляди четиристотин 
и петдесет)  лева , без  включен ДДС. Стъпка на наддаване – 10 % от 
началната тръжна цена  в размер на  1 045  (хиляда и четиридесет и пет) 
лева.   

Общински съвет – Варна утвърждава следните: 
ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ: 

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

 2.14. платежен документ за внесен депозит в размер на 1 045  (хиляда 
и четиридесет и пет) лева, платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 
и BIC: CECBBGSF при «Централна кооперативна банка» АД – клон Варна; 

2.15. платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу 
сумата от  200,00 лв., платима по IBAN: BG49CECB97908462150000, BIC: 
CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при «Централна кооперативна 
банка» АД – клон Варна. 

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

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно провеждане на публичния търг, като въз основа на 
резултатите от търга издаде заповед и сключи договор със спечелилия 
участник. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-30, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21/ 

 



Николай АПОСТОЛОВ 
Продължаваме с т. 12.  

 Мнения и съображения, колеги. Не виждам. Поименно гласуване.  
 

3346-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във 
връзка с чл. 35, ал. 3 от ЗОС, и по предложение на Кмета на Община Варна с 
вх. № ЗАО 6397/31.03.2011 г., Общински съвет – Варна одобрява пазарна 
оценка, изготвена във връзка с продажба на недвижим имот – общинска 
собственост, находящ се в гр.Варна, ул. ”Петър Райчев” № 17, 
представляващ земя с площ 522,00 (петстотин двадесет и два) кв. м. 
идеални части от ПИ №10135.2554.146(десет хиляди сто тридесет и пет.две 
хиляди петстотин петдесет и четири.сто четиридесет и шест), целия с площ 
630,00(шестстотин и тридесет)кв. м., при граници на имота: ПИ 
№10135.2554.148, ПИ №10135.2554.153, ПИ №10135.2554.528, ПИ 
№10135.2554.527 в размер на 136 048,86(сто тридесет и шест хиляди 
четиридесет и осем лева и осемдесет и шест стотинки) лева без включен 
ДДС, при пазарна стойност на 1,00 (един) кв. м. – 260,63 (двеста шестдесет 
лева и шестдесет и три стотинки) лева без включен ДДС при следните 
квоти: 

- Мария Дамянова Златкова – 4/6 идеални части от 522 кв.м. за сумата 
от 90 699,24 (деветдесет хиляди шестстотин деветдесет и девет лева и 
двадесет и четири стотинки), без включен ДДС; 

- Стефка Василева Ганчева – 1/6 идеални части от 522 кв.м. за сумата 
от 22 674,81 (двадесет и две хиляди шестстотин седемдесет и четири лева и 
осемдесет и една стотинка), без включен ДДС; 

- Иван Василев Накев – 1/6 идеални части от 522 кв.м. за сумата от 
22 674,81 (двадесет и две хиляди шестстотин седемдесет и четири лева и 
осемдесет и една стотинка), без включен ДДС.  

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 6075/16.09.2010 г. 

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

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-33, против-0, въздържали се--, отсъстват-18/ 

 
 
 

Продължаваме.  
 

 Владимир ТОНЕВ 
 Точка 13.  

 



Николай АПОСТОЛОВ 
 Мнения и съображения, колеги. Няма. Поименно гласуване.  
 

3347-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с 
писмо вх. № РД11-0404/11/08.02.2011г. от ОД на МВР – Варна и съгласно 
раздел ІV, чл. 2”б” от Договор № Д-6-9200/69/28.01.2006г., и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД 11 - 0404/11/31.03.2011 
г., Общински съвет – Варна прекратява учреденото право на ползване с 
решение № 2832-4 по Протокол № 36/21.12.2005 г., относно следните 
имоти: 

„...- ул. „Хъшове” №2 ъгъла с ул. „Мануш войвода” – помещение 
(канцелария) със застроена площ 17,00 кв.м., разположено в сграда-клуб 
със застроена площ 309.00 кв.м. 

 Имотът е актуван с  АЧОС № 1963/19.04.2001г.; 
- ул. „Георги Бенковски” № 16 – помещение (канцелария) със 

застроена площ 12,08 кв.м., разположено от вътрешната страна на 
жилищния блок с обособен самостоятелен вход. 

Имотът е актуван с  АЧОС № 2261/20.12.2001г.;...” 
Възлага на Кмета на Община Варна подписването на анекс към 

Договор № Д-6-9200/69/28.01.2006г., сключен между Община Варна и 
Регионална дирекция на вътрешните работи-Варна, с който да се  промени  
Раздел І  “Предмет на договора”, като от т.1 отпадне текста: 

 - ул. „Хъшове” №2 ъгъла с ул. „Мануш войвода” – помещение 
(канцелария) със застроена площ 17,00 кв.м., разположено в сграда-клуб с 
обща застроена площ 309 кв.м. За имота има АЧОС № 1963/19.04.2001г.; 

- ул. „Георги Бенковски” № 16 – помещение (канцелария) със 
застроена площ 12,08кв.м., разположено от вътрешната страна на 
жилищния блок с обособен самостоятелен вход. Целият имот е със 
застроена площ 62 кв.м. и е актуван с  АЧОС № 2261/20.12.2001г.” 

Прекратяване  безвъзмездното право на ползване на имотите да се 
счита от 01.03.2011г. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-31, против-0, въздържали се-0, отсъстват-20/ 

 
 
Продължаваме. 
 

 Владимир ТОНЕВ 
 Т. 14: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, и във връзка с писмо 
от   д-р Татяна Аврамова – управител на ДКЦ „Св. Иван Рилски - 
Аспарухово” – Варна ЕООД с вх.№ ОС 10-9903/22/04.04.2011 г., 
Общински съвет – Варна, дава съгласие за бракуване и унищожаване на 



ДМА – рентгенова уредба за графия „Диагномакс МС 125” фабр. № 163101 
– 020. 
  

Николай АПОСТОЛОВ 
 Мнения и съображения. Не виждам. 
 
 3348-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, и във връзка с 
писмо от   д-р Татяна Аврамова – управител на ДКЦ „Св. Иван Рилски - 
Аспарухово” – Варна ЕООД с вх.№ ОС 10-9903/22/04.04.2011 г., 
Общински съвет – Варна, дава съгласие за бракуване и унищожаване на 
ДМА – рентгенова уредба за графия „Диагномакс МС 125” фабр. № 163101 
– 020. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-32, против-0, въздържали се-0, отсъстват-19/ 
 
 
Продължаваме с т. 15 и 15.1  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
20 човека виждаме в залата. Моля колегите да заемат местата си. 

Достигнахме 25. Още някой? Колеги, заемете местата си в залата. Да 
усилим радио точката. Значи чуват, колегите. Поименно гласуване, колеги. 

 
 3349-4. 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 11-9302/79/11.04.2011 г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена от независим експерт оценител на имоти, във 
връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на 
имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. 
„Караагач”, представляващ с ПИ  с идентификатор ПИ № 10135.2559.109 
(десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и девет.сто 
и девет)  с площ 1 094 (хиляда деветдесет и четири) м2, при граници: ПИ № 
10135.2559.143 (десет хиляди сто тридесет и пет. две хиляди петстотин 
петдесет и девет.сто четиридесет и три), ПИ № 10135.2559.110(десет 
хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и девет.сто и 
десет), ПИ № 10135.2559.238 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди 
петстотин петдесет и девет.двеста тридесет и осем), ПИ № 10135.2559.34 
(десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и 
девет.тридесет и четири)  в размер на  326 000 (триста двадесет и шест 
хиляди) лева, без  включен ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) м2  
297,99 (двеста деветдесет и седем лева и деветдесет и девет стотинки) лева. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-36, против-0, въздържали се-0, отсъстват-15/ 



 3350-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от 
ЗОС, във връзка с чл. 28 от НРПУРОИ на Община Варна, и в изпълнение на 
„Годишната програма  за управление и разпореждане с общинска 
собственост 2011”, Общински съвет - Варна  решава да се проведе 
публичен търг с явно наддаване   за продажба на имот частна общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Караагач” , представляващ с ПИ  
с идентификатор ПИ № 10135.2559.109 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.две хиляди петстотин петдесет и девет.сто и девет)  с площ 1 094 
(хиляда деветдесет и четири) м2при граници: ПИ № 10135.2559.143 (десет 
хиляди сто тридесет и пет. две хиляди петстотин петдесет и девет.сто 
четиридесет и три), ПИ № 10135.2559.110(десет хиляди сто тридесет и 
пет.две хиляди петстотин петдесет и девет.сто и десет), ПИ № 
10135.2559.238(десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин 
петдесет и девет.двеста тридесет и осем), ПИ № 10135.2559.34 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и девет.тридесет 
и четири). 

За имота е съставен акт за частна общинска собственост № 
6026/12.03.2010 г. 

  Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена  на 326 000 (триста двадесет и шест 
хиляди) лева, без  включен ДДС. Стъпка на наддаване – 10 % от началната 
тръжна цена  в размер на  32 600 (тридесет и две хиляди и шестстотин) 
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  32 600 
(тридесет и две хиляди и шестстотин)  лева, платими по IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при «Централна 
кооперативна банка» АД – клон Варна; 

2.15. платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу 
сумата от  200,00 лв., платима по IBAN: BG49CECB97908462150000, BIC: 
CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при «Централна кооперативна 
банка» АД – клон Варна. 

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

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно провеждане на публичния търг, като въз основа на 
резултатите от търга издаде заповед и сключи договор със спечелилия 
участник. 

/Резултат от поименно явно гласуване 



за-36, против-0, въздържали се-0, отсъстват-15/ 
 
 
Продължаваме с т. 16. 
 

 Г-н Владимир ТОНЕВ чете точка 16.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения, колеги. Явно е гласуването. Не виждам. 

Който е “за”, моля да гласува. 
 
3351-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9, т. 2 

от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД 11-
9302/76/11.04.2011 г., Общински съвет – Варна допълва “Годишната 
програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 
2011 г.”, приета с Решение №2941-2(31)19,20.01.2011 г. на Общински съвет 
– Варна, както следва:  

- Към точка 2.1. “Имоти – частна общинска собственост, 
предвидени за продажба чрез търг или публично оповестен конкурс 
или публично-частно партньорство, съгласно ЗОС”, се добавя следния 
текст: 

 
№ Административен адрес и площ АОС 
1 М-ст”Малка чайка” ПИ №10135.5503.400 с 

площ 887 кв.м., по КК и КР, одобрени със 
Заповед №РД-18-73/23.06.2008 г. на 
Изпълнителен директор на АГКК - Варна 

6285/2010 г. 

2 М-ст”Боровец-юг” ПИ №10135.5403.3305 
С площ 874 кв.м. 

6186/2010 г. 

3 С.О.”Ален мак”, ПИ №10135.2515.3228  
с площ 1240 кв.м. 

6173/2011 г 

4 М-ст”Зеленика”, ПИ №10135.5545.331  
с площ 1167 кв.м. 

6341/2011 г 

5 С.О.”Ментеше”, ПИ №1221  
с площ 529 кв.м. 

5216/2008 г 

6 М-ст “Боровец-юг”, ПИ №10135.5403.1914  
с площ 768 кв.м. 

5996/2011 г 

7 С.О.”Ален мак”, ПИ №10135.2515.3423  
с площ 384 кв.м. 

6171/2010 г 

8 М-ст”Боровец-юг”, ПИ №10135.5403.3325 
С площ 1146 кв.м. 

6189/2010 г 

9 М-ст”Боровец-юг”, ПИ №10135.5403.3314 
С площ 1430 кв.м. 

6187/2010 г 



10 Ул.”Борис Киряков” №23,  
ПИ №10135.5504.477 
С площ 319 кв.м. 

5877/2009 г 

11 С.О.”Планова”, ПИ №660 
С площ 311 кв.м. 

6338/2011 г 

12 С.О.”Планова”, ПИ №661 
С площ 229 кв.м. 

6339/2011 г 

13 С.О.”Сълзица”, ПИ №668 
С площ 7423 кв.м. 

6178/2011 г 

 
-    Към точка 2.2. “Имоти – частна общинска собственост, предвидени за 

прекратяване на съсобственост чрез продажба частта на Община 
Варна на основание чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС”, се добавя следния текст: 

 
№ Административен адрес и площ АОС 
1 М-ст”Пчелина” №251, 

Представляващ 283 кв.м./1733 кв.м. от  
ПИ №10135.2551.289 

6002/2010 г. 

2 С.О.”Планова”,  
Представляващ  210 кв.м./1240 кв.м. от ПИ №732 

6282/2010 г 

3 С.О.”Боровец-юг”,  
представляващ 43 кв.м./788 кв.м. от 
ПИ №10135.5404.1666 

6296/2010 г 

4 Кв.”Аспарухово”,  
представляващ 231 кв.м./1254 кв.м. от 
ПИ №10135.5502.90 

5633/2009 г 

5 Ул.”Фантазия”,  
Представляващ 31 кв.м./271 кв.м. от 
ПИ №10135.3515.439 

5434/2008 г 

6 Ул.”Керч” №10,  
представляващ 179 кв.м./339 кв.м. от 
ПИ №10135.5502.225 

5176/2008 г 

7 С.Звездица, ул.”Вега” №1,  
представляващ 237 кв.м./1244 кв.м. от 
УПИ №ХV-106 

5266/2008 г 

8 Ул.”Хан Кубрат” №3А, УПИ №ІХ-общ. 4676/2007 г 
9 М-ст ”Вилите”, 

представляващ 245 кв.м./1585 кв.м. от 
ПИ №10135.5506.396 

4912/2008 г 

10 М-ст “Сотира”  
представляващ 270 кв.м./1320 кв.м. 
ПИ №10135.2508.186 

6068/2010 г 



11 СО”Сълзица” 
Представляващ 305 кв.м./1505 кв.м. 
ПИ №615 

6352/2011 г 

12 ПЗ”Планова”, ПИ №10135.73.52 5184/2008 г 
13 С.О.”Планова”,  

представляващ 861 кв.м./1461 кв.м. 
ПИ №1026 

6281/2011 г 

  
- Към точка 3.3. “Учредяване на безвъзмездно право на 

ползване”, се добавя, следния текст: Учредяване безвъзмездно право на 
ползване на Фондация “Вяра, Надежда, Любов” върху имот – общинска 
собственост, находящ се на ул.”Драва Соболч” №7а – предмет на АОС 
№1959/18.12.2000 г. 

/за-26, против-0, въздържали се-0/ 
 

 

Г-н Михайлов, заповядайте. 
 
Неделчо МИХАЙЛОВ 
От името на “Нашия град” искам 15 мин. почивка. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
15 мин. почивка от “Нашия град”, до 15:35 ч.  
 
Момичета поканете ги, ако обичате. За да започнем, колеги, трябва 

да има 26 общински съветници в залата. Да не е после да удължаваме 
работното време до 18:00 ч., се притеснявам.  

Проверяваме кворума колеги. Без 26 човека не можем да започнем 
работа. 23 до тук. 25 станаха. Още двама влязоха. Продължаваме с т. 17 от 
“Собственост и стопанство”. Заповядайте г-н Тонев.  

 
 Владимир ТОНЕВ  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, предл. 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, и по предложение на Кмета на 
Община Варна с вх. № ЗОА 5406/13.04.2011 г., Общински съвет – Варна 
решава да извърши продажба на недвижим имот частна общинска 
собственост, представляващ 29,50 (двадесет и девет цяло и петдесет стотни) 
м2 ид. части под обект, с идентификатор № 10135.4504.292.2.7 (десет 
хиляди сто тридесет и пет. четири хиляди петстотин и четири. двеста 
деветдесет и две.две.седем.), 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 две), целия с 



площ 4 111 (четири хиляди сто и единадесет) м2, с административен адрес 
гр. Варна, ж.к.”Вл. Варненчик”, І м.р., на Димчо Янев Николов, 
Общински съвет – Варна одобрява пазарна оценка изготвена от оценител на 
имоти, с която е определена пазарна стойност на гореописания имот в 
размер на  4 697 (четири хиляди шестстотин деветдесет и седем) лева, без 
включен ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) м2 - 159,22 (сто петдесет и 
девет и двадесет и две стотинки) лева без включен ДДС.   

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения. Не виждам. Поименно гласуване.  
 
3352-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, 

предл. 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, и по предложение 
на Кмета на Община Варна с вх. № ЗОА 5406/13.04.2011 г., Общински 
съвет – Варна решава да извърши продажба на недвижим имот частна 
общинска собственост, представляващ 29,50(двадесет и девет цяло и 
петдесет стотни) м2 ид. части под обект, с идентификатор № 
10135.4504.292.2.7 (десет хиляди сто тридесет и пет. четири хиляди 
петстотин и четири. двеста деветдесет и две.две.седем.), 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 две), целия с площ 4 111 (четири хиляди сто и единадесет) м2, 
с административен адрес гр. Варна, ж.к.”Вл. Варненчик”, І м.р., на Димчо 
Янев Николов, Общински съвет – Варна одобрява пазарна оценка изготвена 
от оценител на имоти, с която е определена пазарна стойност на 
гореописания имот в размер на  4 697 (четири хиляди шестстотин 
деветдесет и седем) лева, без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 
(един) м2 - 159,22 (сто петдесет и девет и двадесет и две стотинки) лева без 
включен ДДС.  

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-32, против-0, въздържали се-0, отсъстват-19/ 
 
 
Продължаваме с т. 18.  
 

 Г-н Владимир ТОНЕВ чете т.18 и т.18.1. 
   

Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения. Не виждам. Поименно гласуване.  
 
 



3353-4. 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. № ЗОА 41105/13.04.2011 г., Общински съвет - Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена във връзка с провеждане на търг с явно 
наддаване за продажба на общински недвижим имот, представляващ ПИ 
№10135.5403.3325(десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди 
четиристотин и три.три хиляди триста двадесет и пет), с площ 1146,00 
(хиляда сто четиридесет и шест) кв. м., находящ се в гр. Варна, м-т 
“Боровец-юг”, при граници: ПИ № 10135.5403.1568, ПИ № 
10135.5403.3324, ПИ № 10135.5403.9529,  ПИ №10135.5403.55, ПИ 
№10135.5403.9532 в размер на 28 870,00 (двадесет и осем хиляди 
осемстотин и седемдесет) лева без ДДС при пазарна стойност на 1 кв.м. – 
25.19 (двадесет и пет лева и деветнадесет стотинки) лева без ДДС. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-31, против-0, въздържали се-0, отсъстват-20/ 

 

 

  3354-4. 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. № ЗОА 41105/13.04.2011 г., Общински съвет – Варна решава да се 
проведе търг с явно наддаване за продажба на  недвижим имот - частна 
общинска собственост,  находящ се  в  гр. Варна, м-т “Боровец-юг”,  
представляващ ПИ №10135.5403.3325(десет хиляди сто тридесет и пет.пет 
хиляди четиристотин и три.три хиляди триста двадесет и пет), с площ 
1146,00 (хиляда сто четиридесет и шест) кв. м., находящ се в гр. Варна, м-т 
“Боровец-юг”, при граници: ПИ № 10135.5403.1568, ПИ № 
10135.5403.3324, ПИ № 10135.5403.9529,  ПИ №10135.5403.55, ПИ 
№10135.5403.9532.  

 За имота има съставен Акт за частна общинска собственост № 
6189/13.09.2010г. 

   Продажбата да се извърши след провеждане на търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена 28 870,00 (двадесет и осем хиляди 
осемстотин и седемдесет) лева без ДДС.  

Общински съвет – Варна утвърждава стъпка на наддаване - 10 % от 
стартовата тръжна цена, в размер на 2 887,00 (две хиляди осемстотин 
осемдесет и седем) лева при следните  

Т Р Ъ Ж Н И   У С Л О В И Я: 
1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични търговци и 
юридически лица, които: 
1.1. нямат задължения по данъчно–осигурителната сметка в Националната 
агенция за приходите; 
1.2. нямат задължения към Община Варна; 



2. За участие в търга са необходими следните документи: 
2.1. заявление за участие по образец, представен към комплекта тръжни 
документи; 
2.2. удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по вписвания за 
вписване на едноличните търговци и юридическите лица (оригинал), а за 
фирмите, които не са пререгистрирани в Търговския регистър – актуално 
удостоверение за съдебна регистрация (оригинал) или заверено от 
участника – физическо лице, копие от лична карта; 
2.3. съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в 
производство за обявяване в несъстоятелност или се намира в ликвидация 
– за еднолични търговци и юридически лица (оригинал); 
2.4. удостоверение от Съдебно изпълнителната служба при съответния 
районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 
участника/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 не дължими общински вземания към Община 
Варна–оригинал; 
2.9. БУЛСТАТ/ЕИК - удостоверение от Агенция по 
вписванията/оригинал/; 
2.10. декларация, приложена към комплекта тръжни документи, за 
получаване и запознаване с тръжните условия; 
2.11. декларация, приложена към комплекта тръжни документи за 
извършен оглед на имота; 
2.12. декларация за не разгласа на информацията, предоставена във връзка 
с участието в търга, приложена към комплекта тръжни документи; 
2.13. платежен документ за внесен депозит в размер на 2 887,00 (две 
хиляди осемстотин осемдесет и седем) лева, платими по IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при «Централна 
кооперативна банка» АД – клон Варна; 
2.14. платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу 
сумата от 200,00 (двеста) лева, платима по IBAN: 
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 
00, при «Централна кооперативна банка» АД – клон Варна.  
*  Документите за участие в търга да са издадени в срока от публикуване 
на обявата за провеждане на търга до датата за подаване на тръжните 
документи.  



Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна въз 
основа на резултатите от търга да издаде заповед и сключи договор със 
спечелилия участник. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-31, против-0, въздържали се-0, отсъстват-20/ 
 
 
 
Продължаваме.  
 

 Г-н Владимир ТОНЕВ чете точка 19 и 19.1 
  

Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения, колеги. Няма. Следва поименно гласуване.  
 
3355-4. 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 10-2600/1266/11.04.2011 г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена от независим експерт оценител на имоти, във 
връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване 
право на строеж за изграждане на търговски обекти - магазини на два етажа 
със застроената площ 610,00(шестстотин и десет)  кв.м. или РЗП -
1220,00(хиляда двеста и двадесет)  кв.м. пред съществуващ 14 етажен 
жилищен блок, с административен адрес: гр.Варна,  бул. „Вл. Варненчик” 
№ 112 върху имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ І-
„за жилищно строителство и магазини”, кв.535 „а”, по плана на 14 м.р., 
гр.Варна, в размер на  615 200,00(шестстотин и петнадесет хиляди и двеста) 
лева, без включен ДДС.      

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-31, против-0, въздържали се-1, отсъстват-19/ 

 
 
3356-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 1 от 

ЗОС  във връзка с чл. 39  от НРПУРОИ, по предложение на Кмета на 
Община Варна с вх.№ РД 10-2600/1266/11.04.2011 г. и в изпълнение на 
Годишната програма за управление и разпореждане с имоти-общинска 
собственост за 2011 г., Общински съвет - Варна  решава да се проведе 
публичен търг с явно наддаване   за учредяване право на строеж за 
изграждане на търговски обекти - магазини на два етажа със застроената 
площ 610,00(шестстотин и десет) кв.м. или РЗП -1220,00(хиляда двеста и 
двадесет) кв.м. пред съществуващ 14 етажен жилищен блок, с 
административен адрес: гр.Варна,  бул. „Вл. Варненчик” № 112, 
предвидени съгласно ПУП-ПРЗ, одобрен със заповед № Г-73/ 29. 03.2005 г. 



на Зам. кмета на Община Варна върху имот – частна общинска собственост, 
представляващ УПИ І-„за жилищно строителство и магазини”, кв.535 „а”, 
по плана на 14 м.р., гр.Варна, целият с площ 2972,00 кв.м., при граници: 
улици „Юрий Венелин”, „Кочани”, „Патриарх Евтимий”, бул. „Вл. 
Варненчик”. 

За имота е съставен акт за частна общинска собственост № 
5430/08.1.2008 г. 

 Учредяването на правото на строеж да се извърши след провеждане 
на публичен търг с явно наддаване при начална тръжна цена  
615 200,00(шестстотин и петнадесет хиляди и двеста) лева, без включен 
ДДС.   

  Общински съвет – Варна утвърждава стъпка за наддаване – 10 % от 
началната тръжна цена  в размер на  61 520,00(шестдесет и една хиляди 
петстотин и двадесет) лева, при 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 
61 520,00(шестдесет и една хиляди петстотин и двадесет) лева, платими 
по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при «Централна 
кооперативна банка» АД – клон Варна; 
       2.15. платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу 
сумата от  500,00лв., платима по IBAN: BG49CECB97908462150000, BIC: 
CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при «Централна кооперативна 
банка» АД – клон Варна. 
          *Документите за участие в търга да са издадени в срока от 
публикуване на обявата за провеждане на търга до датата за подаване на 
тръжните документи. 
          Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно провеждане на публичния търг, като въз основа на 
резултатите от търга издаде заповед и сключи договор със спечелилия 
участник. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-31, против-0, въздържали се-1, отсъстват-19/ 
 
 

 Г-н Владимир ТОНЕВ чете т.20 и 20.1 
   

Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения. Не виждам.  
 
 



3357-4. 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 11-9302/77/11.04.2011 г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена от независим експерт оценител на имоти, във 
връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на 
имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Веслец” 
№ 36, представляващ  сграда и земя: 
• сграда  - едноетажна паянтова сграда със застроена площ  61 м2 на 
стойност   10 020  (десет хиляди и двадесет) лева , без  включен ДДС; 
• земя – УПИ ХІ-18, кв. 154, целият с площ  330 м2, при граници:  УПИ 
ХІІІ2; УПИ Х-17; ул. „Веслец”, УПИ ХІІ-1  на  стойност  121 440 (сто 
двадесет и една хиляди четиристотин и четиридесет) лева, без  включен 
ДДС при пазарна стойност на 1 (един) м2 – 368 (триста шестдесет и осем) 
лева без включен ДДС.  

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-32, против-0, въздържали се-0, отсъстват-19/ 

 

 
 
 3358-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от 
ЗОС, във връзка с чл. 28 от НРПУРОИ, по предложение на Кмета на 
Община Варна с вх.№ РД 11-9302/77/11.04.2011 г., и в изпълнение на 
„Годишната програма  за управление и разпореждане с общинска 
собственост 2011”, Общински съвет - Варна  решава да се проведе 
публичен търг с явно наддаване   за продажба на имот частна общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Веслец” № 36, представляващ  
сграда и земя: 

   - сграда  - едноетажна паянтова сграда със застроена площ  61 м2; 
   - земя – земя – УПИ ХІ-18, кв. 154, целия с площ  330 м2, при граници:  
УПИ ХІІІ2; УПИ Х-17;  ул. „Веслец”, УПИ ХІІ-1 
 За имота е съставен акт за частна общинска собственост № 
6278/03.12.2010 г. 
  Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена: 
 -  на  сградата -  10 020  (десет хиляди и двадесет) лева , без  включен ДДС;  
 - на земята -  121 440 (сто двадесет и една хиляди четиристотин и 
четиридесет) лева, без  включен ДДС  
 Стъпка на наддаване – 10 % от началната тръжна цена от общата 
стойност на  сградата и земята  в размер на   13 146 (тринадесет хиляди сто 
четиридесет и шест) лева 

Общински съвет – Варна утвърждава следните: 
ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ: 



 1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични търговци и 
юридически лица, които: 
1.1. нямат задължения по данъчно–осигурителната сметка в Националната 
агенция за приходите; 
1.2. нямат задължения към Община Варна; 
2. За участие в търга са необходими следните документи: 
2.1. заявление за участие по образец, представен към комплекта тръжни 
документи; 
2.2. удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по вписвания за 
вписване на едноличните търговци и юридическите лица /оригинал/, а за 
фирмите, които не са пререгистрирани в Търговския регистър – актуално 
удостоверение за съдебна регистрация /оригинал/ или заверено от 
участника – физическо лице, копие от лична карта; 
2.3. съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в 
производство за обявяване в несъстоятелност или се намира в ликвидация 
– за еднолични търговци и юридически лица /оригинал/; 
2.4. служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при съответния 
районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу физически 
лица и лицата, управляващи и представляващи едноличните търговци и 
юридическите лица, както и за самите еднолични търговци и юридически 
лица /оригинал/; 
2.5. свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, управляващи 
и представляващи едноличните търговци и юридическите лица – оригинал; 
2.6. удостоверение за липса на задължения по данъчно–осигурителната 
сметка от съответното подразделение на  Националната агенция за 
приходите – оригинал;  
2.7. удостоверение за липса на задължения за публични вземания към 
Община Варна от дирекция “Местни данъци” – оригинал; 
2.8. служебна бележка за недължими общински вземания към Община 
Варна–оригинал; 
2.9. удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ от Агенция по 
вписванията за фирмите, които нямат регистрация в Търговския регистър 
/оригинал/;  
2.10. декларация за липса на просрочени парични задължения към 
работниците и служителите, на които кандидатът е работодател – за 
еднолични търговци и юридически лица; 
2.11. декларация, приложена към комплекта тръжни документи, за 
получаване и запознаване с тръжните условия; 
2.12. декларация за неразгласа на информацията, предоставена във връзка с 
участието в търга, приложена към комплекта тръжни документи; 
2.13. декларация, приложена към комплекта тръжни документи, за 
извършен оглед на имота; 



 2.14. платежен документ за внесен депозит в размер на 13 146 (тринадесет 
хиляди сто четиридесет и шест) лева, платими по IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при «Централна 
кооперативна банка» АД – клон Варна; 
2.15. платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу 
сумата от  200,00 лв., платима по IBAN: BG49CECB97908462150000, BIC: 
CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при «Централна кооперативна 
банка» АД – клон Варна. 
* Документите за участие в търга да са издадени в срока от публикуване на 
обявата за провеждане на търга до датата за подаване на тръжните 
документи. 
 Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно провеждане на публичния търг, като въз основа на 
резултатите от търга издаде заповед и сключи договор със спечелилия 
участник. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-32, против-0, въздържали се-0, отсъстват-19/ 
 
 
 

 г-н Владимир ТОНЕВ чете т. 21 и т.21.1 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения. Не виждам.  
 
3359-4. 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 11-9302/78/11.04.2011 г.,Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена от независим експерт оценител на имоти, във 
връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на 
имот – частна общинска собственост, Поземлен имот с идентификатор 
10135.2515.3145 (десет хиляди сто тридесет и пет. две хиляди петстотин и 
петнадесет. три хиляди сто четиридесет и пет) с площ 451(четиристотин 
петдесет и едно) м2,  находящ се в гр. Варна, м. Ален мак, в размер на  55 
900 (петдесет и пет хиляди и деветстотин) лева , без  включено ДДС, при 
пазарна стойност на 1 (един) м2 123,95 (сто двадесет и три лева и деветдесет 
и пет стотинки) лева без  включен ДДС. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-31, против-0, въздържали се-0, отсъстват-20/ 

 

 



3360-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от 
ЗОС, във връзка с чл. 28 от НРПУРОИ, по предложение на Кмета на 
Община Варна с вх.№ РД 11-9302/78/11.04.2011 г.,  и в изпълнение на 
„Годишната програма  за управление и разпореждане с общинска 
собственост 2011”, Общински съвет - Варна  решава да се проведе 
публичен търг с явно наддаване   за продажба на имот частна общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, м. Ален мак, Поземлен имот с 
идентификатор 10135.2515.3145 (десет хиляди сто тридесет и пет. две 
хиляди петстотин и петнадесет. три хиляди сто четиридесет и пет) с площ 
451(четиристотин петдесет и едно) м2 при граници:  ПИ 
10135.2515.9577(десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин и 
петнадесет.девет хиляди петстотин седемдесет и седем).; ПИ 
10135.2515.922 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин и 
петнадесет.деветстотин двадесет и две); ПИ 10135.2515.921(десет хиляди 
сто тридесет и пет.две хиляди петстотин и петнадесет. деветстотин 
двадесет и едно; ПИ 10135.2515.918(десет хиляди сто тридесет и пет.две 
хиляди петстотин и петнадесет.деветстотин и осемнадесет). 

За имота е съставен акт за частна общинска собственост № 
5831/28.09.2009 г. 

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена  на  55 900 (петдесет и пет хиляди и 
деветстотин) лева , без  включен ДДС. Стъпка на наддаване – 10 % от 
началната тръжна цена  в размер на  5 590  (пет хиляди петстотин и 
деветдесет) лева без  включен ДДС. 

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 5 590  (пет хиляди 
петстотин и деветдесет) лева, платими по IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при «Централна 
кооперативна банка» АД – клон Варна; 
2.15. платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу 
сумата от  200,00 лв., платима по IBAN: BG49CECB97908462150000, BIC: 
CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при «Централна кооперативна 
банка» АД – клон Варна. 
* Документите за участие в търга да са издадени в срока от публикуване на 
обявата за провеждане на търга до датата за подаване на тръжните 
документи. 
 Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно провеждане на публичния търг, като въз основа на 
резултатите от търга издаде заповед и сключи договор със спечелилия 
участник.  



/Резултат от поименно явно гласуване 
за-31, против-0, въздържали се-0, отсъстват-20/ 

 

 
 Владимир ТОНЕВ 
 Точка 22.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения, колеги. Не виждам. Поименно гласуване.  
 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 

3361-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с 
писмо вх. № Д-9-9200/709/21.03.2011г. от „Паркинги и гаражи - Варна” 
ЕАД и съгласно раздел ІV, чл. 2 ”б” от Договор № Д-9-
9200/709/22.05.2009г., и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. 
№ Д- 9-9200/709/12.04.2011 г., Общински съвет – Варна прекратява правото 
на ползване с решение № 1226-7 по Протокол № 14/01,02.04.2009г., 
относно следните имоти: 
„...8. ж.к."Младост", ІІ-ри м.р. по плана на гр. Варна, УПИ ІV-230-«за 
паркинг», кв. 9, пред бл.126, представляващ земя  с площ  2317 кв.м. – 
предмет на АОС № 4277/ 02.04.2007г.;  
     10. ул."Роза", УПИ І- «обществен гараж», кв. 8, 25-ти п.р. по плана на гр. 
Варна, представляващ земя с площ  4421 кв.м. – предмет на АОС № 4899/ 
02.09.2008г....; " 
 Възлага на Кмета на Община Варна подписването на анекс към Договор 
№ Д-9-9200/709/22.05.2009г., сключен между Община Варна и „Паркинги и 
гаражи-Варна” ЕАД , с който да се  промени  Раздел І  “Предмет на 
договора”, като от т.1 отпадне текста: 
„...8. ж.к."Младост", ІІ-ри м.р. по плана на гр. Варна, УПИ ІV-230-«за 
паркинг», кв. 9, пред бл.126, представляващ земя  с площ  2317 кв.м. – 
предмет на АОС № 4277/ 02.04.2007г.;  
     10. ул."Роза", УПИ І- «обществен гараж», кв. 8, 25-ти п.р. по плана на гр. 
Варна, представляващ земя с площ  4421 кв.м. – предмет на АОС № 4899/ 
02.09.2008г....; " 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-24, против-0, въздържали се-8, отсъстват-19/ 

 Решението не се приема. 
 
 

 Владимир ТОНЕВ 
Точка 23 и 23.1.  

  



 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения. Няма.  
 
3362-4. 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-45374/11.04.2011 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 
245 (двеста четиридесет и пет) м2 идеални части от ПИ с идентификатор № 
10135.5506.396 (десет хиляди сто тридесет и пет. пет хиляди петстотин и 
шест.триста деветдесет и шест) целият с площ 1 585 (хиляда петстотин 
осемдесет и пет) м2, находящ се в гр. Варна, кв. Аспарухово, м-ст 
„Вилите”,  в размер на  31 735 (тридесет и една хиляди седемстотин 
тридесет и пет) лева, без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) 
м2 - 129,53 (сто двадесет и девет лева и петдесет и три стотинки) лева без 
включен ДДС.  

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-32, против-0, въздържали се-0, отсъстват-19/ 

 

 
3363-4. 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, по предложение 
на Кмета на Община Варна с вх.№ ЗАО-45374/11.04.2011 г., и в изпълнение 
на „Годишната програма  за управление и разпореждане с общинска 
собственост 2011”, Общински съвет - Варна  решава да прекрати 
съсобствеността между Община Варна, от една страна, и от друга страна 
Иванка Динева Гигова, Светлозар Пасков Гигов и Динко  Пасков Гигов, 
чрез продажба  на имот-частна общинска собственост, с административен 
адрес гр. Варна, кв. Аспарухово, м-ст „Вилите” представляващ 245 (двеста 
четиридесет и пет) м2 идеални части от ПИ с идентификатор № 
10135.5506.396 (десет хиляди сто тридесет и пет. пет хиляди петстотин и 
шест.триста деветдесет и шест), целият с площ 1 585 (хиляда петстотин 
осемдесет и пет) м2, при граници на имота: ПИ 10135.5506.394 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и шест.триста деветдесет и 
четири); ПИ № 10135.5506.397 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди 
петстотин и шест.триста деветдесет и седем), ПИ № 10135.5506.366 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и шест.триста шестдесет и 
шест); ПИ № 10135.5506.357 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди 
петстотин и шест.триста петдесет и седем) на съсобствениците при 
следните квоти: 



  - За Иванка Динева Гигова – 163,32 м2 ид. части от ПИ № 
10135.5506.396 на стойност  21 155 (двадесет и една хиляди сто петдесет и 
пет) лева, без включен ДДС 

- За Светлозар Пасков Гигов - 40,84 м2 ид. части от ПИ № 
10135.5506.396 на стойност  5 290 (пет хиляди двеста и деветдесет) лева, 
без включен ДДС 

- За Динко  Пасков Гигов - 40,84 м2 ид. части от ПИ № 10135.5506.396 
на стойност  5 290 (пет хиляди двеста и деветдесет) лева, без включен ДДС. 

    За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 4912/25.06.2008 г. 

   Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, 
за  общата сума  от 31 735 (тридесет и една хиляди седемстотин тридесет и 
пет) лева, без включен ДДС  на Иванка Динева Гигова, Светлозар Пасков 
Гигов и Динко  Пасков Гигов, Общински съвет възлага на кмета на Община 
Варна осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно извършване на разпоредителната сделка. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-32, против-0, въздържали се-0, отсъстват-19/ 
 
 

 Владимир ТОНЕВ 
 Т. 24 и 24.1.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения, колеги. Калояна Димитрова, заповядайте.  
 
Калояна ДИМИТРОВА 
Уважаеми колеги, не мога да разбера защо имот, който е целият от 

235 кв. м. ние ще продадем нашите 220. Има само 15 кв. другия 
собственик, просто няма логика да се продава този имот и да се прекратява 
съсобственост. Не го разбирам и съм категорично против това решение. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря. Г-н Начков.  
 
Пламен НАЧКОВ 
Искам да кажа, че проблема с този имот се върти втори  мандат.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги слушайте за “Роза”. Нека се уважаваме.  
 
 
 



Пламен НАЧКОВ 
Върти се втори мандат и инвестиционните намерения са едно на 

кандидата, нашето задължение да се грижим за общинската собственост е 
друго. Защото колежката е права, че не е логично към копчето да сложим 
балтона. Знам, не за първи път е правено, а също искам да информирам 
колегите, че там има създадено и обществено напрежение. Затова най-
учтиво ви моля, съжалявам, не можах да присъствам на комисията, когато 
се е приемало, но моля колегите да не подкрепят предложеното решение.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на г-н Начков. Други мнения и съображения? Г-н Тонев.  
 
Владимир ТОНЕВ 
Колеги, присъствах на комисията и двамата изказали се колеги са 

абсолютно прави, но в комисията гласувах “за”. Вярно, че копчето в случая 
купува балтона, но балтона му го продаваме сякаш е със златни ревери. 
Обърнете внимание, че оценката е 1000 лв./кв. м. Всеки строител знае, че 
на такава оценка и на търг да се пусне никой няма да се яви. Просто човека 
иска да осъществи инвестиционните намерения и комисията леко го 
изнуди на тази прекрасна, само че за Общинския съвет и за Общината, 
цена. Лично аз ще гласувам да му го продадем, стига да е готов да плати 
тази цена.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, чухте различни мнения. Г-н Андреев, заповядайте. “Роза” 31. 
 
Пламен АНДРЕЕВ 
Колеги аз също бях “против” на комисията за тази сделка, но се 

оказа, че някой е продал копчето много преди да говорим за балтон. И в 
момента с неговите си там 15 кв. някой си може да спъва въобще всякакви 
инвестиционни намерения на този терен и по-добре при тази цел да купи 
парцела и да се маха от главата ни. Т.е. г-н Начков, по-важно е кой е 
продал копчето, балтона сега сме длъжни да го дадем. Е ми някой му е 
продал земята под бараката. То има една барака и в монета заради тази 
барака си купува цял парцел. Тарикат бил човека, направил го.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Други мнения и съображения, колеги. Чухте, г-н Марешки. 
 
Веселин МРЕШКИ 
Е ми аз не знам кой е този младеж, явно че за ... Молбата ми е 

първата за колегите, които са първи мандат, някой да каже кой е този 



инвеститор. И второ, той като е тарикат, ние пък не сме балъци, така че 
нали ... Аз ще гласувам “против”. Благодаря ви.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Други мнения и съображения, колеги. Колеги, не виждам други. С 

вота ще решите.  
 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 
3364-4. 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-36737/11.04.2011 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, 
представляваща 220 (двеста и двадесет)м2 идеални части от ПИ с 
идентификатор 10135.2553.256 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди 
петстотин петдесет и три.двеста петдесет и шест), целият с площ  235.00 
(двеста тридесет и пет) м2, с административен адрес в гр. Варна, ул. „Роза” 
№ 31,  в размер на  220 000  лева, без включен ДДС, при пазарна стойност 
на 1 (един) м2 1 000 лева без включен ДДС. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-22, против-7, въздържали се-3, отсъстват-19/ 

 Решението не се приема. 
 

 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 
 3365-4. 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, по предложение 
на Кмета на Община Варна с вх.№ ЗАО-36737/11.04.2011 г., и в изпълнение 
на „Годишната програма  за управление и разпореждане с общинска 
собственост 2011”, Общински съвет - Варна  решава да прекрати 
съсобствеността между Община Варна, от една страна, и от друга страна 
Стоян Димитров Узунов и Йончо Димитров Узунов, чрез продажба на 
имот-частна общинска собственост, с административен адрес гр. Варна, ул. 
„Роза” № 31,  представляващ 220 (двеста и двадесет)м2 идеални части от 
ПИ с идентификатор 10135.2553.256 (десет хиляди сто тридесет и пет.две 
хиляди петстотин петдесет и три.двеста петдесет и шест),  целият с площ  
235.00 (двеста тридесет и пет) м2, при граници на имота: ПИ № 
10135.2553.257 (десет хиляди сто тридесет и пет. две хиляди петстотин 
петдесет и три.двеста петдесет и седем), ПИ 10135.2553.255 (десет хиляди 
сто тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и три. двеста петдесет и 
пет), ПИ 10135.2553.73 (десет хиляди сто тридесет и пет. две хиляди 



петстотин петдесет и три. седемдесет и три) на съсобствениците  Стоян 
Димитров Узунов и Йончо Димитров Узунов, при равни квоти. 

    За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 2452/2002 г. 

   Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, за 
сумата от на 220 000 лева, без включен ДДС  на Стоян Димитров Узунов и 
Йончо Димитров Узунов. 

    Общински съвет възлага на кмета на Община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно извършване на разпоредителната сделка. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-22, против-7, въздържали се-3, отсъстват-19/ 
Решението не се приема. 

 

 

 
 Владимир ТОНЕВ 
 Т. 25 и т.25.1.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения. Няма.  
 
3366-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във 

връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС и предложение на Кмета на Община Варна с 
вх.№ ЗАО -20103/11.04.2011 г., Общински съвет – Варна одобрява пазарна 
оценка, изготвена във връзка с прекратяване на съсобственост чрез 
изкупуване частта на Община Варна от недвижим имот, находящ се в 
гр.Варна, ул. ”Васил Петлешков” № 12, представляваща земя с площ 
101,00(сто и един) кв. м. идеални части от  ПИ № 10135.2555.97 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и пет.деветдесет и 
седем), целият с площ 476,00 (четиристотин седемдесет и шест) кв. м., при 
граници на имота: ПИ № 10135.2555.95, ПИ №10135.2555.180, ПИ 
№10135.2555.100, ПИ №10135.2555.98 , в размер на  29 850,00(двадесет и 
девет хиляди осемстотин и петдесет) лева без включен ДДС, при пазарна 
стойност на 1,00 (един) кв. м. – 295,54 (двеста деветдесет и пет лева и 
петдесет и четири стотинки) лева без включен ДДС. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-28, против-0, въздържали се-0, отсъстват-23/ 

 

 
 
 3367-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 
от ЗОС, по реда на чл. 33, предл. 2 и чл. 34 от НРПУРОИ и по предложение 



на Кмета на Община Варна с вх.№ ЗАО-20103/11.04.2011 г., и в изпълнение 
на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост за 2011 г., Общински съвет – Варна решава да се прекрати 
съсобствеността между Община Варна, от една страна, и от друга страна –
“Коледжиков”ЕООД, вписано в Регистъра за търговските дружества при 
ВОС под №33, том.58, стр.129, ф.д.№6035/1994 г., със седалище и адрес на 
управление – гр.Варна, ул.”Георги Бакалов” бл. 17, вх. 7, ап. 86, 
представлявано от управляващия Иван Иванов Коледжиков, чрез продажба 
на имот – общинска собственост, находящ се в гр.Варна, ул. ”Васил 
Петлешков” №12, представляваща земя с площ 101,00(сто и един) кв. м. 
идеални части от ПИ № 10135.2555.97 (десет хиляди сто тридесет и пет.две 
хиляди петстотин петдесет и пет.деветдесет и седем), целият с площ 476,00 
(четиристотин седемдесет и шест) кв. м., при граници на имота: ПИ № 
10135.2555.95, ПИ №10135.2555.180, ПИ №10135.2555.100, ПИ 
№10135.2555.98. 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 4581/24.09.2007 г. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени – за 
сумата от  29 850,00(двадесет и девет хиляди осемстотин и петдесет) лева 
без включен ДДС, на съсобственика –“Коледжиков”ЕООД, представлявано 
от управителя Иван Иванов Коледжиков. 

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

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-28, против-0, въздържали се-0, отсъстват-23/ 
 
 

 Владимир ТОНЕВ 
 Точка 26.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения колеги. Няма.  
 
3368-4. 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 
3984/14.04.2011 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  256  (двеста 
петдесет и шест) м2 идеални части от поземлен имот с идентификатор № 
10135.2553.343 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин 
петдесет и три.триста четиридесет и три) целия с площ  512 (петстотин и 



дванадесет) м2,съгласно АОС № 6071/16.09.2010 г., находящ се в  гр. Варна, 
ул. „Бял Крем” № 7 в размер на  84 375 (осемдесет и четири хиляди триста 
седемдесет и пет) лева, без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) 
м2  329,59 (триста двадесет и девет лева и петдесет и девет стотинки) лева 
на  Диана Янкова Дукова. 

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

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-26, против-0, въздържали се-0, отсъстват-25/ 

 

 
27 ми казват, имаме кворум.  
Продължаваме.  
 

 Владимир ТОНЕВ 
 Т. 27: 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 по предложение на Кмета на Община 
Варна с вх. № РД-10-0400/15/03.05.2011г. и във връзка с реализиране на 
разпоредителна сделка на основание чл. 40, ал. 2, т. 2 от ЗОС, а именно: 
замяна на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ ПИ 
10135.2570.29 с площ 5749 кв.м. по одобрена кадастрална карта и 
кадастрален регистър на район „Приморски”, к.к. „Св. Св. Константин и 
Елена”, съгласно АОС № 1877/2000 г, Общински съвет – Варна одобрява 
пазарна оценка изготвена от оценител на имоти, с която е определена 
пазарна стойност на гореописания имот в размер 4 649 151 (четири милиона 
шестстотин четиридесет и девет хиляди сто петдесет и един) лева, без 
включен ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) м2 - 808,69 (осемстотин и 
осем лева и шестдесет и девет стотинки) лева, без включен ДДС. 

 След постигане на съгласие за заменяните имоти между Кмета на 
Община Варна и Областния управител на област с административен център 
Варна, Общински съвет – Варна ще се произнесе с решение за замяната. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения, колеги. Пояснение от г-н Тонев. 
 

 Владимир ТОНЕВ 
Колеги, става въпрос за имота, който се намира и върху който е 

построена сградата, която беше собственост на полското консулство. 
Отдавна се иска те да си я купят, но те искат да си я купят от държавата и 
за целта държавата ще ни предостави на еквивалентната стойност имоти. 
Целта ни в момента е само да одобрим оценката на лицензирания оценител 



на нашия имот и после вече ще решаваме дали ни харесват имотите, които 
ще ни предоставя областта. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Други мнения и съображения колеги. ...... Ако има колеги пред 

залата. Пред залата има ли още хора? Кои са там? Те са излезли. Колеги ще 
влезете ли в залата да гласуваме ... Не разбрах. Хайде проверете кворума 
последно, да знаем струва ли си. 27.  

 
 3369-4. 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 по предложение на Кмета на Община 
Варна с вх. № РД-10-0400/15/03.05.2011г. и във връзка с реализиране на 
разпоредителна сделка на основание чл. 40, ал. 2, т. 2 от ЗОС, а именно: 
замяна на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ ПИ 
10135.2570.29 с площ 5749 кв.м. по одобрена кадастрална карта и 
кадастрален регистър на район „Приморски”, к.к. „Св. Св. Константин и 
Елена”, съгласно АОС № 1877/2000 г, Общински съвет – Варна одобрява 
пазарна оценка изготвена от оценител на имоти, с която е определена 
пазарна стойност на гореописания имот в размер 4 649 151 (четири милиона 
шестстотин четиридесет и девет хиляди сто петдесет и един) лева, без 
включен ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) м2 - 808,69 (осемстотин и 
осем лева и шестдесет и девет стотинки) лева, без включен ДДС. 

 След постигане на съгласие за заменяните имоти между Кмета на 
Община Варна и Областния управител на област с административен център 
Варна, Общински съвет – Варна ще се произнесе с решение за замяната. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-26, против-0, въздържали се-0, отсъстват-25/ 
 
 
Продължаваме с т. 28.  
 

 Владимир ТОНЕВ 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 1 от 

НРУПСЧОВКТД, във връзка с докладна записка от Любчо Любчев - 
управител на “Обреди” ЕООД с вх.№ ОС 11-2600/35/18.04.2011г., 
Общински съвет – Варна решава “Обреди” ЕООД да проведе търг за 
продажба с тайно наддаване при условията и по реда на НРПУРОИ на 
колесен трактор марка Форд 655, с регистрационен № 01223 В, рама № 
R302HO, произведен през 1993 г.  

Пазарната цена на трактор марка Форд 655, собственост на 
търговското дружество да бъде до 80% от първоначално определената от 
лицензиран експерт-оценител. 



След извършването на продажбата  средствата да бъдат използвани за 
закупуването на ДМА, необходими за развитие на Общинското търговско 
дружество. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения, колеги. Няма.  
 
3370-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 1 от 

НРУПСЧОВКТД, във връзка с докладна записка от Любчо Любчев - 
управител на “Обреди” ЕООД с вх.№ ОС 11-2600/35/18.04.2011г., 
Общински съвет – Варна решава “Обреди” ЕООД да проведе търг за 
продажба с тайно наддаване при условията и по реда на НРПУРОИ на 
колесен трактор марка Форд 655, с регистрационен № 01223 В, рама № 
R302HO, произведен през 1993 г.  

Пазарната цена на трактор марка Форд 655, собственост на 
търговското дружество да бъде до 80% от първоначално определената от 
лицензиран експерт-оценител. 

След извършването на продажбата  средствата да бъдат използвани за 
закупуването на ДМА, необходими за развитие на Общинското търговско 
дружество. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-27, против-0, въздържали се-0, отсъстват-24/ 

 

 

 
 Владимир ТОНЕВ 
 Точка 29.  

           
Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения. Не виждам.  
 
3371-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и във връзка с 

докладна записка от Любчо Любчев - управител на “Обреди” ЕООД с 
вх.№ ОС 11-9901/11/29.04.2011г., Общински съвет – Варна решава да 
освободи „Обреди” ЕООД, за издадените в негова полза разрешения за 
поставяне на преместваеми обекти в рамките на гробищните паркове, 
нужни за дейността на дружеството, от заплащането на дължимата към 
съответните районни кметства месечна цена на разполагане.  

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-27, против-0, въздържали се-0, отсъстват-24/ 
 
 
 



 Владимир ТОНЕВ 
Т. 30: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 1 от 

НРУПСЧОВКТД и по повод на докладна записка с вх. № РД 10-
2600/1289/18.04.2011г. от Дирекция „Общинска Собственост”, Общински 
съвет – Варна дава съгласие да бъдат бракувани ДМА собственост на 
„ВиК” ООД, с балансова стойност към 31.12.2010г., съгласно приложение 
1.  
  

Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения, колеги. Не виждам.  
  
3372-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 1 от 

НРУПСЧОВКТД и по повод на докладна записка с вх. № РД 10-
2600/1289/18.04.2011г. от Дирекция „Общинска Собственост”, Общински 
съвет – Варна дава съгласие да бъдат бракувани ДМА собственост на 
„ВиК” ООД, с балансова стойност към 31.12.2010г., съгласно приложение 
1.  

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-27, против-0, въздържали се-0, отсъстват-24/ 
 
Отиваме на т. 33.  
 

 Владимир ТОНЕВ 
 Точка  33 и 33.1.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Имаме ли тук мнения и съображения, колеги? Не виждам.  
 
3374-4. 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. № ОСР – 5 – 94.И/2/05.05.2011 г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарна оценка, изготвена във връзка с прекратяване на съсобственост чрез 
изкупуване частта на Община Варна от недвижим имот, находящ се в 
гр.Варна, СО „Прибой”, представляващ земя с площ 120,00 (сто и 
двадесет) кв. м. идеални части от ПИ № 10135.5549.2072 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.пет хиляди петстотин четиридесет и девет.две хиляди 
седемдесет и две), целия с площ 679,00 (шестстотин седемдесет и девет) кв. 
м., при граници на имота: ПИ № 10135.5549.1144, ПИ №10135.5549.9557, 
ПИ №10135.5549.1141, ПИ №10135.5549.1140, ПИ №10135.5549.1142, ПИ 
№10135.5549.1143, ПИ №10135.5549.1146, ПИ №10135.5549.1147, ПИ 
№10135.5549.1148, ПИ №10135.5549.1145 , в размер на  15 
050,00(петнадесет хиляди и петдесет) лева без включен ДДС, при пазарна 



стойност на 1,00 (един) кв. м. – 125,42 (сто двадесет и пет лева и 
четиридесет и две стотинки) лева, без включен ДДС. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-27, против-0, въздържали се-0, отсъстват-24/ 

 
 
 3375-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 
от ЗОС, по реда на чл. 33, предл. 2 и чл. 34 от НРПУРОИ, и в изпълнение на 
Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост за 2011 г., Общински съвет – Варна прекратява 
съсобствеността между Община Варна, от една страна, и от друга страна – 
Иван Петров Георгиев, чрез продажба на имот – общинска собственост, 
находящ се в гр.Варна, СО „Прибой”, представляващ земя с площ 120,00 
(сто и двадесет) кв. м. идеални части от ПИ № 10135.5549.2072 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин четиридесет и девет.две 
хиляди седемдесет и две), целия с площ 679,00 (шестстотин седемдесет и 
девет) кв. м., при граници на имота: ПИ № 10135.5549.1144, ПИ 
№10135.5549.9557, ПИ №10135.5549.1141, ПИ №10135.5549.1140, ПИ 
№10135.5549.1142, ПИ №10135.5549.1143, ПИ №10135.5549.1146, ПИ 
№10135.5549.1147, ПИ №10135.5549.1148, ПИ №10135.5549.1145. 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 6061/20.07.2010 г. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени – за 
сумата от  15 050,00 (петнадесет хиляди и петдесет) лева без включен ДДС, 
на съсобственика – Иван Петров Георгиев. 

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

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-27, против-0, въздържали се-0, отсъстват-24/ 

 
 
 
 Владимир ТОНЕВ 
 Точка 34 и 34.1.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения, колеги. Не виждам.  
  
 
3376-4. 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 28853/03.05.2011 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, 
по акт за частна общинска собственост № 4310/23.04.2007 г., 
представляваща 468,22 (четиристотин шестдесет и осем цяло двадесет и две 
стотни) кв.м. ид.части от ПИ 10135.2554. 575 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.две хиляди петстотин петдесет и четири. петстотин седемдесет и пет), 
по КК и КР на район „Приморски”, гр. Варна, целият с площ 1188,00 
(хиляда сто осемдесет и осем)кв.м., в размер на 144 290,00 (сто четиридесет 
и четири хиляди двеста и деветдесет) лева без включен ДДС, при пазарна 
стойност на 1(един) кв.м. 308,17(триста и осем цяло и седемнадесет стотни) 
лева. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-26, против-0, въздържали се-1, отсъстват-24/ 

 
 
 
 3377-4. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 от 
ЗОС, чл.33, по реда на чл.34 от НРПУРОИ на Община Варна и  в 
изпълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти-
общинска собственост за 2011 г., Общински съвет – Варна реши да 
прекрати съсобствеността между Община Варна, от една страна и от друга 
страна Стефан Илиев Панев, Емилия Иванова Вълчева, Иван Стефанов 
Иванов,  Димитър Симеонов Цоцов, Никола Анастасов Георгиев, Михаил 
Минчев Минчев, Георги Янков Димитров, Златан Нанев Златанов, Георги 
Желев Нейчев,  Цанко Стоев Стойков, Живка Стоева Стойкова, Добромир 
Трендафилов Добрев, Атанас Гачев Атанасов, Стою Тодоров Стойков, 
Тихомир Енчев Ангелов,  Владимир Стоянов Стоянов,Живко Василев 
Тодоров, Дина Иванова Колева, Валентина Иванова Михайлова, Румен 
Илиев Илиев, Ангел Щерев Керкенезов, Николай Тодоров Колев, Феодор 
Иванов Пенев, Илия Николов Илиев, Никола Илиев Илиев, Катерина 
Илиева Илиева,  Светослав Янчев Иванов, чрез продажба на имот-частна 
общинска собственост, находящ се  в гр. Варна, ул. „Д-р Ал. Недялков”, 
представляващ 468,22 (четиристотин шестдесет и осем цяло и двадесет и 
два)кв.м. идеални части от ПИ 10135.2554. 575 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.две хиляди петстотин петдесет и четири. петстотин седемдесет и пет), 
по КК и КР на район „Приморски”, целият с площ 1188, 00 (хиляда сто 
осемдесет и осем) кв.м., при граници: 10135.2554.124(десет хиляди сто 
тридесет и пет. две хиляди петстотин петдесет и четири.сто двадесет и 
четири), по одобрената по т.І пазарна оценка, при следните квоти: 

- Стефан Илиев Панев - 7,34(седем цяло тридесет и четири стотни)кв.м. 
идеални части от 468,22 кв.м. на стойност 2261,95(две хиляди двеста 
шестдесет и едно цяло деветдесет и пет) лева, без включен ДДС; 



- Емилия Иванова Вълчева - 7,34(седем цяло тридесет и четири 
стотни)кв.м. идеални части от 468,22 кв.м. на стойност 2261,95(две хиляди 
двеста шестдесет и едно цяло деветдесет и пет) лева, без включен ДДС; 

- Иван Стефанов Иванов-14,15(четиринадесет цяло и петнадесет 
стотни)кв.м. идеални части от 468,22 кв.м. на стойност 4360,55( четири 
хиляди триста и шестдесет цяло петдесет и пет стотни)лева, без включен 
ДДС; 

- Димитър Симеонов Цоцов - 14,15(четиринадесет цяло и петнадесет 
стотни) кв.м. идеални части от 468,22 кв.м. на стойност 4360,55 ( четири 
хиляди триста и шестдесет цяло петдесет и пет стотни)лева, без включен 
ДДС; 

- Никола Анастасов Георгиев - 14,15 (четиринадесет цяло и петнадесет 
стотни)кв.м. идеални части от 468,22 кв.м. на стойност 4360,55 ( четири 
хиляди триста и шестдесет цяло петдесет и пет стотни)лева без включен 
ДДС; 

- Михаил Минчев Минчев 14,15 (четиринадесет цяло и петнадесет 
стотни) кв.м. идеални части от 468,22 кв.м. на стойност 4360,55 ( четири 
хиляди триста и шестдесет цяло петдесет и пет стотни) лева, без включен 
ДДС; 

 - Георги Янков Димитров - 14,44 (четиринадесет цяло четиридесет и 
четири стотни) кв.м. идеални части от 468,22 кв.м. на стойност 4449,93 
(четири хиляди четиристотин четиридесет и девет цяло деветдесет и три 
стотни) лева, без включен ДДС; 

- Златан Нанев Златанов -14,67 (четиринадесет цяло шестдесет и седем 
стотни) кв.м. идеални части от 468,22 кв.м. на стойност 4520,80 (четири 
хиляди петстотин и двадесет цяло и осемдесет стотни) лева, без включен 
ДДС; 

- Георги Желев Нейчев -22,49 (двадесет и две цяло четиридесет и девет 
стотни) кв.м. идеални части от 468,22 кв.м. на стойност 6930,68(шест 
хиляди деветстотин и тридесет цяло шестдесет и осем стотни) лева, без 
включен ДДС; 

- Цанко Стоев Стойков - 11,33 (единадесет цяло тридесет и три стотни) 
кв.м. идеални части от 468,22 кв.м. на стойност 3491,53(три хиляди 
четиристотин деветдесет и едно цяло петдесет и три стотни)лева без 
включен ДДС; 

- Живка Стоева Стойкова -11,32 (единадесет цяло тридесет и две 
стотни)кв.м. идеални части от 468,22 кв.м. на стойност 3488,45 (три хиляди 
четиристотин осемдесет и осем цяло четиридесет и пет стотни) лева, без 
включен ДДС; 

- Добромир Трендафилов Добрев- 22,65 (двадесет и две цяло шестдесет 
и пет стотни) кв.м. идеални части от 468,22 кв.м. на стойност 6980,00(шест 
хиляди деветстотин и осемдесет) лева, без включен ДДС; 



- Атанас Гачев Атанасов -22,67 (двадесет и две цяло шестдесет и седем 
стотни) кв.м. идеални части от 468,22 кв.м. на стойност 6986,15 (шест 
хиляди деветстотин осемдесет и шест цяло и петнадесет стотни) лева, без 
включен ДДС; 

- Стою Тодоров Стойков -22,67 (двадесет и две цяло шестдесет и седем 
стотни)кв.м. идеални части от 468,22 кв.м. на стойност 6986,15 (шест 
хиляди деветстотин осемдесет и шест цяло и петнадесет стотни) лева, без 
включен ДДС; 

- Тихомир Енчев Ангелов  -22,65 (двадесет и две цяло шестдесет и пет 
стотни) кв.м. идеални части от 468,22 кв.м. на стойност 6980,00 (шест 
хиляди деветстотин и осемдесет) лева, без включен ДДС; 

- Владимир Стоянов Стоянов -22,65 (двадесет и две цяло шестдесет и 
пет стотни) кв.м. идеални части от 468,22кв.м. на стойност 6980,00(шест 
хиляди деветстотин и осемдесет) лева, без включен ДДС; 

- Живко Василев Тодоров - 28,04 (двадесет и осем цяло и  четири 
стотни) кв.м. идеални части от 468,22 кв.м. на стойност 8641,00 (осем 
хиляди шестстотин четиридесет  и един) лева без включен ДДС; 

- Дина Иванова Колева - 22,89 (двадесет и две цяло осемдесет и девет 
стотни) кв.м. идеални части от 468,22 кв.м. на стойност 7053,94(седем 
хиляди петдесет и три цяло деветдесет и четири стотни) лева, без включен 
ДДС; 

- Валентина Иванова Михайлова  - 22,65 (двадесет и две цяло 
шестдесет и пет стотни) кв.м. идеални части от 468,22 кв.м. на стойност 
6980,00 (шест хиляди деветстотин и осемдесет) лева, без включен ДДС; 

- Румен Илиев Илиев - 22,65 (двадесет и две цяло шестдесет и пет 
стотни) кв.м. 

кв.м. идеални части от 468,22 кв.м. на стойност 6980,00 (шест хиляди 
деветстотин и осемдесет)лева без включен ДДС; 

- Ангел Щерев Керкенезов - 22,67 (двадесет и две цяло шестдесет и 
седем стотни)кв.м. идеални части от 468,22 кв.м. на стойност  6986,15 (шест 
хиляди деветстотин осемдесет и шест цяло и петнадесет стотни)лева, без 
включен ДДС; 

- Николай Тодоров Колев - 22,67 (двадесет и две цяло шестдесет и 
седем стотни)кв.м. идеални части от 468,22 кв.м. на стойност 6986,15 (шест 
хиляди деветстотин осемдесет и шест цяло и петнадесет стотни) лева, без 
включен ДДС; 

- Феодор Иванов Пенев - 22,67 (двадесет и две цяло шестдесет и седем 
стотни) кв.м. идеални части от 468,22 кв.м. на стойност 6986,15 (шест 
хиляди деветстотин осемдесет и шест цяло и петнадесет стотни) лева, без 
включен ДДС; 

- Илия Николов Илиев - 15,11 (петнадесет цяло и единадесет стотни) 
кв.м. идеални части от 468,22 кв.м. на стойност 4656,40(четири хиляди 



шестстотин петдесет и шест цяло и четиридесет стотни)лева, без включен 
ДДС; 

- Никола Илиев Илиев - 3,78 (три цяло седемдесет и осем стотни)кв.м. 
идеални части от 468,22 кв.м. на стойност 1164,87(хиляда сто шестдесет и 
четири цяло осемдесет и седем стотни) лева, без включен ДДС; 

- Катерина Илиева Илиева - 3,78 (три цяло седемдесет и осем стотни) 
кв.м. идеални части от 468,22 кв.м. на стойност 1164,87 (хиляда сто 
шестдесет и четири цяло осемдесет и седем стотни) лева без, включен ДДС; 

- Светослав Янчев Иванов - 22,49 (двадесет и две цяло четиридесет и 
девет стотни) кв.м. идеални части от 468,22 кв.м. на стойност 6930,68 (шест 
хиляди деветстотин и тридесет цяло шестдесет и осем стотни) лева, без 
включен ДДС. 
 За гореописаният имот е съставен акт за частна общинска собственост 
№ 4310/ 23.04.2007 г. 
 Общински съвет-Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно извършване на разпоредителната сделка. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-26, против-0, въздържали се-1, отсъстват-24/ 

 
 
Т. 35 от “Собственост”. А то е ..., няма. Т. 36. 
 

 Владимир ТОНЕВ 
 Т. 36: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и по предложение на 
Господин Игнатов – управител на СБАЛОЗ „Д –р Марко Антонов Марков – 
Варна” ЕООД с вх. № ОС 11 – 9903/31/26.05.2011 г., Общински съвет – 
Варна дава съгласие да бъде закупен лек автомобил на стойност до 32 000 
лв.за нуждите на СБАЛОЗ „Д –р Марко Антонов Марков – Варна” 
ЕООД.  
  

Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения, колеги. Няма мнения и съображения.  
 

 3378-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и по предложение 
на Господин Игнатов – управител на СБАЛОЗ „Д –р Марко Антонов 
Марков – Варна” ЕООД с вх. № ОС 11 – 9903/31/26.05.2011 г., Общински 
съвет – Варна дава съгласие да бъде закупен лек автомобил на стойност до 
32 000 лв.за нуждите на СБАЛОЗ „Д –р Марко Антонов Марков – 
Варна” ЕООД.  

 /Резултат от поименно явно гласуване 
за-27, против-0, въздържали се-0, отсъстват-24/ 
 



 
Току що Владо Тонев ми предлага да прочетем последната за днес 

точка и да приключим. Моля ви за още малко търпение.  
 

 Владимир ТОНЕВ 
 Т. 37 и т.37.1  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Имаме ли мнения и съображения? Няма.  
 

 
 3379-4. 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 – 9200/583/20.05.2011 г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена от независим експерт оценител, във връзка с 
провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на вещи-
общинска собственост, представляващи газово стопанство с инвентарни 
№№ 23001 и 18025, заприходени в баланса на ОП „Спортни имоти”, в 
размер на  6176 (шест хиляди сто седемдесет и шест) лева, без включен 
ДДС. 

 /Резултат от поименно явно гласуване 
за-27, против-0, въздържали се-0, отсъстват-24/ 
 
 

 
 3380-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от 
ЗОС, във връзка с  чл.25, ал.1 и чл. 82, ал. 1, т.2 от НРПУРОИ, Общински 
съвет - Варна  реши да се проведе публичен търг с явно наддаване за 
продажба на вещи-общинска собственост, представляващи газово 
стопанство с инвентарни №№ 23001 и 18025, заприходени в баланса на ОП 
„Спортни имоти”. 
 Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена  на  6 176 (шест хиляди сто седемдесет 
и шест) лева без ДДС. Стъпка на наддаване – 10 % от началната тръжна 
цена  в размер на  617,60  (шестстотин и седемнадесет лева и шестдесет 
стотинки) лева, без включен ДДС. 

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 
вписваният 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 617,60  
(шестстотин и седемнадесет лева и шестдесет стотинки) лева, платими по 
IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при «Централна 
кооперативна банка» АД – клон Варна; 

2.15. платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу 



сумата от  50,00 лв., платима по IBAN: BG49CECB97908462150000, BIC: 
CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при «Централна кооперативна 
банка» АД – клон Варна. 

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

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно провеждане на публичния търг, като въз основа на 
резултатите от търга издаде заповед и сключи договор със спечелилия 
участник. 

 /Резултат от поименно явно гласуване 
за-27, против-0, въздържали се-0, отсъстват-24/ 
 
 
 
Колеги, поради изтичането на времето, утре продължаваме.  
Колеги, последното, което трябва да ви зачета по процедура:  
 
3381-4. На основание чл.54, ал.2 от Правилника за организацията и 

дейността на Общинския съвет-Варна, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет-Варна 
прекъсва работата на Тридесет и петото заседание на Общинския съвет и 
решава същото да продължи на 23.06.2011 г./четвъртък/ от 09.00 часа в 
Пленарна зала на община Варна с останалите точки от приетия дневен ред. 

/за-26, против-0, въздържали се-0/ 
 
 
Благодаря на всички колеги, приятна почивка и продължаваме утре в 

9:00 ч.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ВТОРИ ДЕН - 23.06.2011 г. – 09.00 часа 
 

Присъстват 38 общински съветници, отсъстват 13 общински 
съветници: 
 Андрей Василев 

Анелия Клисарова 
Анна Радева 
Борислав Гуцанов 
Валерия Ангелова 
Добромир Кондов 
Иван Славков 
Красимир Узунов 
Медиха Хамза 
Огнян Къчев 
Орлин Симеонов 
Павел Христов 
Цветелина Тънмазова 

 
 

Николай АПОСТОЛОВ 
Следователно необходимия кворум е на лице и можем да открием 

втория работен ден от Тридесет и петото заседание на Общински съвет – 
Варна. Ще помоля колегите, които са пред зала да заемат местата си, в 
предвид факта, че г-н Владимир Тонев продължава с останалите точки от 
“Собственост и стопанство” Владимир Тонев, двадесет и шест подписа са 
на лице. Продължаваме работа. Г-н Неделчо Михайлов, процедурно 
предложение. 

 
Неделчо МИХАЙЛОВ 
Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги имам процедурно 

предложение във връзка със серия от гласувания, които касаят 
квалифицираното мнозинство на общинския съвет. Видно е с просто око, 
че днес тези решения не биха имали позитивно решение по чисто 
физически принцип. Има серия от решения, които вчера не получиха 
утвърдителен отговор от съвета поради същата причина. Не е моя работа, 
но мисля че като заместник - председател трябва да обърнем внимание  на 
ръководителите на групи, поне в края на мандата да затегнат малко 
дисциплината, доколкото касае нормалната работа в съвета разбиране, не в 
политически аспект. Имам процедурно предложение тези точки от 
днешния дневен реда, проекторешения от комисията по “Собственост и 
стопанство”, които касаят квалифицираното мнозинство на общинския 
съвет, поради явната недостатъчност на хора за квалифицирано 
мнозинство да бъдат изтеглени от дневния ред. Благодаря. 



 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, процедурно предложение от г-н Михайлов, точките, които 

изискват квалифицирано мнозинство предвид факта, че нямаме 
необходимият брой съветници да бъдат изтеглени от дневния ред. Реплика 
ли? Заповядайте. Г-н Коев. 

 
Радослав КОЕВ 
Колеги, възможно е по някое време да има тридесет и четири души в 

общинския съвет. Как ще създадем възможността да върнем евентуално 
решението си, защото повярвайте ми за някой от решенията няма как да 
чакаме следваща сесия. Те касаят образованието............. Би трябвало да си 
оставим такава възможност. Лично аз разбирам господин Михайлов – 
абсолютно прав е. То си прилича на саботаж. 

 
Неделчо МИХАЙЛОВ 
Господин Коев е абсолютно прав в теоретичния аспект на нещата. Аз 

пък съм абсолютно прав в емпиричния аспект на нещата, защото горчивият 
ни опит говори, че втори ден на сесия с течение на времето броя на 
съветници намалява, а не се увеличава. Затова господин Председател, моля 
да гласувате моето предложение.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Господин Симов, като последно подадена заявка за изказване и 

гласуваме процедурното предложение. 
 
Красимир  СИМОВ 
Колеги, явно, че подобни предложения с тридесет и четири гласа 

няма да минат, но разбира се, че е възможно да съберем тридесет и четири. 
Кой може да каже, че няма да бъдем тридесет и четири, когато гледаме 
точката? Така че, това не  е аргумент и не  е по Правилник. Но ако искате 
Вие, като председател да изтеглите тези точки, това е възможно, и 
спокойно можете да ги изтеглите от дневния ред. Така че, няма смисъл да 
гласувам подобно решение. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Не съм заявявал такова желание да изтегля, така че гласуваме 

процедурното предложение на г-н Михайлов, а то беше точките, които 
изискват квалифицирано мнозинство да бъдат изтеглени от дневния ред. 
 

Резултати от гласуването: за-18, против-1, въздържали се-7, 
предложението на г-н Михайлов се приема. 

 



Г-н Владимир ТОНЕВ чете т.40 и т.40.1 
 
Неделчо МИХАЙЛОВ 
Има запис може да го изискате. Договарям?! Господин Марешки 

много добре знам, какво казах. Много добре знам, какво казах. Двадесет и 
шест гласа “за”. Господин Тонев, моля, продължете напред.  

 
 

3382-4. 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. № ЗАО 41 165/05.05.2011 г., Общински съвет - Варна одобрява пазарната 
оценка, изготвена във връзка с провеждане на търг с явно наддаване за 
продажба на общински недвижим имот, представляващ ПИ № 
10135.5403.3305 (десет хиляди сто тридесет и пет. Пет хиляди 
четиристотин и три. Три хиляди триста и пет), с площ 874,00 (осемстотин 
седемдесет и четири) кв. м., находящ се в гр. Варна, м-т “Боровец-юг”, при 
граници: ПИ № 10135.5403.9528, ПИ № 10135.5403.1604, ПИ № 
10135.5403.1600, ПИ №10135.5403.3301, ПИ №10135.5403.3306 в размер на 
21 180,00 (двадесет и една хиляди сто и осемдесет) лева без ДДС, при 
пазарна стойност на 1 кв.м. – 24.23 (двадесет и четири лева и двадесет и три 
стотинки) лева, без включен ДДС.  

 /Резултат от поименно явно гласуване 
за-26, против-0, въздържали се-4, отсъстват-19, не участват в 

гласуването-3/ 
 

 

3383-4. 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, 
Общински съвет – Варна решава да се проведе търг с явно наддаване за 
продажба на  недвижим имот - частна общинска собственост,  находящ се  
в  гр. Варна, м-т “Боровец-юг”, представляващ ПИ № 10135.5403.3305 
(десет хиляди сто тридесет и пет. пет хиляди четиристотин и три.три 
хиляди триста и пет), с площ 874,00 (осемстотин седемдесет и четири) кв. 
м., находящ се в гр. Варна, м-т “Боровец-юг”, при граници: ПИ № 
10135.5403.9528, ПИ № 10135.5403.1604, ПИ № 10135.5403.1600, ПИ 
№10135.5403.3301, ПИ №10135.5403.3306. 
  За имота има съставен Акт за частна общинска собственост № 
6186/13.09.2010г. 
          Продажбата да се извърши след провеждане на търг с явно наддаване 
при начална тръжна цена 21 180,00 (двадесет и една хиляди сто и 
осемдесет) лева. Сделката е освободена от ДДС.  



  Общински съвет – Варна утвърждава стъпка на наддаване - 10 % от 
стартовата тръжна цена, в размер на 2 118, 00 (две хиляди сто и 
осемнадесет) лева при следните.  

 
Т Р Ъ Ж Н И   У С Л О В И Я: 

1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични търговци и 
юридически лица, които: 
1.1. нямат задължения по данъчно–осигурителната сметка в Националната 
агенция за приходите; 
1.2. нямат задължения към Община Варна; 
2. За участие в търга са необходими следните документи: 
2.1. заявление за участие по образец, представен към комплекта тръжни 
документи; 
2.2. удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по вписвания за 
вписване на едноличните търговци и юридическите лица (оригинал), а за 
фирмите, които не са пререгистрирани в Търговския регистър – актуално 
удостоверение за съдебна регистрация (оригинал) или заверено от 
участника – физическо лице, копие от лична карта; 
2.3. съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в 
производство за обявяване в несъстоятелност или се намира в ликвидация 
– за еднолични търговци и юридически лица (оригинал); 
2.4. удостоверение от Съдебно изпълнителната служба при съответния 
районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 
участника/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 не дължими общински вземания към Община 
Варна–оригинал; 
2.9. БУЛСТАТ/ЕИК - удостоверение от Агенция по 
вписванията/оригинал/; 
2.10. декларация за липса на просрочени парични задължения към 
работниците  и служителите, на които кандидатът е работодател – за 
еднолични търговци и юридически лица; 
2.11. декларация, приложена към комплекта тръжни документи, за 
получаване и запознаване с тръжните условия; 
2.12. декларация, приложена към комплекта тръжни документи за 
извършен оглед на имота; 



2.13. декларация за не разгласа на информацията, предоставена във връзка 
с участието в търга, приложена към комплекта тръжни документи; 
2.14. платежен документ за внесен депозит в размер на 2 887,00 (две 
хиляди осемстотин осемдесет и седем) лева, платими по IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при «Централна 
кооперативна банка» АД – клон Варна; 
2.15. платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу 
сумата от 200,00 (двеста) лева, платима по IBAN: 
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 
00, при «Централна кооперативна банка» АД – клон Варна.  
*  Документите за участие в търга да са издадени в срока от публикуване 
на обявата за провеждане на търга до датата за подаване на тръжните 
документи.  

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна въз 
основа на резултатите от търга да издаде заповед и сключи договор със 
спечелилия участник. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-26, против-0, въздържали се-4, отсъстват-19, не участват в 

гласуването-3/ 
 
 
Неделчо МИХАЙЛОВ 
Сега ще изкажа, собственото си мнение. За учудване хората, които са 

били четири години тук, от името на своите съграждани, и които смятат да 
пребивават още четири години тук, да се държат по този начин. От името 
на “Нашия град” обявявам 15 минути почивка. 

 
Резултати от проверка на кворума тук-24, отсъстват-27.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Политически формации, да си поканят хората да присъстват в залата, 

тъй като това е техен ангажимент, не мой. Ще ви помоля господин Станев 
да го изразите на микрофон. Защото, ако политическите формации не 
изкажат своята си позиция и не заемат позиция, а само идват при мен и се 
вайкат - няма да станат нещата. Всеки си отговаря за политическата сила. 
Аз не мога да отговарям ни за “БСП” ни за “Атака”, ни за други 
политически формации, това е тяхна политическа отговорност, а не моя. В 
кулоарите всички да идват при мен – “дай да видим какво трябва да 
направим”. Много моля. След малко ще прочета и тези, които са се 
разписали в списъка. Виждам дясното пространство сравнително  пълно. 
Не виждам в центъра хора, и вляво. Колеги, започвам с проверка на 
кворума. Подават ми информация, че от “БСП” отсъстват – 7 души, 



“Атака” - цялата група и господин Марешки въпреки разговора, който 
проведохме  - също отсъства цялата група. 

 
Резултати от проверка на кворума тук-28, отсъстват-23.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Аз мисля, че ръководителите на политически формации, които са тук 

представени, в лицето на г-н Михайлов до мен, ръководителя на групата на 
“Социалистическата партия” – виждам в зала. Г-н Станев е тук, вашата е 
тук. Ако имате нещо да кажете на микрофон, било то добро или зло, нека 
го говорим. Ако не, просто да бъдем достатъчно достойни и да прекратим 
цирка, в който ни вкарват целенасочено с ясната мисъл да се покаже колко 
Общински съвет – Варна не е в състояние да работи. Има ли заявки за 
изказвания? Г-н Станев – заповядайте. 

 
Янко СТАНЕВ 
Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги. Аз ще бъда 

много кратък. Има дефицит на политическа воля за работа в Общинския 
съвет. Нямам за цел, нито за задача да разяснявам, кой, кога, къде и как 
взема тези решения, или какви са тези настроения. Фактът е факт. Той е 
прост. Липсва политическа воля за работа в Общински съвет. Общински 
съвет е политически орган. Той се избира в резултат на изборите. Ако 
липсва политическата воля на политически органи на избори, няма 
механизъм, по който това положение да бъде променено, освен изборите. 
Едва след изборите, този дефицит бива заменен с енергия, тъй като става 
ясно, че избирателят е дал своята воля. Това е по отношение на 
политиката. Политическа дефиниция на ролята на варненски Общински 
съвет и на неговото поведение и на неговата функция в следващите избори. 
Аз не вярвам в това, че уронването на престижа на Общинския съвет, на 
общинската администрация ще доведе до позитиви на която и да е 
политическите сили, представени в общинския съвет. Аз не вярвам в това, 
че уронването на престижа на общинския съвет, на общинската 
администрация ще накара варненци да бъдат по-активни в следващите 
избори и да направят така, че да разберат кой от нас е работил повече, кой 
по-малко. Но вярвам в едно, че за тези 21 години, в които съм влизал в тази 
зала съм виждал дефицит на политически знания, виждал съм неопитност 
виждал съм непознаване на материята, виждал съм дори много почтени 
хора, които са правили грешки, виждал съм и непочтени неща, но при 
всички положения, този дефицит на политика, който се появява в момента 
не се носи от политическите партии, които присъстват редовно и системно. 
От името на “ДПС” заявявам, че днес е втория ден в изминалата три 
години и осем месеца, в които отсъства наш съветник д-р Медиха Хамза и 
е на научна командировка, но вчера беше тук. Не виждам по какъв начин 



“Движението за права и свободи” във Варна може да защити авторите на 
Общински съвет по друг начин, освен да присъства, и да се помоли на 
други съветници да присъстват. Съжалявам, че основни въпроси, които 
трябва да се решават, включително и нека да ви кажа предстоящата 
актуализация на бюджета. Аз благодаря на всички вчера, че финансовата 
комисия мина, просто бях радостен.  Начков ти и да си тука, не си 
определящ фактор, много отдавна в Общинският съвет. Много отдавна. 
Просто говориш добре и аз говоря добре, но това не е определящ фактор в 
работата ни, това са просто нашите политически слова. Завършвам с едно 
извинение към варненци, защото майка ми, когато беше жива, гледаше 
общинския съвет често и се чудеше, защо тези хора, които са били 
мераклии – това е нейна дума, изведнъж се превръщат в хора, които смятат 
за тежест това, което вършат тука, не даже за задължение, не за 
отговорност. Нека да се гледа внимателно и ако искаме да гледаме в 
бъдещето, в бъдещето на Варна и в бъдещето на Общинския съвет, на 
политическата система на град Варна могат всички да си направят 
изводите за следващите две или три сесии, колкото са, какво поведения 
трябва да имат в Общинския съвет. 

 
Панко АНЧЕВ 
Аз искам да репликирам изказването на г-н Станев и Вашето, г-н 

Апостолов и ви моля да не прикривате своята управленска немощ с 
приказки за политически морал, или за липса на политическа воля у 
определени политически представители тука в Общинския съвет. Аз съм за 
разлика от г-н Станев съм 12 година общински съветник, но трябва да ви 
кажа, че такова чудо не е имало никога. Такова чудо не е имало никога. Но 
и Вие г-н Председател, сте Председател от близо две години. Вас  ви 
избраха с 36 гласа. Къде са тези 36 гласа? 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
39 за Ваша информация. 
 
Панко АНЧЕВ 
Още по-лошо. Къде са тези 39 гласа, които са зад Вас? Които Вие 

водите. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Това е много добър въпрос. 
 
Панко АНЧЕВ 
Този въпрос е прекрасен. Така че, не прикривайте това, което не 

можете да направите зад това, което правят другите. Отсъствието от 
работата на Общинския съвет е също политическа позиция. Това е 



политика. Аз искам да Ви го кажа това, ако не го знаете. И на Вас г-н 
Станев. И не говорете празни приказки, не прикривайте своята немощ зад 
такива приказки. Това показва, че просто не умеете да работите. 
 

Николай АПОСТОЛОВ 
Това са Вашите елементарни похвати, защото, ако си прочетете 

задълженията, просто бихте се засрамили и бихте отишли там, където са и 
другите ваши съветници. Защо си мислите, че аз трябва да ви водя тук на 
сила? 
 

Панко АНЧЕВ 
Мене не. Вие мене няма да ме водите. Вие доведете тези, които са 

зад Вас. Тези, които са Ви избрали – доведете тях, а не мене. Аз не съм Ви 
избрал. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Не искам да споря с Вас. Ние нямаме коалиционно споразумение 

подписано с нито една от политическите формации, които ни подкрепиха. 
Това, че вие свършихте безобразия и се наложи да стане така – вината не е 
моя. А това, че саботирате отявлено, то се вижда не само от варненци, а от 
цялата страна.  

 
Красимир СИМОВ 
Обиждате останалите общински съветници, които имат желанието да 

работят. Нито имаме точка дебати. Вие отворихте една тема, която може да 
продължи с часове и да няма никакъв резултат, за което сме се събрали. 
Хубаво направихте, че установихте кворума. Имаме кворум. Аз Ви 
предлагам да продължим работа. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Само за пояснение. Не съм отворил темата. Г-н Станев поиска 

думата. По Правилник имам право да му я дам, ако нямате нищо напротив. 
Иска я отново. Реплика. Искате да му забраним да говори ли? Що за 
отношение? 

 
Янко СТАНЕВ 
Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги. “ДПС” не се 

страхува от никой и не изпитва никаква управленска немощ или някаква 
друга немощ изобщо. В нито една посока не искам да цитирам повече. По-
скоро не съм отправил упрек към никоя политическа сила, моля никой да 
не се припознава. Нямам намерение и никога не сме имали желание да 
диктуваме дневния ред на политическите сили и тяхното политическо 
поведение, но имам политическа позиция и си я казвам, и тя е – няма 



политическа воля да се работи в този Общински съвет, и липсата на тази 
политическа воля и анализа на тази политическа воля е нещо съвсем 
различно. Просто констатирам. Няма.  Отговорност за това носят тези 
хора, върху които липсва политическа воля да се опитат да наложат своето 
мнение. Аз съм тук и се опитвам да си налагам мнението. Някой път 
успешно, някой път неуспешно. Това  ми е работата. За това са ме избрали. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, формално имаме кворум и можем да продължим работата, 

но виждам, че има реплики – д-р Бояджиев. Няма как да не му дам думата 
въпреки забележката от Красимир Симов. Да се готви Пламен Начков и г-н 
Севастиянов. 

 
Ивайло БОЯДЖИЕВ 
Колеги, само две неща искам да кажа. Аз съм от тези редови 

общински съветници, които имат огромното желание все пак да работят за 
града си, но да ви кажа какво ме демотивира от време на време да излизам. 
Демотивира ме точно дневния ред, когато в продължение на четири 
последователни Общински съвета, в дневния ред се вкарва едно и също 
нещо, само че то не е само едно. Давам пример с преписката на другаря 
Гергов за Слънчев ден. Много такива сделки минаха и те се вкарват в 
дневния ред докато минат. Това е нещо, което наистина демотивира. Т.е 
хората, които определят дневния ред не са тези 51 човека, имам чувството, 
че място злачно се събират трима-четирима човека и определят на целия 
Общински съвет. То демотивира донякъде редовите общински съветници, 
отново правя забележка към изготвянето на дневния ред за сесиите, че 
постоянно се вкарват едни и същи неща, за които Общински съвет се е 
произнесъл с решение. Мога да дам пример със седем такива неща, които в 
продължение на четирите сесии в обратна последователност мога да ги 
посоча. Седем неща, които се вкарват, докато минат. Така че има за какво 
да се замислят управляващите, ръководителите на групи, председателския 
съвет, когато се определя дневния ред на Общински съвет – Варна. 
Благодаря. 

 
Радослав КОЕВ 
В крайна сметка колеги, тази трибуна е за политическо говорене, 

защото ние сме политически орган. Не знам кой иска да затвори устите  на 
общинските съветници, но не е редно. Не сме го правили много отдавна. И 
сега, понеже идват избори, всеки от нас ще търси възможността да го 
прави все по-често. Ние сме орган на местната власт. Политическата власт 
над нашият град. Отказа от участие във властта, би трябвало да бъде 
реализиран на избори. Колегите, които не присъстват и ми казват, че това е 
похват за реализация на властта, е няма как да има такова нещо. Няма как 



човек да бъде женен неприсъствено и някой да му прави децата 
неприсъствено. Няма как да стане. Това става сама присъствено. С 
говорене, с гласуване, с вземане на решение. А ако искат да използват този 
похват, просто да не заявяват участие в следващите избори и да не 
участват. Цяла Варна ще ги разбере. И без това за значителната част от 
варненци, те са нежелани. Това поне е моето разбиране и очаквам да чуя от 
тях, от трибуната не да ми казват как работел Общински съвет, как не 
работел, какво можело и какво не можело. Искам по повод на всяко едно 
решение да чуя становището им. Не искам в Общинския съвет, така както 
става обикновено, един е “за” друг е “против”, но защо - мотивация за 
решенията колегите не смятат за нужно да има такава. Разбира се, че 
остава впечатление за един куп далавери и то със сигурност е така, защото 
всеки има право да гласува, без да коментира гласа си. Защото няма 
отговорност, нито към гражданите, нито към партията, защо взема или не 
взема дадено решение и част от това голямо скривалище е да излезеш от 
зала. Да не присъстваш в залата, тогава си скрит от камерите, си скрит и от 
партиите, и тогава ще тръгнат по събрания и ще убеждават гражданите на 
Варна как ще вземат решения в тяхна полза. Ами да им кажат че имат 
намерение, че ще го изпълнят неприсъствено. Ще стоят на двора и ще 
вземат решения в тяхна полза. Нека за последните поне две заседания 
малко поне отговорност  за тези няколко решения, които касаят 
образованието, които касаят не някакви лични цели. Да, Общинския съвет 
се разпорежда с много неща, но тогава, когато трябва да изпълнят 
ангажиментите си по закон и  никой не е предполагал, че политическия 
орган ще вземе единодушно решение, да не взема решение. Отказ от власт. 
За това става дума. Отказвайки да вземем такива решения, ние не казваме 
на образованието ще стане, няма да стане. Ние казваме, няма да вземем 
решение за вас. Вие не ме интересувате. Няма образование. Това им 
казваме. А такъв отговор не се предполага нито в закона, нито в 
правилника, нито в начина на работа на политическите партии в 
политическия орган. Това е куриозното на нашия Общински съвет и 
повярвайте ми, то почти никъде в България не се случва такова нещо. 
Намират се някакви механизми за работа. В нашия Общински съвет не 
можа да се намери такъв механизъм. Колеги, върнете се в залата, нека да 
си говорим девет дена от трибуната, нека всеки да си каже, кой как разбира 
нещата. Разбирам, че на много от хората няма да им хареса, но не и с 
отсъствие. С отсъствие не става. Благодаря. 

 
Стелиян СЕВАСТИЯНОВ 
Господин Председател. Не знам волю- неволю Вие назовахте 

основната причина за сегашното положение. Основната причина е липса 
на подписано споразумение за изграждане на стабилно мнозинство. Това  е 
Вашата политика още от избирането Ви. Отдавна Ви се каза, че трябва да 



се подпише такова нещо с ясни ангажименти на отделни политически 
субекти – Вие не избрахте този път. Вие избрахте другия път, на отделни 
групи отделни председатели, отделни бордове и се принизихте до 
положението да разчитате само на съвестта на отделните хора, но не и на 
партийната съвест на дадена група. Затова реалното положение е това в 
момента, и затова отделни групи, които даже не са участвали във Вашия 
избор с удоволствие в момента ви наказват. Това е положението. Оттам 
нататък нещата се коренят в две неща - в политическа отговорност, която в 
момента явно липсва и в личностна отговорност. За съжаление 
личностната отговорност в момента е водеща и тя се проявява, колкото и 
да е странно в по-малките формации, а не от големите формации, които би 
трябвало да са водещи в този Общински съвет. Но пак повтарям, главно е 
липсата на подписано споразумение с ясни ангажименти вътре и то, според 
мен, в следващите две-три сесии няма как да стане. Ние просто сме 
обречени на това, което става в момента. Благодаря Ви. 

 
Иван ЛУКОВ 
Колеги, аз ще бъда малко по-кратък. Тука от преждеговорищите 

колеги се опитаха да ми вменяват, че някъде се е изготвял дневния ред на 
сесията в някакви стаички, с някакви хора и т.н. само бих искал да напомня 
на колегата, че този дневен ред се гласува точка по точка от целия 
Общински съвет и се е приел от Общинския съвет. Когато някъде нещо е 
направено и ние не го гласуваме, как то ще влезе в дневния ред? Т.е. 
дневния ред ние си го гласуваме и трябва да работим по този дневен ред, 
който сме приели. 

 
Веселин МАРЕШКИ 
Господин Председател, уважаеми колеги, драги гости. Всички 

преждеговорищите си казаха по нещо, което има смисъл и показва защо 
ситуацията е такава, но всеки си го извърна само в тази част, която на него 
му е удобна. Прав е г-н Бояджиев. Едно от нещата е точно това, но той 
даде само един пример. Аз бих казал, че тука можем да говорим за 
брутално погазване на правилниците, включително и в случая, в който 
бяхме свидетели, аз бях чак в ония ъгъл и чух как стана въпрос да 
допишем един човек, за да станат двадесет и шест гласа, но и тука нали 
вече ще се прехвърля към г-н Коев. Да, хубаво е да присъстваме тука, за да 
можем да участваме в дебатите, за да си казваме мнението, обаче като не 
присъстваме тука казваме си мнението, казваме и с гласуване, а пък после 
някой дописва гласовете и ги преиначава и ни променя волята. Аз не искам 
да участвам в такова нещо. Това е едната страна и другото не може ние при 
една сесия, която беше много стегната, дневния ред ние сме го гледали, 
той е обявен и в един момент влизаме тука и ние вчера до обяд давахме 
нови точки. Значи, ако нямаше вкарване на нови точки, сесията досега 



щеше да е свършила. Ние трябва да спазваме правилата. Казахме, че нищо 
няма да се вкарва, а още по-лошото е, когато пък става така, че неща, които 
са минали на комисии и казваме, че няма да ги вкарваме, а неща които 
въобще не са минали на комисиите пък под предлог, че е много спешно. 
Ами като е спешно тези, които трябва да си гледат работата да си я вършат 
на време, за да може да сме готови за сесията. Ако е толкова спешно ще си 
направим допълнителни сесии, както сме го правили специално по някой 
въпроси, но не тука накрак да добавяме от 15 точки дневен ред, ние да го 
правим 30, после да се чудим защо това не минавало, онова не минавало. 
Хората въобще не са запознати с нещата, които се вкарват в последния 
момент. Благодаря ви. Т.е. молбата ми е да спазваме правилника и да си 
работим по дневния ред, който сме си избрали. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на г-н Марешки. Давам думата на този някой, който е 

променил вота. Това е г-н Михайлов - лидер на политическа формация 
“Нашия град”.  

 
Неделчо МИХАЙЛОВ 
Аз имам реплика към Веселин и след това ще направя процедурно 

предложение, защото повярвайте ми от тези приказки, които говорим тук 
никой няма полза, включително и ние. Репликата към г-н Марешки е един 
цитат от невероятния писател Уилям Фокнър, който казва – 
“представените факти са едно, а истината съвсем друго”. Това, че някой 
твърди нещо, не означава, че на 100 % е истина. Това първо и второ 
процедурното ми предложение е да спрем тези “дебати” и ако ни е 
останала капчица воля нещо да вършим, да го свършим днес. Благодаря ви. 
 

Николай АПОСТОЛОВ 
Процедурно предложение да прекъснем дебатите и да преминем към 

дневния ред, ако съветниците имат воля.   
 
Резултати от гласуването: за-21, против-2, въздържали се-0, 

предложението се приема. 
 
Резултати от проверка на кворума тук-28, отсъстват-23.  

 
 Г-н Владимир ТОНЕВ чете т.41 и 41.1  
 
 Николай АПОСТОЛОВ 
 Мнения и съображения? Няма. Поименно гласуване. 
 



 3384-4. 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 11 – 9302/94/05.05.2011 г., Общински съвет - Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена във връзка с провеждане на търг с явно 
наддаване за продажба на общински недвижим имот, представляващ ПИ № 
10135.5426.2414 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди четиристотин 
двадесет и шест.две хиляди четиристотин и четиринадесет), с площ 555,00 
(петстотин петдесет и пет) кв. м., находящ се в гр. Варна, м. “Ракитника”, 
при граници: ПИ № 10135.5426.469, ПИ № 10135.5426.474, ПИ № 
10135.5426.475, ПИ №10135.5426.9530, ПИ №10135.5426.476, ПИ 
№10135.5426.2413, ПИ №10135.5426.472 в размер на 19 640,00 
(деветнадесет хиляди шестстотин и четиридесет) лева без ДДС при пазарна 
стойност на 1 кв.м. – 35,39 (тридесет и пет лева и тридесет и девет 
стотинки)лева, без включен ДДС. 
 /Резултат от поименно явно гласуване 

за-28, против-0, въздържали се-0, отсъстват-23/ 
 
 
  3385-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от 
ЗОС, чл. 28 от НРПУРОИ и в изпълнение на Годишната програма за 
управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2011 
година, Общински съвет – Варна реши да се проведе търг с явно 
наддаване за продажба на  недвижим имот - частна общинска 
собственост, представляващ ПИ № 10135.5426.2414 (десет хиляди сто 
тридесет и пет. пет хиляди четиристотин двадесет и шест. две хиляди 
четиристотин и четиринадесет), с площ 555,00 (петстотин петдесет и пет) 
кв. м находящ се  в  гр. Варна, м. “Ракитника”, при граници: ПИ № 
10135.5426.469, ПИ № 10135.5426.474, ПИ № 10135.5426.475, ПИ 
№10135.5426.9530, ПИ №10135.5426.476, ПИ №10135.5426.2413, ПИ 
№10135.5426.472.   
  За имота има съставен Акт за частна общинска собственост № 
6014/12.03.2010 г. 
          Продажбата да се извърши след провеждане на търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена 19 640, 00 (деветнадесет хиляди 
шестстотин и четиридесет) лева без ДДС. Сделката е освободена от ДДС. 
  Общински съвет – Варна утвърждава стъпка на наддаване - 10 % от 
стартовата тръжна цена, в размер на 1 964, 00 (хиляда деветстотин 
шестдесет и четири) лева при следните 

 
Т Р Ъ Ж Н И   У С Л О В И Я: 

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



1.1. нямат задължения по данъчно–осигурителната сметка в Националната 
агенция за приходите; 
1.2. нямат задължения към Община Варна; 
2. За участие в търга са необходими следните документи: 
2.1. заявление за участие по образец, представен към комплекта тръжни 
документи; 
2.2. удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по вписвания за 
вписване на едноличните търговци и юридическите лица (оригинал), а за 
фирмите, които не са пререгистрирани в Търговския регистър – актуално 
удостоверение за съдебна регистрация (оригинал) или заверено от 
участника – физическо лице, копие от лична карта; 
2.3. съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в 
производство за обявяване в несъстоятелност или се намира в ликвидация 
– за еднолични търговци и юридически лица (оригинал); 
2.4. удостоверение от Съдебно изпълнителната служба при съответния 
районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 
участника/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 не дължими общински вземания към Община 
Варна–оригинал; 
2.9. БУЛСТАТ/ЕИК - удостоверение от Агенция по 
вписванията/оригинал/; 
2.10. декларация, приложена към комплекта тръжни документи, за 
получаване и запознаване с тръжните условия; 
2.11. декларация, приложена към комплекта тръжни документи за 
извършен оглед на имота; 
2.12. декларация за не разгласа на информацията, предоставена във връзка 
с участието в търга, приложена към комплекта тръжни документи; 
2.13. платежен документ за внесен депозит в размер на 1 964,00 (хиляда 
деветстотин шестдесет и четири) лева, платими по IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при «Централна 
кооперативна банка» АД – клон Варна; 
2.14. платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу 
сумата от 200,00 (двеста) лева, платима по IBAN: 
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 
00, при «Централна кооперативна банка» АД – клон Варна.  



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

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна въз 
основа на резултатите от търга да издаде заповед и сключи договор със 
спечелилия участник. 
 /Резултат от поименно явно гласуване 

за-28, против-0, въздържали се-0, отсъстват-23/ 
 
 

 Г-н ТОНЕВ чете т.43. 
 

Пламен НАЧКОВ 
Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги. Това е един от 

имотите, за които говори и колегата Бояджиев. Нееднократно е отхвърлян 
от Общинския съвет и просто може би в друга схема е отхвърлен, тъй като 
беше за правото на строеж , но така или иначе, може да е малък, ценна част 
е съсобствеността ни, аз апелирам да не подкрепяме положително  с 
гласуването си това предложение на Кмета на Общината независимо, че   е 
минало и през комисията. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на г-н Начков. Други мнения и съображения? Не виждам. 

Ето сега е моментът всеки да изрази своето отношение. Това, за което 
говори Бояджиев. Да видим реално какво става. 

 
  
 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 
 3386-4. 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 – 30 499/11.04.2011 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, 
представляващ  97,50 (деветдесет и седем цяло и петдесет стотни) м2  
идеални части от ПИ с идентификатор № 10135.1507.183 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.хиляда петстотин и седем.сто осемдесет и три)  целия с 
площ 195 (сто деветдесет и пет) м2с административен адрес гр. Варна, ул. 
„Драгоман” № 11 в размер на  84 030 (осемдесет и четири хиляди и 
тридесет) лева, без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) м2 - 
861,85 (осемстотин шестдесет и едни лева и осемдесет и пет стотинки) лева, 
без включен ДДС. 

 /Резултат от поименно явно гласуване 



за-16, против-4, въздържали се-8, отсъстват-23/ 
Решението не се приема 

 
 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 
 3387-4. 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, Общински съвет - Варна  
решава да прекрати съсобствеността между Община Варна, от една страна, 
и от друга страна Петър Тодоров Тодоров, чрез продажба  на имот-частна 
общинска собственост, с административен адрес  гр. Варна, ул. 
„Драгоман” № 11,  представляващ  97,50 (деветдесет и седем цяло и 
петдесет стотни) м2  идеални части от ПИ с идентификатор № 
10135.1507.183 (десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда петстотин и 
седем.сто осемдесет и три)  целия с площ 195 (сто деветдесет и пет) м2, при 
граници на имота: ПИ № 10135.1507.184 (десет хиляди сто тридесет и пет. 
хиляда петстотин и седем. сто осемдесет и четири); ПИ № 10135.1507.192 
(десет хиляди сто тридесет и пет. хиляда петстотин и седем. сто деветдесет 
и две); ПИ № 10135.1507.180 (десет хиляди сто тридесет и пет. хиляда 
петстотин и седем. сто и осемдесет) на съсобственика  Петър Тодоров 
Тодоров. 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 4486/25.06.2007 г. 

 Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, за 
сумата от 84 030 (осемдесет и четири хиляди и тридесет) лева, без включен 
ДДС на  Петър Тодоров Тодоров.  

 Общински съвет възлага на кмета на Община Варна осъществяването 
на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно 
извършване на разпоредителната сделка. 

 /Резултат от поименно явно гласуване 
за-16, против-4, въздържали се-8, отсъстват-23/ 
Решението не се приема. 
 
 
Г-н ТОНЕВ чете точка 45. 

 
Неделчо МИХАЙЛОВ 
Това предложение също не влиза за първи път в Общинския съвет и 

политическо движение “Нашия град” предлага това на своите колеги от 
година и половина. Нашите колеги упорито отхвърляха тази теза и сега ще 
ми бъде изключително интересно как ще гласуват и какво точно е 
променило тяхната позиция при положение, че няма налице нови 
обстоятелства да речем, с изключение на дата - 23 октомври. Благодаря ви. 



Янко СТАНЕВ 
Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги. Нямам очила 

пред себе си, но чета в текста че пише “ не по-малка от данъчната оценка”. 
Аз винаги съм бил на мнение, че данъчната оценка е достатъчно висока. 
Това се вижда от приходите в местните данъци и такси, към днешна дата, 
затова аз съм на мнение, че  това решение трябва да придобие редакцията 
да бъде на данъчната оценка, с което реално ще го смъкнем с около 20 % 
от цените на жилищата, които продаваме на хората. От две години и 
половина – три водим този дебат. Първо, около една година и шест месеца 
се мота из папките, след това пет пъти Наредбата я подобрявахме. Аз 
мисля, че днес можем да се обединим и да направим цените на общинските  
жилища, които искат гражданите и имат право да си ги купят и бяха  
изявили голямо желание. Така хиляди пъти от трибуната, аз и 
политическата партия, която управлявам “ДПС” изразява становище, че не 
е реално и няма  да има продажба на високите цени. Хората нямат пари. 
Вчера намалиха ДДС-то. Днеска т.е. дадохме възможност, ще намалим с 
още 20 %. За мен това ще бъде едно от двете решения , които са абсолютно 
определящи за варненци на днешната сесия. Другото е за “Градски 
транспорт”,  затова ви умолявам да  намалим цените и да дадем 
възможност на хората с по-нисък доход да си закупят жилищата. 

 
Пламен НАЧКОВ 
Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги. Този текст, 

който е предложен се коментира в ПК “Собственост и стопанство”, тъй 
като текста, който е приет в Наредбата с 20 %  увеличение  над данъчната 
оценка е вече по съдебен ред е свален. Основния замисъл е да отпушим 
продажбата на жилища. Що годе има някакъв интерес, мисля, че г-жа 
Трендафилова има за около 30 жилища актуални искания за покупка. 
Знаем, че трудно хората като наематели биха отделили пари за една цена 
по-висока от актуалната данъчна. Затова и заимствали от колегите в 
Пловдив  и София прецизирахме текста на този член от Наредбата и затова 
ви предложихме такъв вариант единодушно от комисията. Мисля, че там 
нямаше никой да се противопостави на текста. Общата идея е намалените 
доходи на населението. Все пак да дадат възможност да купят жилища. 
Това са 20-30 годишни минимум жилища, които дори и Общината няма 
интерес да поддържа. А има добри стегнати жилища, които  има някакъв 
интерес от наемателите и те са единствените купувачи, що годе да 
намерим мерилото, а в следващите месеци биха подсказали това нещо и 
някой лев да влезе в приход на Общината. 
 

 
 



Деяна СТЕФАНОВА – адвокат довереник на Общински съвет – 
Варна  

Текстът е действащ на Наредбата. Решението на Административния 
съд е влязло в сила. Текста на Наредбата за продажба на жилища по 
данъчна оценка плюс 20 % е действащ. Не е отменена. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения? Поименно гласуване. 

  
 3388-4. На основание чл.21, ал.1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА, и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОС 11-
9302/120/06.06.2011 г.,  Общински съвет-Варна изменя чл.36, ал.2 от 
„Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на 
гражданите, настаняване и продажба на общински жилища”, както 
следва: „Продажната цена на жилищата, находящи се във всички райони на 
територията на Община Варна е не по-ниска от актуалната данъчна 
оценка”.  

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-28, против-0, въздържали се-0, отсъстват-23/ 
 

 
 3389-4. На основание чл.21, ал.1, т.8  и т.23, във връзка с чл.17, ал.1, 
т.7 от ЗМСМА, във връзка със Заповед № РД-02-14-152/25.01.2011 г. на 
Заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройство и 
покана от Министерството на регионалното развитие и благоустройство за 
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна 
програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., Приоритетна ос 1 
„Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.1. 
„Социална инфраструктура”, по Схема за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-12/2011 „Подкрепа за 
деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги 
за деца в риск” и  по предложение от Кмета на Община Варна с вх. № РД 
11-9302/100/07.06.2011 г. , Общински съвет-Варна реши: 
           1. Дава съгласие върху част от недвижим имот - частна общинска 
собственост по АОС № 3735/07.04.2006 г., представляващ УПИ VІ-„за 
производствени нужди”, кв.45, по плана на с. Тополи, ул. „Георги 
Градев” след промяна на статута на поземления имот, да се разработи 
Комплексен проект за инвестиционна инициатива съгласно чл.150 от ЗУТ, с 
цел изграждане на два броя Центрове за настаняване от семеен тип за деца 
и младежи с увреждания.       

2. Дава съгласие върху недвижим имот - частна общинска 
собственост по АОС №5070/06.08.2008 г.,представляващ ПИ 
10135.2552.2364, бивш идентификатор ПИ 3154, по плана на ж.к. 



„Изгрев”, гр.Варна, да се разработи Комплексен проект за инвестиционна 
инициатива съгласно чл.150 от ЗУТ, с цел изграждане на два броя Центрове 
за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания. 
           3. Дава съгласие върху недвижим имот - частна общинска 
собственост по АОС № 930/ 18.12.1998 г., съставляващ УПИ ХVІІІ-572, 
кв.17, по плана на с. Тополи, ул. „Ал. Димитров”, да се разработи 
Комплексен проект за инвестиционна инициатива съгласно чл.150 от ЗУТ, с 
цел изграждане на един брой Център за настаняване от семеен тип за деца и 
младежи с увреждания. 
            4. Дава съгласие върху горепосочените имоти да се реализира проект 
„Подкрепа на деинституционализация на социални институции, 
предлагащи услуги за деца в риск” по Оперативна програма „Регионално 
развитие” 2007-2013 г. на МРРБ. 
            Общински съвет - Варна възлага на Кмета на Община Варна да 
извърши всички необходими действия необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на решението. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-28, против-0, въздържали се-0, отсъстват-23/ 
 
 

 
3390-4. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и в изпълнение на 

чл.81 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество, и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. 
№ РД 11-9302/114/03.06.2011 г., Общински съвет – Варна приема “Ред, 
условия и критерии за провеждане на конкурс по документи за избор 
на независими оценители за изготвяне на експертни оценки на имоти и 
вещи – общинска собственост”, както следва: 

1. Да се проведе конкурс по документи за избор на независими 
оценители за изготвяне на експертни оценки на имоти и вещи – общинска 
собственост.  

2. Конкурсът да бъде обявен в един местен ежедневник. 
3. Кандидатите следва да отговарят на следните условия:  
3.1. физически лица със завършено висше образование – магистърска 

степен, или да са едноличните търговци и юридическите лица, 
регистрирани по реда на Търговския закон; 

3.2. да имат действащ сертификат за оценителска правоспособност, 
издаден от  Камарата на независимите оценители в България;  

3.3 да са внесли членски внос към Камарата на независимите 
оценители в България;  

4. Комплекта документи за участие на кандидатите трябва да 
съдържа: 



4.1. заявление за участие; 
4.2.диплом за завършено висше образование – копие, заверено от 

участника; 
4.3. документ за самоличност – копие, заверено от участника /за 

физически лица/; 
4.4. свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, 

управляващи и представляващи юридическите лица /оригинал/;                          
4.5. сертификат за оценителска правоспособност, издаден от  

Камарата на независимите оценители в България  – копие, заверено от 
участника; 

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

4.7. БУЛСТАТ /ЕИК– удостоверение от Агенция по вписванията - 
оригинал; 

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

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

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

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

4.12. 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/; 

 4.13. копие на платежен документ удостоверяващ внесен членски 
внос към Камарата на независимите оценители в България; 

 4.14. автореференция, съдържаща:  
• списък на оценки на недвижими имоти и движими вещи – обект 

на разпоредителни сделки, извършени от оценителя; 
• доказателства за успешно приключили сделки по оценки, 

извършени от оценителя; 
• препоръки, включително от Община Варна за досега 

утвърдените. 
5. Комплектът документи да се представи до 16.30 часа в 14-дневен 

срок от публикуване на обявата в Дирекция “Общинска собственост”, отдел 



“Общинска собственост”, стая №1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община 
Варна. 

6. Конкурсът да се проведе от 10.00 часа в  сградата на Община 
Варна, от комисия, назначена със Заповед на Кмета на Община Варна в 5-
дневен срок от изтичане на срока за подаване на документите за участие. 

7. За резултатите от проведения конкурс, комисията да изготви 
доклад, който да представи на Кмета на Община Варна за утвърждаване със 
заповед на независимите оценители. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-27, против-0, въздържали се-0, отсъстват-24/ 

 
 
Г-н Владимир Тонев чете т.52 и 52.1. 
 
 

 3391-4. 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 27649/02.06.2011г., Общински съвет – Варна одобрява пазарната 
оценка, изготвена от независим експерт оценител, във връзка с 
прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна, 
представляваща ½ ид. част от сграда с идентификатор № 10135.51.235.1 
(десет хиляди сто тридесет и пет.петдесет и едно.двеста тридесет и пет. 
едно) цялата със застроена площ 143(сто четиридесет и три) м2 и земя 
представляваща Поземлен имот с идентификатор 10135.51.235(десет 
хиляди сто тридесет и пет)  с площ 129,50/259 м2, с административен адрес 
в гр. Варна, ул. „Янко Карагяуров” №  16 както следва: 

-  за ½ ид. част от гореописаната сграда, възлизаща на стойност 8 900 
(осем хиляди и деветстотин) лева , без  включен ДДС; 

 - за  ½  ид. част от гореописаната земя,  възлизаща  на стойност 26 
800 (двадесет и шест хиляди и осемстотин) лева, без  включен ДДС при 
пазарна стойност на 1 (един) м2  земя 206,95 (двеста и шест лева и 
деветдесет и пет стотинки) лева. Общата пазарна стойност на недвижимия 
имот възлиза на  35 700 (тридесет и пет хиляди и седемстотин) лева, без 
включен ДДС. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-26, против-0, въздържали се-0, отсъстват-25/ 

 
 
3392-4. 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, по предложение 
на Кмета на Община Варна с вх.№ ЗАО 27649/02.06.2011г., и в изпълнение 
на „Годишната програма  за управление и разпореждане с общинска 
собственост 2011”,, Общински съвет - Варна  решава да прекрати 



съсобствеността между Община Варна, от една страна, и от друга страна 
Атанаска Антонова Добрева, с постоянен адрес. Варна, ул. „Д-р Басанович” 
№ 57, чрез продажба  на имот-частна общинска собственост, с 
административен адрес гр. Варна, ул. „Янко Карагяуров” № 16,  
представляващ  ½ ид. част от сграда с идентификатор № 10135.51.235.1 
(десет хиляди сто тридесет и пет.петдесет и едно.двеста тридесет и 
пет.едно) цялата  със застроена площ 143 (сто четиридесет и три) м2  и земя 
представляваща Поземлен имот с идентификатор 10135.51.235 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.петдесет и едно.двеста тридесет и пет) с площ 
129,50/259 сто двадесет и девет  цяло и петдесет/двеста петдесет и девет) 
м2, при граници на имота: ПИ № 10135.51.234 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.петдесет и едно.двеста тридесет и четири), ПИ № 10135.51.233 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.петдесет и едно.двеста тридесет и три), ПИ № 
10135.51.237 (десет хиляди сто тридесет и пет. петдесет и едно. двеста 
тридесет и седем), ПИ № 10135.51.236 (десет хиляди сто тридесет и пет. 
петдесет и едно. двеста тридесет и шест) ПИ № 10135.51.511 (десет хиляди 
сто тридесет и пет.петдесет и едно.петстотин и единадесет), на 
съсобственика  Атанаска Антонова Добрева. 

  За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 6382/13.04.2011 г. 

  Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, 
за общата сума от 35 700 (тридесет и пет хиляди и седемстотин) лева, без 
включен ДДС  на Атанаска Антонова Добрева. 

  Общински съвет възлага на кмета на Община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно извършване на разпоредителната сделка. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-26, против-0, въздържали се-0, отсъстват-25/ 

 
 
Г-н Владимир Тонев чете т.53 и 53.1. 
 

 
3393-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във 

връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС по предложение на Кмета на Община Варна с 
вх.№ РД 11-9302/112/02.06.2011г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена от независим експерт оценител на имоти, във 
връзка с провеждани на публичен търг с явно наддаване за продажба на 
имот – частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот с 
идентификатор 10135.2515.3033 (десет хиляди сто тридесет и пет. две 
хиляди петстотин и петнадесет. три хиляди тридесет и три ) с площ 464 
(четиристотин шестдесет и четири) м2,  находящ се в гр. Варна, м. “Ален 
мак”, в размер на  29 970 (двадесет и девет хиляди деветстотин и 



седемдесет) лева, без  включено ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) м2 - 
64,59 (шестдесет и четири лева и петдесет и девет стотинки) лева, без  
включен ДДС. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-26, против-0, въздържали се-0, отсъстват-25/ 

 
 

 

3394-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от 
ЗОС, във връзка с чл. 28 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на 
Община Варна с вх.№ РД 11-9302/112/02.06.2011г.,Общински съвет - Варна  
решава да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на имот 
частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, м. “Ален мак”, 
представляващ Поземлен имот с идентификатор 10135.2515.3033 (десет 
хиляди сто тридесет и пет. две хиляди петстотин и петнадесет. три хиляди 
тридесет и три ) с площ 464 (четиристотин шестдесет и четири)м2, при 
граници: ПИ 10135.2515.9577(десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди 
петстотин и петнадесет.девет хиляди петстотин седемдесет и седем).; ПИ 
10135.2515.918 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин и 
петнадесет. деветстотин и осемнадесет), ПИ 10135.2519.917 (десет хиляди 
сто тридесет. две хиляди петстотин и деветнадесет.деветстотин и 
седемнадесет), ПИ 10135.2515.757 (десет хиляди сто тридесет и пет. две 
хиляди петстотин и петнадесет. седемстотин петдесет и седем). 

За имота е съставен акт за частна общинска собственост № 
5860/23.02.2010г. 

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена  на  29 970 (двадесет и девет хиляди 
деветстотин и седемдесет) лева, без  включен ДДС. Стъпка на наддаване – 
10 % от началната тръжна цена  в размер на  2 997 (две хиляди деветстотин 
деветдесет и седем) 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 2 997 (две 
хиляди деветстотин деветдесет и седем)  лева, платими по IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при «Централна 
кооперативна банка» АД – клон Варна; 

2.15. платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу 
сумата от  250,00 лв., платима по IBAN: BG49CECB97908462150000, BIC: 
CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при «Централна кооперативна 
банка» АД – клон Варна. 



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

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно провеждане на публичния търг, като въз основа на 
резултатите от търга издаде заповед и сключи договор със спечелилия 
участник. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-26, против-0, въздържали се-0, отсъстват-25/ 
 
 
Г-н Тонев чете т.54 от предложенията за решения. 

 
 
3395-4. На основание чл.21, ал.1,  т.12 от ЗМСМА и чл.8, ал.9, изр.2 

от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД 11-
9302/113/02.06.2011 г., Общински съвет – Варна допълва “Годишната 
програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 
2011 г.”, приета с Решение №2941-2(31)19,20.01.2011 г. на Общински съвет 
– Варна, както следва:  

Към точка 2.1. Имоти-частна общинска собственоност, предвидени 
за продажба чрез публичен търг или публично оповестен конкурс или 
публично-частно партньорство, съгласно ЗОС от „Годишната програма 
за управление и разпродажба с имоти-общинска собственост за 2011 г.”, се 
добавя следния текст: 

 
№  

АОС Административен адрес Правно основание 

1.  5877/2009 г Ул. „Борис Киряков” № 23 
ПИ 10135.5504.477 
319 м2 
 

Чл. 35, ал. 1 от ЗОС 

2. 6364/2011 г.  Жк „Вл. Варненчик”,  
Ул. „Ниш” № 27 
ПИ 10135.4504.400 с площ 672 
м2 

Чл. 35, ал. 1 от ЗОС 

Към точка 2.2. Имоти-частна общинска собственост, предвидени 
за прекратяване на съсобственост чрез продажба частта на Община 
Варна  от „Годишната програма за управление и разпродажба с имоти-
общинска собственост за 2011 г.”, се добавя следния текст: 
 

 АОС Административен адрес Правно основание 



№  
1.  6402/2011 г Жк „Възраждане” 

ПИ 10135.3511.591 
850/1810 м2 

Чл. 36, ал. 1, т. 2  от ЗОС 

2. 83/1997 г.  Ул. „Тодор Влайков” № 74 
ПИ 10135.71.62  - 109 м2 

Чл. 36, ал. 1, т. 2  от ЗОС 

3. 5184/2008 г. Пз „Планова” 
ПИ 10135.73.52  

Чл. 36, ал. 1, т. 2  от ЗОС 

4 6043/2011 Ул. „Чинар” № 20 
ПИ 10135.3513.360 7,50/270 м2 

Чл. 36, ал. 1, т. 2  от ЗОС 

5. №   6417/.2011 г. С.о „Пчелина” 
315/1648 м2  от .УПИ ІV-616   

Чл. 36, ал. 1, т. 2  от ЗОС 

6. 636 6363/20111 
г. 

С.о „Пчелина” 
282/1532 м2  от .УПИ ХХІХ-665   

Чл. 36, ал. 1, т. 2  от ЗОС 

7. 6406409/2011г. Ул. „Георги Велчев” № 4 
ПИ 10135.5505.312 146/296 м2 

Чл. 36, ал. 1, т. 2  от ЗОС 

8.   6377/2011 г. Кк „Чайка”, м. „Банала чешма” 
ПИ 10135.2571.215 

Чл. 36, ал. 1, т. 2  от ЗОС 

 
Към точка 2.3. Имоти-частна общинска собственост, предвидени 

за  продажба на земя по чл. 35, ал. 3 от ЗОС  от „Годишната програма за 
управление и разпродажба с имоти-общинска собственост за 2011 г.”, се 
добавя следния текст: 

№ АОС  Административен адрес  Правно основание 
1. 5647/2009 г.  

  
 , ул. „Отец Паисий”  № 9 
ПИ 10135.1502.15  223/4623 м2 

Чл. 35, ал.3 от ЗОС 

2. 5647/2009 г. ул. „Отец Паисий”  № 9 
ПИ 10135.1502.15  258/4623 м2 

Чл. 35, ал.3 от ЗОС 

3. 6384/2011 г. Ул. „Тихомир” 
ПИ 10135.3515.1843 с площ 80 м2 

Чл. 35, ал.3 от ЗОС 

4 5427/2008 г. 
5428/2008 г. 

Ул. „Р. Панчелиев” УХИ Х-273 
Ул. „Лоза”    УПИ ІХ-273 

Чл. 35, ал.3 от ЗОС 

 6393/2011 Ул. „Черешово топче” № 30Б Чл. 35, ал.3 от ЗОС 

 5316/2008 г. Ул. „Пробуда” № 67 Б 
ПИ 10135.52.181 

Чл. 35, ал.3 от ЗОС 

 6217/2011 г. Жк „Вл. Варненчик” ІІІ м.р 
ПИ 10135.4502.287 

Чл. 35, ал.3 от ЗОС 

 
Към точка 3.1. Имоти-частна общинска собственост, предвидени 

за учредяване на право на строеж от „Годишната програма за управление 



и разпродажба с имоти-общинска собственост за 2011 г.”, се добавя 
следния текст: 
 - ул. „Фантазия”, кв. 28, 16 м.р. ПИ 10135.3515.594, АОС 6404/2011 г.; 
 -  жк „Възраждане” ІV м.р. ПИ 10135.3511.28, АОС 5145/2008 г.; 
 - ул. „Керч” № 13 ПИ 10135.5502.257, АОС 5519/2009 г.; 
 -  ул. „Чонгора”ПИ 10135.5504.486, АОС 6436/2011 г. за трафопост; 

/за-26, против-0, въздържали се-0/ 
 
 
Владимир ТОНЕВ 
Допълнителните предложения. Първото е на Красимир Минков, но 

то не влиза, тъй като е необходимо квалифицирано мнозинство. 
Второто е на д-р Митковски за прехвърлянето на жилище във фонд 

„Ведомствен”. 
 
3396-4. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.42, ал.1, т.4 от 

ЗОС и чл.2, ал.2 от НУРУЖГНПОЖ, и по предложение на Кмета на 
Община Варна вх.№СДЖ11-9303/1/06.06.2011 г., Общински съвет-Варна 
прехвърля от фонд „Жилища за настаняване под наем на граждани с 
установени жилищни нужди” и включва във фонд „Ведомствен” следното 
жилище: 

Бул. „Цар Освободител” №88, вх.А, ет.3, ап.7 с АОС №6106/2010 г. 
/Резултат от поименно явно гласуване 
за-27, против-0, въздържали се-0, отсъстват-24/ 
 
 
Третото е на Веселин Марешки за частичната отмяна на забрана за 

строителство в м-ст „Св.Никола”. 
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 96, т. 5 от ЗУТ, във 

връзка с писма от инж. Любомир Полимиров – Директор на Дирекция 
“Инвестиционни дейности” към МРРБ с вх. № ЗАО-43060/02.12.2010г., № 
ЗАО-321/04.01.2011г.  № ЗАО-10111/19.03.2011г. и заповед № РД-02-14-
300/21.04.1997г. на Министъра на “Министерството на териториалното 
развитие и строителство”, във връзка с предоставяне на становища за 
допустимост за частична отмяна на строителната забрана и по предложение 
на Кмета на Община Варна с вх. №ЗАО 321/17.06.2011г. Общински съвет-
Варна решава: 

След запознаването със становището на общинската администрация и 
въз основа на констатациите от извършен контрол на Кмета на Община 
Варна и юридическите лица, стопанисващи техническата инфраструктура 
относно изпълнение на задълженията по Заповед № РД-02-14-



300/21.04.1997 г. на МТРС даваме предложение на Министъра на МРРБ за 
частично отпадане на строителната забрана за имоти: 

- Урегулиран поземлен имот (УПИ) ХVІІІ 1409 (поземлен имот  
10135.2526.1409  по кадастрална карта на кадастралните регистри на Варна) 
по  плана  на м-ст “Св. Никола”, гр. Варна  

- Урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІ1555, кв. 46 (поземлен имот с 
идентификатор 10135.2526.1865, стар 2256), по плана на м-ст “Св. Никола”, 
гр. Варна 

-  Поземлен имот (ПИ) № 958 по плана на местност ”Св. Никола”, гр. 
Варна,   

- Урегулиран поземлен имот (УПИ) V1637 кв. 4 (поземлен имот 
10135.2526.2012), по плана на местност ”Св. Никола”, гр. Варна   

като бъдат спазени всички условия, формулирани в анализите и 
препоръките на извършеното инженерногеоложки проучвания и отразени в 
инженерногеоложките доклади, приети от Експертния съвет за обекти на 
инженерната инфраструктура и при спазване параметрите на одобрени 
Подробни устройствени планове от съответните компетентни органи. 
 

Калояна ДИМИТРОВА 
Уважаеми колеги, аз не виждам защо трябва да се занимава 

Общинския съвет с този въпрос, след като има Наредба № 12 от 03.07.2011 
г. на Министерството на регионалното развитие, която решава всички 
въпроси за строителство в свлачищни райони. Предлагам главният 
архитект на Общината да даде становище във връзка с тази Наредба.  

 
Пламен АНДРЕЕВ 
В случая става въпрос за едно чисто и формално изпълнение на  

някакво таксуване, което Министерството на регионалното развитие иска 
да направи и това се дължи на това, че в заповедта, която налага 
строителна забрана, фигурира  и наименованието на Общински съвет като 
такова. Хората са вкарали в една, как да кажа, административна бездна с 
тези свлачищни райони. Купили са си  терени, възложили са 
предварително ПУП, който  им струва на парцел по 1000 – 2000 лева, 
направили са за 7-8 000 лв. геоложки проучвания, спазили са цялата 
процедура. В писмото на Министерството има един куп неща описани  при 
спазване на еди какво си, еди какво си. Всичко това се спазва, то не 
противоречи на никакъв закон и  освен това, колежката Калояна 
Димитрова не е права, защото след като има такова изискване от 
Министерство и Общинския съвет да го съгласува, при положение, че 
Общинския съвет фигурира в заповедта  за строителна забрана, ние чисто 
формално следва да  го съгласуваме това нещо. И за три-четири имота това 
да се поставя като прецедент, ама как било, това изкарва. Нищо сложно 
задкулисно няма в цялата история, просто решаваме проблема три-четири 



частни лица. Не е и генерален въпроса, и не касае кой знае какви 
политически позиции и намерения или това, че градът щял да падне. 

 
Пламен НАЧКОВ 
Аз искам да се изкажа, обратна светлина на това, което каза г-н 

Андреев, защото това не е първия, а може би няма да бъде и последния 
опит, в който Кметът отново се крие зад Общинския съвет и иска решение, 
което не е необходимо по смисъла на ЗУТ. Никъде Общинския съвет не се 
произнася. Писмото на този директор на Министерството на регионалното 
развитие  е с копие до Общинския съвет, но никъде не се иска решение на 
Общинския съвет. Той иска от главния архитект становище по искането на 
тези частни собственици на няколко имота, които попадат в свлачищната 
зона.  И за да излезе така по-твърдо, Кмета винаги си го пробутва, да си 
„върже гащите”, с извинение през Общинския съвет - ами ето те взеха 
решение. Нека неговият главен архитект един път твърдо да стъпи и 
отсече, на тези хора ще им разреши ли, какво е становището и да си го 
пратят в Министерството на регионалното развитие. 

 
Радослав КОЕВ 
Това е един от типичните случаи, когато трябва да вземем 

политически решения, а компетентността е съвсем различна. Така или 
иначе след цялата тази преписка нито Кмета, нито  главния архитект, нито 
МРРБ са решили, а може би нямат волята, а може би така четат закона, а 
може би така се е случило с преписката, отказват на тези граждани да 
вземат решение и дават  на политическият орган да вземе това решение и 
нашето решение е чисто политическо. Експертното въобще не го слагам, 
защото е експертно и Министерството се е произнесло и Общината, 
общинската администрация се е произнесла – може. А ние  сега трябва да 
вземем политическо решение, дали да накажем тези няколко граждани, или 
да не ги накажем? Това е. Много е простичко. Всеки от нас решава сам за 
себе си, наказваме гражданите, защото администрацията работи зле, и нека 
гражданите да знаят, че администрацията работи зле, а ние сме наказателен 
орган на администрацията. За мен разбирането е такова. Благодаря. 

 
Пламен НАЧКОВ 
Аз искам да направя реплика към колегата Коев, защото  да си 

прочете клетвата, която е положил. В нея не пише, че взимаме 
политически решения, а вземаме законосъобразни решения. Така че те са 
две диаметрални неща. Не се намираме на политическо събрание. 

 
 
 
 



Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на г-н Начков. Те ако си четяха клетвите, нямаше да има 

25 отсъстващи и да обвиняват, че някой им е виновен. Колеги преминаваме 
в режим на гласуване. 

 
Петър ЛИПЧЕВ 
Относно казуса за бюрократичната джунгла, в която вкарваме 

гражданите. Аз съм потърпевш и мои познати са потърпевши, защото в 
същото време се борим за инвеститори, а ги отблъскваме. Присъствах на 
дебатите на комисията по този казус. Ако можем да помогнем на някого и 
на себе си да инвестира, аз предлагам да му помогнем. Благодаря ви. 

 
 

 
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 

3397-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 96, т. 5 от 
ЗУТ, във връзка с писма от инж. Любомир Полимиров – Директор на 
Дирекция “Инвестиционни дейности” към МРРБ с вх. № ЗАО-
43060/02.12.2010г., № ЗАО-321/04.01.2011г.  № ЗАО-10111/19.03.2011г. и 
заповед № РД-02-14-300/21.04.1997г. на Министъра на “Министерството на 
териториалното развитие и строителство”, във връзка с предоставяне на 
становища за допустимост за частична отмяна на строителната забрана и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. №ЗАО 321/17.06.2011г. 
Общински съвет-Варна решава: 

След запознаването със становището на общинската администрация и 
въз основа на констатациите от извършен контрол на Кмета на Община 
Варна и юридическите лица, стопанисващи техническата инфраструктура 
относно изпълнение на задълженията по Заповед № РД-02-14-
300/21.04.1997 г. на МТРС даваме предложение на Министъра на МРРБ за 
частично отпадане на строителната забрана за имоти: 

- Урегулиран поземлен имот (УПИ) ХVІІІ 1409 (поземлен имот  
10135.2526.1409  по кадастрална карта на кадастралните регистри на Варна) 
по  плана  на м-ст “Св. Никола”, гр. Варна  

- Урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІ1555, кв. 46 (поземлен имот с 
идентификатор 10135.2526.1865, стар 2256), по плана на м-ст “Св. Никола”, 
гр. Варна 

-  Поземлен имот (ПИ) № 958 по плана на местност ”Св. Никола”, гр. 
Варна,   

- Урегулиран поземлен имот (УПИ) V1637 кв. 4 (поземлен имот 
10135.2526.2012), по плана на местност ”Св. Никола”, гр. Варна   

като бъдат спазени всички условия, формулирани в анализите и 
препоръките на извършеното инженерногеоложки проучвания и отразени в 
инженерногеоложките доклади, приети от Експертния съвет за обекти на 



инженерната инфраструктура и при спазване параметрите на одобрени 
Подробни устройствени планове от съответните компетентни органи. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-5, против-13, въздържали се-8, отсъстват-25/ 
Решението не се приема. 
 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Извинявайте г-н Маринов, процедурното ми предложение, ако 

можем да изтеглим точка “Здравеопазване”, тъй като гледам, че кворума 
почти се е изчерпал. След “Транспорт” нека да мине ”Здравеопазване”, тъй 
като от 14:00 трябва да вляза в операция. 
 



V. 
 

По точка пета от дневния ред: 
 ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

„Транспорт” относно: 
(1) - приемане на НАРЕДБА за организация на движението на 

територията на Община Варна. 
(2) - вземане на решение за възлагане на превозите до приключване 

на процедурата по избор на нови превозвачи. 
 

Докл.:Кр.Минков-Председател ПК „Транспорт” 
 

Общ брой присъстващи общински съветници –26 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

3398-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и ал. 2 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна, приема Наредба за организация на движението на 
територията на Община Варна, съгласно Приложение 1: 

/за-26, против-0, въздържали се-0/ 
 

 
Г-н Минков направи преложение т.2 и  т.3 да се гласуван анблок. 

 
Резултати от гласуването: за - 25; против - 0; въздържали се – 1, 

решението се приема. 
 
Г-н Минков чете т.2 и т.3. 
 
Г-н Начков направи предложение за избор на превозвачи срока да 

бъде до 6 месеца. 
 
Резултати от гласуването: за-26, против-0, въздържали се-1, 

предложението се приема. 
 
 
3399-5. На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА, предложение 

първо от Наредба № 2/15.03.2002г. за условията и реда за утвърждаване на 
транспортни схеми и за осъществяване на обществен превоз на пътници с 
автобуси и леки автомобили и по предложение на Кмета на Община Варна с 
вх. № РД 11-9302/75/08.04.2011г., Общински съвет-Варна решава да 
възложи превозите до приключване на процедурата за избор на превозвачи 



и възлага на Кмета на Община Варна да сключи договори с избраните лица, 
съгласно Приложение 2. 

Общински съвет-Варна възлага на Кмета на Община Варна да 
проведе процедурата за избор на превозвачи в срок до 6/шест/ месеца от 
вземане на решението. 

/за-26, против-0, въздържали се-0/ 
 

 
3400-5. Във връзка с евентуално възникване на опасност от 

осуетяване и сериозно затрудняване изпълнението на решение № 3399-5 за 
осигуряване на транспортното обслужване на гражданите и гостите на 
Община Варна, както и възможността за възникване на значителна или 
трудно поправима вреда, с оглед защитата на особено важни обществени 
интереси, предвид предстоящия летен сезон 2011г. и очакваното значително 
покачване на броя на туристите, които ще посетят град Варна, да вземе 
решение, с което на основание чл.60, ал.1 от АПК да допусне 
предварително изпълнение на свое решение № 3399-5. 

/за-26, против-0, въздържали се-0/ 
 
 
 

Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, процедурно предложение т. 8 “Здравеопазване” за стане т. 6 

от дневния ред. 
 

Резултати от гласуването: за-26, против-0, въздържали се-1, 
предложението се приема. 



VI. 
 

По точка шеста от дневния ред: 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

„Здравеопазване” относно: 
(1) – даване на съгласие „СБАГАЛ-Варна” ЕООД да кандидатства с 

проект  “Изграждане на инфраструктура  за ендоскопска гинекологична 
хирургия в СБАГАЛ-Варна” ЕООД, за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ, отпусната на Република България от Япония по 
процедура за подаване на предложения: BG10.REDG.JP; 

(2) – отпускане на еднократна финансова помощ по молби на 
граждани за лечение; 

(3) - неотпускане на еднократна финансова помощ по молби на 
граждани за лечение; 
 (4) – поправка на явна фактическа грешка в приложение на решение 
№3260-9/33/20,21.04.2011г.; 

(5) -  вземане на решение за предоствяне за безвъзмездно право на 
ползване от “СБОБАЛ – Варна” ЕООД следният закупен от Бюджет 2011 на 
Община Варна, функция “Здравеопазване” актив – собственост на Община 
Варна - Оптичен кохерентен томограф на стойност 129 480 лв. 
  (6) - вземане на решение за предоствяне за безвъзмездно право на 
ползване от ДКЦ ІІ “Свети Иван Рилски – Варна” ЕООД следният закупени 
от Бюджет 2011 на Община Варна, функция “Здравеопазване” актив – 
собственост на Община Варна –  Рентгенов скопично-графичен апарат на 
стойност 51 693, 60 лв. 
 

Докл.:д-р И.Митковски-председател на 
ПК „Здравеопазване” 

 
 
 

Николай АПОСТОЛОВ 
 ...... 16 общински съветници. Лесно ги броя на първо четене. Ако ще 
влизат, гласуването е явно, ако не – да дадем малко почивка да се освежат. 
До тук 20 колеги. 22. 24 до тук. Броихме го един път. 25. 26. Д-р Станев, 
процедурно предложение.  
 
 Янко СТАНЕВ 
 Аз предлагам, като гласуваме решенията на д-р Митковски .... 
 
 Николай АПОСТОЛОВ 
 Не се чува, д-р Станев.  
 



 Янко СТАНЕВ 
 Сесията да бъде прекъсната и да я продължим следващата сряда по 
същия ред, спазвайки членовете на закона.  
 
 Николай АПОСТОЛОВ 
 След изчерпването на точката.  
 
 Янко СТАНЕВ 
 След изчерпването на точката по “Здравеопазване”, подозирам какво 
ще се случи. 
 
 Николай АПОСТОЛОВ 
 Колеги, постъпило е процедурно предложение от д-р Станев. След 
изчерпването на точката по “Здравеопазване”, сесията да бъде прекъсната 
и да бъде продължена следващата сряда от 09:30 ч. в “Пленарна зала” -
Варна. Който е “за” така направеното процедурно предложение, моля да 
гласува. С оставащия дневен ред, колеги.   
 
 Резултати от гласуването: за - 26; против - 0; въздържали се – 1, 
предложението се приема.  
 
 Сесията ще продължи с неизчерпаните точки от дневния ред 
следващата сряда, на същото място, с тази разлика, че гласувахте от 
09:30ч., а не както обикновено от 09:00 ч.  
 Мнения и съображения по предложението направено от 
председателя на комисията по “Здравеопазване”. Няма. Който е “за”, моля 
да гласува.  
 

Общ брой присъстващи общински съветници – 26 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

3401-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА, във 
връзка с докладна записка от управителя на СБАГАЛ “Проф. Д-р Д. 
Стаматов” Варна ЕООД с вх. №  РД11-9903/29/27.04.2011г.,  Общински 
съвет – Варна решава: 

1 Дава съгласие Специализирана болница по акушерство и 
гинекология за активно лечение „Проф. д-р Димитър Стаматов - Варна” 
ЕООД  да кандидатства с проект  “Изграждане на инфраструктура  за 
ендоскопска гинекологична хирургия в СБАГАЛ” Варна ЕООД, за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, отпусната на Република 



България от Япония по процедура за подаване на предложения: 
BG10.REDG.JP. 

2. Разходите за ДДС по проекта ще бъдат за сметка на Кандидата – 
СБАГАЛ „Проф. д-р Димитър Стаматов - Варна” ЕООД; 
 3. Не се предвижда промяна на предназначението на СБАГАЛ „Проф. 
д-р Димитър Стаматов - Варна” ЕООД. 

/за-26, против-0, въздържали се-0/ 
 

 
  

Заповядайте г-н Маринов, защото ... 
 
 Ивайло МИТКОВСКИ 
 Благодаря ви колеги. Следващото предложение за решение. На 
основание ... 
 
 Николай АПОСТОЛОВ 
 Иво, не се чува, Иво.  
 
 Ивайло МИТКОВСКИ 
 Лицата са общо 201. Толкова много, защото се събраха за две сесии, 
тъй като предния път не успяхме да ги гласуваме. Към списъка предлагам 
на № 5 – Хюсню Хюсеин Салим, на когото е отпусната помощ в размер на 
200 лв. да я увеличим на 300, тъй като предвид консумативите, които ще 
трябва да бъдат закупени. Също на № 173 – Денка Жекова Димитрова, 
също отпуснати 200лв. да ги увеличим на 300, във връзка с по-скъпо 
струващи консумативи.   
 
 Николай АПОСТОЛОВ 
 Колеги, чухте предложението на д-р Митковски. Първо трябва да 
гласуваме предложенията за корекция на сумите на № 5  в списъка – от 200 
на 300 лв. и на № 173 – от 200 на 300 лв. Който е “за” направеното 
предложение, моля да гласува и да задържи ръката си, за да не останем без 
решение по въпроса.  

 
Резултати от гласуването: за - 26; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема.  
 
 Колеги, гласуваме предложението на д-р Митковски, така както е 
направено със съответните корекции на № 5 – от 200 на 300 лв. и на № 173 
– от 200 на 300 лв. Гласуването е поименно.  
 
 



3402-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 във връзка с чл.17, ал. 
1, т. 4 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА във връзка с решение на  Общински съвет – 
Варна  № 2952-3/31/19,20.01.2011 г. и на база здравен статус, Общински 
съвет – Варна отпуска финансови средства за лечение на лицата, посочени в 
приложение към настоящото решение.  

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-26, против-0, въздържали се-0, отсъстват-25/ 

 
 
 Ивайло МИТКОВСКИ 
 Следващо предложение за решение.  
 Става дума за пет човека.  
 
 Николай АПОСТОЛОВ 
 Мнения и съображения. Няма. Който е “за” направеното 
предложение, моля да гласува.  
 
 3403-6. 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-26, против-0, въздържали се-0/ 
 
 
 Ивайло МИТКОВСКИ 
 Последно предложение за решение.  
 Само за пояснение, голяма част от тези грешки, които ги 
прегласуваме са по вина на подателите на исковете.  
 
 Николай АПОСТОЛОВ 
 Не допускам да има мнения и съображения тук, колеги. Който е “за” 
направеното предложение, моля да гласува.  
 
                              

3404-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 62, ал. 2 АПК 
и във връзка с писмо от Директора на Дирекция “Здравно развитие” при 
Община Варна с вх. № РД11-94.Й/17/12.05.2011г., Общински съвет – Варна 
допуска поправка на очевидна фактическа грешка в т. 6 Приложение към 
решение № 3260-9/33/20,21.04.2011г., както следва: 
- т. 6 вместо израза  “Йорданка Илиева Янакиева...” да се чете “Йорданка 
Янакиева Илиева... “. 

/за-26, против-0, въздържали се-0/ 
 



 
 
 Ивайло МИТКОВСКИ 
 Благодаря ви, колеги. Следващите две предложения изискват 
квалифицирано мнозинство и остават за следващата сесия.  
 
 Николай АПОСТОЛОВ 

Колеги, на основание чл.54, ал.2 от Правилника за организацията и 
дейността на Общинския съвет-Варна, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет-Варна 
прекъсва работата на Тридесет и петото заседание на Общинския съвет и 
решава същото да продължи на 29.06.2011г. /сряда/ от 09.30 часа в 
„Пленарна зала” на Община Варна с останалите точки от приетия дневен 
ред. 
  

3405-6. На основание чл.54, ал.2 от Правилника за организацията и 
дейността на Общинския съвет-Варна, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет-Варна 
прекъсва работата на Тридесет и петото заседание на Общинския съвет и 
решава същото да продължи на 29.06.2011 г./сряда/ от 09.30 часа в 
Пленарна зала на община Варна с останалите точки от приетия дневен ред. 

/за-26, против-0, въздържали се-0/ 
 
 Благодаря ви и приятна почивка.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТРЕТИ ДЕН - 29.06.2011 г. – 09.30 часа 
 

Присъстват 40 общински съветници, отсъстват 11 общински 
съветници: 
 Андрей Василев 

Анелия Клисарова 
Борислав Гуцанов 
Валерия Ангелова 
Добромир Кондов 
Иван Славков 
Константин Трошев 
Медиха Хамза 
Огнян Къчев 
Орлин Симеонов 
Ради Радев 

 
 

Николай АПОСТОЛОВ 
 Присъстват 40 общински съветника, следователно необходимия 
кворум е налице и можем да започнем работа с третия работен ден на 
Тридесет и петото заседание на Общински съвет, с онези точки, които 
останаха за разглеждане в края на втория работен ден миналата седмица.  
 Следващата по ред точка е седма в дневния ред.  



VII. 
 

По точка седма от дневния ред: 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

„Архитектура, строителство, устройство, организация и развитие на 
територията на общината и населените места” относно: 
 (1) - съгласуване на ПУП – План за регулация и застрояване на 
урегулиран поземлен имот УПИ ІІ – 7, 8, 9 за жилищна сграда”, кв. 1 по 
плана на к.к. “Св. Св. Константин и Елена”, (Слънчев ден).  
   (2) - съгласуване на ПУП - РЗ на ПИ - 043012 за крайпътен търговски 
обект за търговия с резервни части на хидравлични системи, съоръжения и 
строителни машини; сервиз на хидравлични машини; локална 
пречиствателна станция за отпадъчни води /ЛПСОВ/ и паркинг за моторни 
превозни средства в землището на с. Тополи с възложител “Хидравлон – І” 
ЕООД.  
 (3) - изменение и допълнение на “Наредба за разполагане на 
преместваеми обекти за търговия – маси, павилиони, кабини и други 
съгласно Закона за устройство на територията”.   
 (4) - одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за 
улична регулация /ПУР/ на к.к. „Чайка”. 
 (5) - одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за 
улична регулация /ПУР/ на СО „Зеленика”. 
 (6) - одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за 
улична регулация /ПУР/ на к.к. „Сълзица”. 

(7) - одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за 
улична регулация /ПУР/ на СО „Планова”. 
    Докл.: Вл. Тонев-председател ПК „АСУОРТОНМ” 
 

Николай АПОСТОЛОВ 
 Предвид значимостта на точките изчетох продължително, за да могат 
колегите да заемат местата си, за което предварително им благодаря.  
 Давам думата, извинявам се, преди да дам думата на председателя на 
комисията искам да честитя именния ден на всички, които на днешния 
Петровден честват своя имен ден. Да бъдат живи и здрави и все така 
ползотворно да работят в интерес на града, в който живеем.  
 Давам думата на председателя на комисията, г-н Владимир Тонев, да 
ни представи проектите за решения. Заповядайте г-н Тонев.  
 
 Владимир ТОНЕВ 

Подточка едно от дневния ред на комисията по “Архитектура”:  
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 129, ал. 3 

от ЗУТ и по предложение от Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО-
37315/07.01.2011г., Общински съвет – Варна съгласува План за регулация и 



застрояване за урегулиран поземлен имот УПИ ІІ – 7, 8, 9 “за жилищна 
сграда”, кв. 1 по плана на ПРЗ на к.к. “Св. Св. Константин и Елена”, 
(Слънчев ден), съгласно протокол № 71/21.12.2010г. на ЕСУТ и следва да се 
изпълнят изискванията на чл. 96, ал. 5 от ЗУТ, съобразно указанията на 
писмо № 70-00-1127/07.08.2007г. на зам. Министъра на регионалното 
развитие и благоустройство.  
 

Николай АПОСТОЛОВ 
 Имате думата за мнения и съображения, колеги. Г-н Начков, 
заповядайте.  
 
 Пламен НАЧКОВ 
 Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. Тъй като е 
продължение на сесията, аз искам да ви обърна внимание, че един от 
проблемите, които колегите поставиха на предната сесия това беше 
неистовото желание да минат неприети решения. Това, което предложи в 
момента колегата Тонев е именно голямото желание, голямото желание да 
се вземе решение по този проблем. Затова аз считам, че показателен е 
факта, че и днешното заседание на Общинския съвет се прокарват такива 
идеи, затова нашата група няма да участва в гласуването.  
 

Николай АПОСТОЛОВ 
 Благодаря на г-н Начков. Председателят на комисията ще внесе ли 
разяснения по въпроса?  
 
 Владимир ТОНЕВ 
 Това се внася за втори път, вярно е, а първия път беше тогава, когато 
се четяха решенията, аз отсъствах. Ако си спомняте, г-н Начков, когато го 
вкарах да го гледаме наново в комисията по “Архитектура”, Вие бяхте там, 
поне така си спомням и се приеха доводите ми, и излезе като общо 
решение на комисията по “Архитектура”, да влезе наново в зала. Благодаря 
ви.  
 

Николай АПОСТОЛОВ 
 Други мнения и съображения, колеги. Не виждам. Който е “за” така 
направеното предложение, моля да гласува. Гласуването е  явно, ще ви 
помоля да си задържите ръцете.  
 

Общ брой присъстващи общински съветници –35 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 



 
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 

3406-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 
129, ал. 3 от ЗУТ и по предложение от Кмета на Община Варна с вх. № 
ЗАО-37315/07.01.2011г., Общински съвет – Варна съгласува План за 
регулация и застрояване за урегулиран поземлен имот УПИ ІІ – 7, 8, 9 “за 
жилищна сграда”, кв. 1 по плана на ПРЗ на к.к. “Св. Св. Константин и 
Елена”, (Слънчев ден), съгласно протокол № 71/21.12.2010г. на ЕСУТ и 
следва да се изпълнят изискванията на чл. 96, ал. 5 от ЗУТ, съобразно 
указанията на писмо № 70-00-1127/07.08.2007г. на зам. Министъра на 
регионалното развитие и благоустройство.  

/за-15, против-0, въздържали се-1/ 
Няма решение. 
 

 
 Останалите не участват в гласуването, нямаме решение по тази 
точка. Продължаваме с второто предложение.  
 
 Владимир ТОНЕВ 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 129, ал. 1 
от ЗУТ и предложение от г-жа Ганка Димитрова – Кмет на кметство с. 
Тополи с вх. № ОС11-1000/17/08.04.2011г., Общински съвет – Варна 
съгласува ПУП-РЗ на ПИ 043012 за крайпътен търговски обект за търговия 
с резервни части на хидравлични системи, съоръжения и строителни 
машини; сервиз на хидравлични машини; локална пречиствателна станция 
за отпадъчни води /ЛПСОВ/ и паркинг за моторни превозни средства в 
землището на с. Тополи с възложител “Хидравлон – І” ЕООД. 
 

Николай АПОСТОЛОВ 
 Мнения и съображения тук, колеги. Не виждам. Гласуването също е 
явно. Който е “за” така направеното предложение, моля да гласува.  
 

3407-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 
129, ал. 1 от ЗУТ и предложение от г-жа Ганка Димитрова – Кмет на 
кметство с. Тополи с вх. № ОС11-1000/17/08.04.2011г., Общински съвет – 
Варна съгласува ПУП-РЗ на ПИ 043012 за крайпътен търговски обект за 
търговия с резервни части на хидравлични системи, съоръжения и 
строителни машини; сервиз на хидравлични машини; локална 
пречиствателна станция за отпадъчни води /ЛПСОВ/ и паркинг за моторни 
превозни средства в землището на с. Тополи с възложител “Хидравлон – І” 
ЕООД. 

/за-27, против-0, въздържали се-3/ 
 



 
 Следващото.  
 
 Владимир ТОНЕВ 
 Колеги, следващата точка три от дневния ред, това е промени в 
“Наредба за разполагане на преместваеми обекти за търговия – маси, 
павилиони, кабини и други”, съгласно Закона за устройство на територията 
поради това, че ние нямаме становище на правната комисия, оттегляме 
Наредбата и ще я гледаме на следващата сесия, когато имаме становище от 
правната комисия.  
 Колеги, следващите четири точки са планове за улични регулации в 
един курортен комплекс “Чайка” и три селищни образования, за които са 
минали конкурси. Разгледани са на експертен съвет на устройство на 
територията, чака се да влязат в сила, за да могат да си продължат 
процедурите и да може вече по урегулираните планове да минава 
канализация. Особено за транспортната схема на КК “Чайка”. Там го 
чакаме да стане, за да може да се отпуши крайбрежната алея, която е 
предвидена в плана за улична регулация да се свържи от “Журналист”, 
минавайки покрай замъка по пясъка и да се излезе и да се свърже вече с 
другото. Така че, моля ви за съпричастност.  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 129, ал. 1 
от ЗУТ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД11-
9302/89/27.04.2011г., Общински съвет - Варна одобрява Подробен 
устройствен план /ПУП/ - План за улична регулация /ПУР/: водоснабдяване 
и канализация, електрозахранване, идейна план-схема за вертикално 
планиране и комуникационно транспортна схема за к.к.”Чайка” без кв. 4, 6, 
7, 60 и част от кв. 5 /източно от кв. 4, 6, 7 и 60/, с изключение на улица от 
о.т. 34 до о.т. 44. 
 

Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения, колеги. Не виждам. Който е “за” така 

направеното предложение, моля да гласува. Г-н Коев.  
 
Резултати от гласуването: за - 26; против - 0; въздържали се – 0, 

решението се приема. 
 
Г-н Марешки. Гласуването е оспорено. Поименно гласуване. Колеги, 

поименно гласуване.  
 
3408-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 

129, ал. 1 от ЗУТ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № 
РД11-9302/89/27.04.2011г., Общински съвет - Варна одобрява Подробен 
устройствен план /ПУП/ - План за улична регулация /ПУР/: водоснабдяване 



и канализация, електрозахранване, идейна план-схема за вертикално 
планиране и комуникационно транспортна схема за к.к.”Чайка” без кв. 4, 6, 
7, 60 и част от кв. 5 /източно от кв. 4, 6, 7 и 60/, с изключение на улица от 
о.т. 34 до о.т. 44. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-28, против-0, въздържали се-0, отсъстват-16, не участват в 

гласуването-7/ 
 
 
 Владимир ТОНЕВ 

Колеги, поради еднаквостта на основанията предлагам точка 5, 6 и 7 
да ги прочета и да ги гласуваме заедно.  
 

Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения. Който е “за” така направеното предложение, 

моля да гласува.  
 
Резултати от гласуването: за - 28; против - 0; въздържали се – 0, 

решението се приема. 
 
Заповядайте.  
 

 Г-н Владимир ТОНЕВ чете следващите три предложения за 
решения. 
   

Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения, колеги. Не виждам. Гласуването е явно. 

Който е “за” така направеното предложение, моля да гласува.  
 
 
3409-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 

129, ал. 1 от ЗУТ и по  предложение на Кмета на Община Варна с вх. № 
РД11-9302/90/27.04.2011г., Общински съвет - Варна одобрява Подробен 
устройствен план /ПУП/ - План за улична регулация /ПУР/ на СО 
”Зеленика”, в това число и схеми: водоснабдяване и канализация, 
електрозахранване, идейна план-схема за вертикално планиране и 
комуникационно транспортна схема. 

/за-29, против-1, въздържали се-1/ 
 

  
3410-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 

129, ал. 1 от ЗУТ и по  предложение на Кмета на Община Варна с вх. №  
РД11-9302/115/06.06.2011г., Общински съвет - Варна одобрява Подробен 



устройствен план /ПУП/ - План за улична регулация /ПУР/ на СО 
”Сълзица”, в това число и схеми: водоснабдяване и канализация, 
електрозахранване, идейна план-схема за вертикално планиране и 
комуникационно транспортна схема. 

/за-29, против-1, въздържали се-1/ 
 

 
3411-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 

129, ал. 1 от ЗУТ и по  предложение на Кмета на Община Варна с вх. № 
РД11-9302/116/06.06.2011г., Общински съвет - Варна одобрява Подробен 
устройствен план /ПУП/ - План за улична регулация /ПУР/ на СО 
”Планова”, в това число и схеми: водоснабдяване и канализация, 
електрозахранване, идейна план-схема за вертикално планиране и 
комуникационно транспортна схема. 

/за-29, против-1, въздържали се-1/ 
 
 
Благодаря на г-н Тонев. Преминаваме към точка осма.  
 



 VIII. 
 
По точка осма от дневния ред: 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от Комисия по 

приватизация и следприватизационен контрол относно:  
(1) – приемане на анализ на правното състояние, информационен 

меморандум и приватизационна оценка на обекти по приходната част на 
Годишния план за приватизация за 2011 г. 

(2) – приемане на метод и условия за провеждане на 
приватизационни процедури за обекти с открита процедура за 
приватизация по Годишния план за приватизация за 2011 г. 

 
 
Г-жа Теодора ТРЕНДАФИЛОВА чете първото предложение за 

решение. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения, колеги. Няма. Поименно гласуване.  
 
Общ брой присъстващи общински съветници –35 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 
3412-8. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.5, ал.3 и чл.12, 

ал.2 от Наредбата за анализите на правното състояние и приватизационните 
оценки и за условията и реда за лицензиране на оценители, Общински съвет 
– Варна приема анализи на правното състояние, информационни 
меморандуми и приватизационни оценки на обекти с открита процедура за 
приватизация по Годишния план за приватизация за 2011г., както следва: 

1. Анализ на правното състояние на общински нежилищен имот, 
находящ се в гр.Варна, бул.”Цар Освободител” №88, бл.1, вх.А, ет.6 по 
АОС №6113/20.07.2010г. – ателие №1, изготвен от Иван Василев Карабоев 
– правоспособен юрист. 

2. Информационен меморандум и приватизационна оценка на 
общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, бул.”Цар Освободител” 
№88, бл.1, вх.А, ет.6 по АОС №6113/20.07.2010г. – ателие №1, изготвени от 
Стефан Иванов Бянов – независим оценител. 

3. Анализ на правното състояние на общински нежилищен имот, 
находящ се в гр.Варна, бул.”Цар Освободител” №88, бл.2, вх.Б, ет.6 по АОС 
№6131/20.07.2010г. – ателие №1, изготвен от Томина Николова Томова – 
правоспособен юрист. 



4. Информационен меморандум и приватизационна оценка на 
общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, бул.”Цар Освободител” 
№88, бл.2, вх.Б, ет.6 по АОС №6131/20.07.2010г. – ателие №1, изготвени от 
Пенка Йорданова Димитрова – независим оценител. 

5. Анализ на правното състояние на общински нежилищен имот, 
находящ се в гр.Варна, бул.”Цар Освободител” №88, бл.3, вх.В, ет.6 по 
АОС №6150/20.07.2010г. – ателие №1, изготвен от Иван Василев Карабоев 
– правоспособен юрист. 

6. Информационен меморандум и приватизационна оценка на 
общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, бул.”Цар Освободител” 
№88, бл.3, вх.В, ет.6 по АОС №6150/20.07.2010г. – ателие №1, изготвени от 
“Булкарго” ООД – независим оценител. 

7. Анализ на правното състояние на общински нежилищен имот, 
находящ се в гр.Варна, м.”Пчелина” по АОС №995/19.02.1999г. – сгради и 
земя, обособена част от ”Жилфонд” ЕООД, изготвен от Иван Василев 
Карабоев – правоспособен юрист. 

8. Информационен меморандум и приватизационна оценка на 
общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, м.”Пчелина” по АОС 
№995/19.02.1999г. – сгради и земя, обособена част от ”Жилфонд” ЕООД, 
изготвени от ЕТ ”Макен – Марин Михайлов” – независим оценител. 

9. Анализ на правното състояние на общински нежилищен имот, 
находящ се в гр.Варна, бул.”Христо Ботев” №18, вх.9, ет.13 по АОС 
№251/09.09.1997г. – ателие №2, изготвен от Томина Николова Томова – 
правоспособен юрист. 

10. Информационен меморандум и приватизационна оценка на 
общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, бул.”Христо Ботев” 
№18, вх.9, ет.13 по АОС №251/09.09.1997г. – ателие №2, изготвени от 
Живко Борисов Баев – независим оценител. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-34, против-0, въздържали се-0, отсъстват-17/ 

 
 
Теодора ТРЕНДАФИЛОВА 
Предвид еднаквостта на следващите пет точки, касаещи откриване на 

процедури за приватизация на общински нежилищни имоти, предлагам да 
ги изчета заедно с оглед икономия на време на Общинския съвет.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения, колеги. Който е “за” гласуването на 

следващите точки анблок, моля да гласува.  
 
Резултати от гласуването: за - 26; против - 0; въздържали се – 0, 

решението се приема. 



Г-жа ТРЕНДАФИЛОВА чете предложения от т.2 до т.6. 
 
Теодора ТРЕНДАФИЛОВА 
В допълнение ще изчета, че се упълномощава Председателя на 

Общински съвет - Варна да подпише приложения към тръжната 
документация договор със спечелилия търга участник, след представяне на 
декларация за произхода на средства и придружаващите я документи. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения, колеги. Гласуването е поименно. 
 
 
3413-8. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2, 

чл.4, ал.4, чл.31, ал.1 и чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК във връзка с чл.2, ал.1, т.3, 
чл.3, ал.1, т.1, чл.5 и чл.6, ал.1 от Наредбата за търговете и конкурсите и 
свое решение №3081-4/32/09,10.03.2011г. за откриване на процедура за 
приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, 
бул."Цар Освободител" №88, бл.1, вх.А, ет.6 по АОС №6113/20.07.2010г. и 
представляващ ателие №1 с идентификатор 10135.2556.1.4.20 и застроена 
площ 92,60кв.м., заедно с 1,2826% идеални части от общите части на 
сградата и от правото на строеж, Общински съвет – Варна реши: 

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на 
общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, бул."Цар 
Освободител" №88, бл.1, вх.А, ет.6 по АОС №6113/20.07.2010г. и 
представляващ ателие №1 с идентификатор 10135.2556.1.4.20 и застроена 
площ 92,60кв.м., заедно с 1,2826% идеални части от общите части на 
сградата и от правото на строеж при начална тръжна цена 110 000лв. /сто и 
десет хиляди лева/. Сделката се облага с ДДС. 

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

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

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

8. Стъпка за наддаване в размер на 5 000лв. /пет хиляди лева/. 
9. Депозит в размер на 11 000лв. /единадесет хиляди лева/, платими 

по сметка IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при 



“Централна кооперативна банка” АД, клон Варна до 16.30 часа на 15-я 
работен ден от обнародването на решението в “Държавен вестник”. 

10. Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207 на 
XІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу представяне на документ за 
платени 700лв. /седемстотин лева/, с включен ДДС, по сметка IBAN: 
BG35CECB97903262150002 и BIC: CECBBGSF при “Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна до 16.30 часа на 10-я работен ден  от 
обнародването на решението в “Държавен вестник”. 

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

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

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

13. Търгът да се проведе на 16-я работен ден от обнародването на 
решението в “Държавен вестник” от 10.00 часа в зала “14” в сградата на 
Община Варна. 

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

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

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

14.3. платежен документ за внесен депозит в размер на 11 000лв. 
/единадесет хиляди лева/, платими по сметка IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при “Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна /оригинал/. 

14.4. платежен документ за закупена тръжна документация в размер 
на 700лв. /седемстотин лева/, с включен ДДС, по сметка IBAN: 
BG35CECB97903262150002 и BIC: CECBBGSF при “Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна /оригинал/. 

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

съответствие с изискванията на глава V, раздел І от Наредбата за търговете 
и конкурсите; 

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

ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно 
наддаване в състав: председател – Теодора Трендафилова, членове: 
Анелия Добринова, Ивайло Бояджиев, Ради Радев, Дилбер Вейсалова, 
Цанко Цветанов и Петко Бойновски; резервни членове: Пламен Начков и 



Драгомир Дончев и възнаграждение, съгласно чл.8, ал.3 от Наредбата за 
търговете и конкурсите, за дейността на всеки от членовете на комисията в 
размер на 200лв. /двеста лева/. 

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

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

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

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-35, против-0, въздържали се-0, отсъстват-16/ 
 

 
3414-8. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2, 

чл.4, ал.4, чл.31, ал.1 и чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК във връзка с чл.2, ал.1, т.3, 
чл.3, ал.1, т.1, чл.5 и чл.6, ал.1 от Наредбата за търговете и конкурсите и 
свое решение №3082-4/32/09,10.03.2011г. за откриване на процедура за 
приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, 
бул."Цар Освободител" №88, бл.2, вх.Б, ет.6 по АОС №6131/20.07.2010г. и 
представляващ ателие №1 с идентификатор 10135.2556.1.5.16 и застроена 
площ 135,60кв.м., заедно с 1,8782% идеални части от общите части на 
сградата и от правото на строеж, Общински съвет – Варна реши: 

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на 
общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, бул."Цар 
Освободител" №88, бл.2, вх.Б, ет.6 по АОС №6131/20.07.2010г. и 
представляващ ателие №1 с идентификатор 10135.2556.1.5.16 и застроена 
площ 135,60кв.м., заедно с 1,8782% идеални части от общите части на 



сградата и от правото на строеж при начална тръжна цена 160 000лв. /сто и 
шестдесет хиляди лева/. Сделката се облага с ДДС. 

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

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

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

8. Стъпка за наддаване в размер на 5 000лв. /пет хиляди лева/. 
9. Депозит в размер на 16 000лв. /шестнадесет хиляди лева/, платими 

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

10. Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207 на 
XІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу представяне на документ за 
платени 700лв. /седемстотин лева/, с включен ДДС, по сметка IBAN: 
BG35CECB97903262150002 и BIC: CECBBGSF при “Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна до 16.30 часа на 10-я работен ден  от 
обнародването на решението в “Държавен вестник”. 

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

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

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

13. Търгът да се проведе на 16-я работен ден от обнародването на 
решението в “Държавен вестник” от 14.00 часа в зала “14” в сградата на 
Община Варна. 

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



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

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

14.3. платежен документ за внесен депозит в размер на 16 000лв. 
/шестнадесет хиляди лева/, платими по сметка IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при “Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна /оригинал/. 

14.4. платежен документ за закупена тръжна документация в размер 
на 700лв. /седемстотин лева/, с включен ДДС, по сметка IBAN: 
BG35CECB97903262150002 и BIC: CECBBGSF при “Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна /оригинал/. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

съответствие с изискванията на глава V, раздел І от Наредбата за търговете 
и конкурсите; 

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

ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно 
наддаване в състав: председател – Пламен Начков, членове: Анелия 
Добринова, Анна Радева, Веселин Марешки, Иван Луков, Красимир 
Симов и Петко Бойновски; резервни членове: Теодора Трендафилова и 
Ивайло Бояджиев и възнаграждение, съгласно чл.8, ал.3 от Наредбата за 
търговете и конкурсите, за дейността на всеки от членовете на комисията в 
размер на 200лв. /двеста лева/. 

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

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

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

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-35, против-0, въздържали се-0, отсъстват-16/ 



3415-8. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2, чл.4, 
ал.4, чл.31, ал.1 и чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК във връзка с чл.2, ал.1, т.3, чл.3, 
ал.1, т.1, чл.5 и чл.6, ал.1 от Наредбата за търговете и конкурсите и свое 
решение №3083-4/32/09,10.03.2011г. за откриване на процедура за 
приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, 
бул."Цар Освободител" №88, бл.3, вх.В, ет.6 по АОС №6150/20.07.2010г. и 
представляващ ателие №1 с идентификатор 10135.2556.1.6.16 и застроена 
площ 156,00кв.м., заедно с 2,1607% идеални части от общите части на 
сградата и от правото на строеж, Общински съвет – Варна реши: 

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на 
общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, бул."Цар Освободител" 
№88, бл.3, вх.В, ет.6 по АОС №6150/20.07.2010г. и представляващ ателие 
№1 с идентификатор 10135.2556.1.6.16 и застроена площ 156,00кв.м., 
заедно с 2,1607% идеални части от общите части на сградата и от правото 
на строеж при начална тръжна цена 170 000лв. /сто и седемдесет хиляди 
лева/. Сделката се облага с ДДС. 

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

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

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

8. Стъпка за наддаване в размер на 5 000лв. /пет хиляди лева/. 
9. Депозит в размер на 17 000лв. /седемнадесет хиляди лева/, платими 

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

10. Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207 на XІІ-
я етаж в сградата на Община Варна, срещу представяне на документ за 
платени 700лв. /седемстотин лева/, с включен ДДС, по сметка IBAN: 
BG35CECB97903262150002 и BIC: CECBBGSF при “Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна до 16.30 часа на 10-я работен ден  от 
обнародването на решението в “Държавен вестник”. 

При закупуване на тръжната документация следва да бъдат 
представени следните документи: документ за самоличност, актуално 
състояние на едноличен търговец или друго юридическо лице по 



Търговския закон, а ако документацията се закупува от друго лице се 
представя и нотариално заверено пълномощно. 

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

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

13. Търгът да се проведе на 17-я работен ден от обнародването на 
решението в “Държавен вестник” от 10.00 часа в зала “14” в сградата на 
Община Варна. 

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

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

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

14.3. платежен документ за внесен депозит в размер на 17 000лв. 
/седемнадесет хиляди лева/, платими по сметка IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при “Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна /оригинал/. 

14.4. платежен документ за закупена тръжна документация в размер 
на 700лв. /седемстотин лева/, с включен ДДС, по сметка IBAN: 
BG35CECB97903262150002 и BIC: CECBBGSF при “Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна /оригинал/. 

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

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

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

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

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



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

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

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

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

15. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения: 
15.1. са подадени след 16.30 часа на 15-я работен ден от 

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

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

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

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

наддаване в състав: председател –  Теодора Трендафилова, членове: Анелия 
Добринова, Драгомир Дончев, Красимир Маринов Маринов, Красимир 
Минков Маринов, Медиха Мехмед-Хамза и Петко Бойновски; резервни 
членове: Пламен Начков и Ради Радев и възнаграждение, съгласно чл.8, ал.3 
от Наредбата за търговете и конкурсите, за дейността на всеки от членовете 
на комисията в размер на 200лв. /двеста лева/. 

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

V. Възлага на адвокат-довереника на Общински съвет – Варна 
проверката на данните по декларацията за произход на средствата, в 



съответствие с изискванията на Наредбата за сведенията, които съдържа 
декларацията по чл.7, ал.3 от Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол, и за реда и органите за контрол на 
декларираните данни, преди подписване на приложения към тръжната 
документация договор.  

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

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-35, против-0, въздържали се-0, отсъстват-16/ 

 
 

3416-8. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2, чл.4, 
ал.4, чл.31, ал.1 и чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК във връзка с чл.2, ал.1, т.2, чл.3, 
ал.1, т.1, чл.5 и чл.6, ал.1 от Наредбата за търговете и конкурсите и свое 
решение №3086-4/32/09,10.03.2011г. за откриване на процедура за 
приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, 
м.”Пчелина” по АОС №6523/2011г. – обособена част от ”Жилфонд” ЕООД, 
и представляващ сгради: промишлена сграда – работилница, с 
идентификатор 10135.2551.2044.1 и застроена площ 100,00кв.м. и масивна 
сграда на един етаж с идентификатор 10135.2551.2044.2 и предназначение: 
друг вид сграда за обитаване, със застроена площ 22,00кв.м. и земя, 
представляваща поземлен имот с идентификатор 10135.2551.2044 и площ 2 
278кв.м., Общински съвет – Варна реши: 

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на 
общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, м.”Пчелина” по АОС 
№6523/2011г. – обособена част от ”Жилфонд” ЕООД, и представляващ 
сгради: промишлена сграда – работилница, с идентификатор 
10135.2551.2044.1 и застроена площ 100,00кв.м. и масивна сграда на един 
етаж с идентификатор 10135.2551.2044.2 и предназначение: друг вид сграда 
за обитаване, със застроена площ 22,00кв.м. и земя, представляваща 
поземлен имот с идентификатор 10135.2551.2044 и площ 2 278кв.м. при 
начална тръжна цена 190 000лв. /сто и деветдесет хиляди лева/. Сделката се 
облага с ДДС. 

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

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



6. Декларация за конфиденциалност. 
7. Декларация по чл.11, ал.1 от Наредбата за задължителната 

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

8. Стъпка за наддаване в размер на 5 000лв. /пет хиляди лева/. 
9. Депозит в размер на 19 000лв. /деветнадесет хиляди лева/, платими 

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

10. Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207 на XІІ-
я етаж в сградата на Община Варна, срещу представяне на документ за 
платени 700лв. /седемстотин лева/, с включен ДДС, по сметка IBAN: 
BG35CECB97903262150002 и BIC: CECBBGSF при “Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна до 16.30 часа на 10-я работен ден  от 
обнародването на решението в “Държавен вестник”. 

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

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

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

13. Търгът да се проведе на 17-я работен ден от обнародването на 
решението в “Държавен вестник” от 14.00 часа в зала “14” в сградата на 
Община Варна. 

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

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

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

14.3. платежен документ за внесен депозит в размер на 19 000лв. 
/деветнадесет хиляди лева/, платими по сметка IBAN: 



BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при “Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна /оригинал/. 

14.4. платежен документ за закупена тръжна документация в размер 
на 700лв. /седемстотин лева/, с включен ДДС, по сметка IBAN: 
BG35CECB97903262150002 и BIC: CECBBGSF при “Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна /оригинал/. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения: 
15.1. са подадени след 16.30 часа на 15-я работен ден от 

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

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

с изискванията на глава V, раздел І от Наредбата за търговете и конкурсите; 



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

ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно 
наддаване в състав: председател – Пламен Начков, членове: Анелия 
Добринова, Ивайло Бояджиев, Пламен Войков, Добромир Кондов, Ради 
Радев и Петко Бойновски; резервни членове: Теодора Трендафилова и 
Красимир Симов и възнаграждение, съгласно чл.8, ал.3 от Наредбата за 
търговете и конкурсите, за дейността на всеки от членовете на комисията в 
размер на 200лв. /двеста лева/. 

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

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

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

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-35, против-0, въздържали се-0, отсъстват-16/ 
 

 
 

3417-8. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2, чл.4, 
ал.4, чл.31, ал.1 и чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК във връзка с чл.2, ал.1, т.3, чл.3, 
ал.1, т.1, чл.5 и чл.6, ал.1 от Наредбата за търговете и конкурсите и свое 
решение №3084-4/32/09,10.03.2011г. за откриване на процедура за 
приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, 
бул."Христо Ботев" №18, вх.9, ет.13 по АОС №251/09.09.1997г. и 
представляващ ателие №2 със застроена площ 58,91кв.м., ведно с изба с 



полезна площ 6,75кв.м., заедно с 0,1681% идеални части от общите части на 
сградата и от правото на строеж, Общински съвет – Варна реши: 

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на 
общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, бул."Христо Ботев" 
№18, вх.9, ет.13 по АОС №251/09.09.1997г. и представляващ ателие №2 със 
застроена площ 58,91кв.м., ведно с изба с полезна площ 6,75кв.м., заедно с 
0,1681% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж 
при начална тръжна цена 80 000лв. /осемдесет хиляди лева/. Сделката не се 
облага с ДДС. 

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

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

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

8. Стъпка за наддаване в размер на 3 000лв. /три хиляди лева/. 
9. Депозит в размер на 8 000лв. /осем хиляди лева/, платими по сметка 

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

10. Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207 на XІІ-
я етаж в сградата на Община Варна, срещу представяне на документ за 
платени 700лв. /хиляда лева/, с включен ДДС, по сметка IBAN: 
BG35CECB97903262150002 и BIC: CECBBGSF при “Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна до 16.30 часа на 10-я работен ден  от 
обнародването на решението в “Държавен вестник”. 

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

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



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

13. Търгът да се проведе на 18-я работен ден от обнародването на 
решението в “Държавен вестник” от 10.00 часа в зала “14” в сградата на 
Община Варна. 

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

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

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

14.3. платежен документ за внесен депозит в размер на 8 000лв. /осем 
хиляди лева/, платими по сметка IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: 
CECBBGSF при “Централна кооперативна банка” АД, клон Варна 
/оригинал/. 

14.4. платежен документ за закупена тръжна документация в размер 
на 700лв. /седемстотин лева/, с включен ДДС, по сметка IBAN: 
BG35CECB97903262150002 и BIC: CECBBGSF при “Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна /оригинал/. 

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

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

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

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

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

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

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



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

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

15. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения: 
15.1. са подадени след 16.30 часа на 15-я работен ден от 

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

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

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

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

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

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

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



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

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-35, против-0, въздържали се-0, отсъстват-16/ 
 

 
Благодаря на г-жа Трендафилова. Следваща точка от дневния ред, 

точка осем. Сгреших номера на точката, не е осем, а е точка номер девет.   



IX. 
 

По точка девета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

„Социални дейности и жилищна политика” относно: 
(1) - даване на съгласие за внасяне на предложение в Министерски 

съвет за отпускане на персонална пенсия на децата Ангел Славов 
Димитров и Валентин Славов Димитров от гр.Варна, във връзка с 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. №  РД 11-
94.М/286/11.05.2011г. 

(2) - даване на съгласие за внасяне на предложение в Министерски 
съвет за отпускане на персонална пенсия на детето Донна Михайлова 
Михайлова от гр. Варна, във връзка с предложение на Кмета на Община 
Варна с вх. № РД 11-94.Д(195)11.05.2011 г. 

(3) - отпускане на еднократна финансова помощ за задоволяване на 
основни жизнени и комунално-битови потребности на нуждаещи се по 
молби на граждани. 

(4) - отказ за отпускане на еднократна финансова помощ за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности  по 
молби на граждани. 

(5) - разкриване на „Център за социална рехабилитация и 
интеграция” на деца с множество увреждания. 

(6) - приемане на решения на Общински съвет – Варна, необходимо 
условие за кандидатстване по проект „Подкрепа за 
деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за 
деца в риск”. 

(7) - промяна вида на социалната услуга от Дневен център за стари 
хора в Център за социална рехабилитация и интеграция на възрастни хора. 

(8) - увеличаване капацитета на Център за социална рехабилитация 
и интеграция за деца с увреждания от 25 места на 40 места. 

(9) - увеличаване капацитета на Център за социална рехабилитация 
и интеграция на възрастни с умствени увреждания „Чайка” от 30 на 35 
места. 

(10) - разкриване на Дневен център за деца с множество 

увреждания. 

Докл.:П.Христов-председател ПК „СДЖП” 
 
  
Павел ХРИСТОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. Поради еднаквостта на 

основанията на подточка едно и две ви предлагам да ги гласуваме анблок.  
 



Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения. Няма. Който е “за”, моля да гласува. 
 
Резултати от гласуването: за - 26; против - 0; въздържали се – 0, 

решението се приема. 
 
Заповядайте.  
 
Г-н Павел ХРИСТОВ чете т.1 и 2. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения, колеги. Не виждам. Който е “за”, моля да 

гласува. 
 
Общ брой присъстващи общински съветници –38 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 
 3418-9. 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 11-
94.М/286/11.05.2011г., Общински съвет – Варна дава съгласие за внасяне на 
предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на 
децата Ангел Славов Димитров и Валентин Славов Димитров от гр.Варна. 
  /за-26, против-0, въздържали се-0/ 

 
3419-9. 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 11-
94.Д(195)11.05.2011 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за внасяне на 
предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на 
детето Донна Михайлова Михайлова от гр. Варна. 

 /за-26, против-0, въздържали се-0/ 
 
 

Павел ХРИСТОВ 
Благодаря. Следващото предложение: 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 № 2952-3/31/19,20.01.2011г. 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. 

Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения. Не виждам. Заповядайте г-н Мутафов. 

Тодор МУТАФОВ 
Г-н председател, предлагам да се направи допълнение към списъка за 

отпускане на еднократни помощи на лицето Росица Славова Стефанова, с 
ЕГН: , от Варна, ж.к. “Младост” 108, тъй като лицето има минимум 
пенсия 186, 75 лв., а няма никакви доходи други. Предстои й лечение, 
затова предлагам да допълним със сумата от 400 лв.  

Николай АПОСТОЛОВ 
Калояна Димитрова, заповядайте. 

Калояна ДИМИТРОВА 
Уважаеми колеги, аз по същия повод искам на лицето Мария 

Георгиева Петрова, която е възрастна жена, 28-и набор и е в лошо 
здравословно състояние и социално положение, предлагам да отпуснем 
еднократна помощ от 500 лв.  

Николай АПОСТОЛОВ 
На кого, прощавайте само. 

Калояна ДИМИТРОВА  
Мария Георгиева Петрова. 

Николай АПОСТОЛОВ 
Кой номер е това.  

Калояна ДИМИТРОВА  
Тя има внесена молба, аз ще дам входящия номер ... 

Павел ХРИСТОВ 
Предлагате да допълним списъка? 

Калояна ДИМИТРОВА 
Да.  

Николай АПОСТОЛОВ 
Мария Петрова. 



 
Калояна ДИМИТРОВА  
Мария Георгиева Петрова. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
За каква сума беше? 500. Г-н Михайлов.  
 
Неделчо МИХАЙЛОВ 
Аз приветствам желанието на колегите от чисто хуманна гледна 

точка да помогнат на наши съграждани. Никой не е против това и съм 
сигурен, разбира се, че няма нищо общо с наближаващите избори. Просто 
в момента им е привлякло внимание тежкото състояние и хуманността им 
е заговорила. Но пред хуманността има и други неща, с които трябва да се 
съобразяваме, като например това, че доста пъти по други поводи в 
Общинския съвет не са били гласувани такива неща, поради простата 
причина, че не са били предложени по надлежния ред. Всички ние знаем 
какъв е редът за отпускане на социалната помощ. Не разбирам защо в 
момента трябва да правим изключения, най-малкото трябва да има 
социален доклад. Не казвам, че не вярваме на колегите, на думите на 
нашите колеги, но все пак, подчертавам, че този Общински съвет за четири 
години извърши доста причудливи неща, за да продължаваме да ги правим 
и да нарушаваме правилата.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на г-н Михайлов. Г-н Марешки, заповядайте.   
 
Веселин МАРЕШКИ 
Благодарен съм на Неделчо Михайлов, едни гърди пред мен е. Каза 

точно това, което щях да кажа и аз и затова ви моля наистина да не 
опорочаваме пак дневния ред, и да си караме по него. Едва ли точно тези 
10 – 15 дена преди другата сесия ще бъдат голям проблем за тези хора. 
Следващия път ще си ги разгледаме нормално, но все пак, ако ще правим 
изключение, ние имаме списък с още пет човека, които също искаме да го 
дадем, ако ще правим изключения. Иначе предложението ми е, подкрепям 
г-н Михайлов, да си гледаме само тези, които са минали по надлежния ред. 
Благодаря ви.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Да разбирам, че правите процедурно предложение да не влизат в 

списъка. Колеги, разбрахте какво е предложението на г-н Марешки. Който 
е “за” това предложените две лица да не бъдат включвани в списъка и да 
бъдат оставени за следващата сесия, който е “за” това, моля да гласува.  

 



Резултати от гласуването: за - 26; против - 3; въздържали се – 6, 
решението се приема. 

 
Г-н Анчев, обяснение на отрицателен вот, заповядайте.  
 
Панко АНЧЕВ 
Колеги, не ви ли е срам. Става дума за двама души, бедни, за такава 

дребна сума става дума. Мене ме е срам, заради вас.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, предложението на комисията по “Социални дейности и 

жилищна политика”, нямаше други мнения и съображения. Поименно 
гласуване за отпускане на еднократни помощи без включване на двете 
предложени лица.  

 
3420-9. 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 № 2952-
3/31/19,20.01.2011г. 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. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-38, против-0, въздържали се-0, отсъстват-13/ 
 
 
Павел ХРИСТОВ 
Благодаря. Следващото предложение: На основание чл.21, ал.1, т.23 

във връзка с чл.17, ал.1, т.7 от ЗМСМА, и на база социален доклад по чл.27 
ППЗСП, Общински съвет – Варна не отпуска еднократна финансова 
помощ за задоволяване на основни жизнени и комунално – битови 
потребности на лицата, посочени в приложение към настоящото решение. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения. Не виждам. Който е “за” така направеното 

предложение, моля да гласува.  
 
3421-9. На основание чл.21, ал.1, т.23 във връзка с чл.17, ал.1, т.7 от 

ЗМСМА, и на база социален доклад по чл.27 ППЗСП, Общински съвет – 
Варна не отпуска еднократна финансова помощ за задоволяване на 
основни жизнени и комунално – битови потребности на лицата, посочени в 
приложение към настоящото решение. 

/за-27, против-0, въздържали се-0/ 
 



Павел ХРИСТОВ 
Благодаря. Подточка пет. 
На основание чл.21, ал.1, т.23 във връзка с чл.17, ал.1, т.7 от ЗМСМА, 

чл.18, ал.1, т.2 от Закона за социално подпомагане и чл.36, ал.2, т.6 от 
Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и във връзка с 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД 11-9302(95)05.05.2011 
г., Общински съвет – Варна дава съгласие за разкриване на „Център за 
социална рехабилитация и интеграция” на деца с множество 
увреждания, като делегирана държавна дейност с капацитет 40 места, 
считано от 01.04.2012г. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения. Не виждам. Който е “за”, моля да гласува. 

Който е “за” колеги, ръцете да видим.   
 

Резултати от гласуването: за - 26; против - 0; въздържали се – 0, 
решението се приема. 

 
Павел ХРИСТОВ 
Благодаря. Следващо предложение. 
 
Евгения АЛЕКСАНДРОВА 
Може ли да оспоря гласуването предишното, тъй като аз не бях чула 

и просто бих ви помолила още малко по-бавно.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Оспорено е предното гласуване, колеги.  
        
Павел ХРИСТОВ 
Г-н председател, четем следваща точка. Приключихме.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Нека ... Нека да бъдем толерантни, да се уважаваме, да не 

нагнетяваме напрежение. 
 
Снежана ДОНЕВА 
Като председател на комисията, колежката Александрова има право, 

но трябваше да го оспори след като се обяви гласуването. Сега вече сме в 
следваща точка, много моля да се спазва правилника.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, нека не ескалираме напрежението, нека уважаваме колегите 

си, все пак не може да литне до микрофона. Заповядайте.  



 
Веселин МАРЕШКИ 
... да въведем правило след всяко гласуване четящият да пита дали 

някой ще го оспорва, защото някой път наистина някой злоупотребява, 
злоупотребява и започва да чете бързо точката, и докато някой стане от 
последните редове ... 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Затова, затова взехме решение, за да няма ... Все пак не може да 

литне до микрофона, Павел е младо момче.  
 
Павел ХРИСТОВ 
Г-н Марешки, не водя аз събранието, има достатъчно време за 

обявяване на резултата.  
 
 
3422-9. На основание чл.21, ал.1, т.23 във връзка с чл.17, ал.1, т.7 от 

ЗМСМА, чл.18, ал.1, т.2 от Закона за социално подпомагане и чл.36, ал.2, 
т.6 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и във 
връзка с предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД 11-
9302(95)05.05.2011 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за 
разкриване на „Център за социална рехабилитация и интеграция” на 
деца с множество увреждания, като делегирана държавна дейност с 
капацитет 40 места, считано от 01.04.2012г.. 
 /Резултати от поименно явно гласуване 

 за-28, против-1, въздържали се-4, отсъстват-18/ 
     
 
Евгения АЛЕКСАНДРОВА 
Имам въпрос, Янко Станев как го броихте, защото чух “да”, а пък 

него го няма. Поне аз не го виждам.   
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Отвънка е, както много колеги. Някой от колегите да не е чул, за да 

нямаме съмнения? Продължаваме с точка шест от предложението.  
 
Павел ХРИСТОВ 
Отново чета точка шест: На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 и във 

връзка с предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД 11-
9302(107)01.06.2011 г., Общински съвет – Варна: 
 1. Дава съгласие да подготви проект по предложената от МРРБ Схема 
за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-



12/2011 ”Подкрепа за деинституционализация на социални 
институции, предлагащи услуги за деца в риск”. 

 2. Задължава Община Варна да създаде социална услуга, Центрове за 
настаняване от семеен тип / ЦНСТ /, която да стартира след приключване на 
строителните работи, като услугата да бъде предоставена минимум 5 
години след създаването й. 
 3. Забранява промяна предназначението на 7 – те броя ЦНСТ – обект 
на интервенция по този проект, за срок от минимум 5 години, считано от 
стартиране на социалната услуга, като минимум до 10 години след 
приключване на проекта сградите могат да се ползват само за предоставяне 
на социални услуги в общността. 
 4. Възлага на Кмета на Община Варна да предприеме всички 
необходими действия, децата и младежите от социалните институции да 
бъдат настанени / прехвърлени / в новопостроените ЦНСТ в срок до 3 
месеца от приключване на проекта. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения, колеги преди явното гласуване, за 

вниманието на пушачите. Няма мнения и съображения. Колеги, 
гласуването е явно, ще ви помоля да се покажете. Който е “за” така 
направеното предложение, моля да гласува.  

 
 
3423-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 и във връзка с 

предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД 11-9302(107)01.06.2011 
г., Общински съвет – Варна: 
 1. Дава съгласие да подготви проект по предложената от МРРБ Схема 
за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-
12/2011 ”Подкрепа за деинституционализация на социални 
институции, предлагащи услуги за деца в риск”. 

 2. Задължава Община Варна да създаде социална услуга, Центрове за 
настаняване от семеен тип / ЦНСТ /, която да стартира след приключване на 
строителните работи, като услугата да бъде предоставена минимум 5 
години след създаването й. 
 3. Забранява промяна предназначението на 7 – те броя ЦНСТ – обект 
на интервенция по този проект, за срок от минимум 5 години, считано от 
стартиране на социалната услуга, като минимум до 10 години след 
приключване на проекта сградите могат да се ползват само за предоставяне 
на социални услуги в общността. 
 4. Възлага на Кмета на Община Варна да предприеме всички 
необходими действия, децата и младежите от социалните институции да 
бъдат настанени / прехвърлени / в новопостроените ЦНСТ в срок до 3 
месеца от приключване на проекта. 



 /за-26, против-0, въздържали се-1/ 
 
 
Павел ХРИСТОВ 
Изчаквам, г-н председател, както помолихте преди малко.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Да. Продължаваме с т. 7.  

 
Павел ХРИСТОВ 
Уважаеми колеги, поради еднаквостта на основанията на подточки 7, 

8 и 9, предлагам да ги гласуваме анблок, като изчета основанията и 
съдържанието на предложението.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, предложение за гласуване на следващите три точки 7, 8 и 9, 

поради еднаквост на основанията, анблок. Който е “за” така направеното 
предложение, моля да гласува.  

 
Резултати от гласуването: за - 26; против - 0; въздържали се – 0, 

решението се приема. 
 
Четете.  
 
Павел ХРИСТОВ 
Благодаря. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения, колеги. Не виждам. Гласуването е явно, 

който е “за” така направените предложения, моля да гласува.  
 
3424-9. На основание чл.21, ал.1, т.23, във връзка с чл.17, ал.1, т.7 от 

ЗМСМА, чл.18, ал.1, т.2 от Закона за социално подпомагане, чл.36, ал.1,2, 
т.6 и чл.36 В, ал.3, т.1 от Правилника за прилагане на Закона за социално 
подпомагане и във връзка с предложение на Кмета на Община Варна с вх. 
№ РД 11-9302(119)06.06.2011 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за 
промяна вида на социалната услуга от Дневен център за стари хора в 
Център за социална рехабилитация и интеграция на възрастни хора, с 
капацитет 30 места, делегирана от държавата дейност, считано от 
01.01.2012г. 

 /за-26, против-3, въздържали се-0/ 
 



3425-9. На основание чл.21, ал.1, т.23, във връзка с чл.17, ал.1, т.7 от 
ЗМСМА, чл.18, ал.1, т.2 от Закона за социално подпомагане, чл.36, ал.1,2, 
т.6 и чл.36 В, ал.3, т.1 от Правилника за прилагане на Закона за социално 
подпомагане и във връзка с предложение на Кмета на Община Варна с вх. 
№ РД 11-9302(117)06.06.2011 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за 
увеличаване капацитета на Център за социална рехабилитация и 
интеграция за деца с увреждания  от 25 места на 40 места, делегирана 
от държавата дейност,  считано от 01.01.2012г. 

 /за-26, против-3, въздържали се-0/ 
 

 
3426-9. На основание чл.21, ал.1, т.23, във връзка с чл.17, ал.1, т.7 от 

ЗМСМА, чл.18, ал.1, т.2 от Закона за социално подпомагане, чл.36, ал.1,2, 
т.6 и чл.36 В, ал.3, т.1 от Правилника за прилагане на Закона за социално 
подпомагане и във връзка с предложение на Кмета на Община Варна с вх. 
№ РД 11-9302(120)06.06.2011 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за 
увеличаване капацитета на Център за социална рехабилитация и 
интеграция на възрастни с умствени увреждания „Чайка” от 30 на 35 
места, делегирана от държавата дейност,  считано от 01.01.2012г. 

/за-26, против-3, въздържали се-0/ 
 
 
Следващо предложение.  
 
Павел ХРИСТОВ 
Благодаря и последно предложение от комисията по “Социални 

дейности”. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения тук. Не виждам. Който е “за” така 

направените предложения, моля да гласува.  
 
3427-9. На основание чл.21, ал.1, т.23, във връзка с чл.17, ал.1, т.7 от 

ЗМСМА, чл.18, ал.1, т.2 от Закона за социално подпомагане, чл.36, ал.1,2, 
т.5 и чл.36 В, ал.3, т.1 от Правилника за прилагане на Закона за социално 
подпомагане и във връзка с предложение на Кмета на Община Варна с вх. 
№ РД 11-9302(118)06.06.2011 г., Общински съвет – Варна дава съгласие да 
бъде разкрит Дневен център за деца с множество увреждания, 
делегирана от държавата дейност с капацитет 30 места, считано от 
01.01.2012г. 

 /за-27, против-1, въздържали се-0/ 
 



Благодаря ви. 
 
Павел ХРИСТОВ 
Благодаря колеги.  



X. 
 

По точка десета от дневния ред: 
 ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
„Младежки дейности и спорт” относно: 
 (1) - изменение и допълнение на Правилника за дейността на ОП 
„Спортни имоти”.  

(2) - отпускане на финансови средства за организирането и 
провеждането на 71-ви Плувен маратон „Галата – Варна”. 

(3) - отпускане на финансови средства в размер на 2 000 лв. на ДФК 
„Делфините” Варна. 

(4) - отпускане на финансови средства в размер на 2 400 лв. на Тенис 
- клуб ветерани Варна „Морски дяволи”.  
 
      Докл.Н.Пашов-председател ПК „МДС” 
 
 
 

Николай АПОСТОЛОВ 
 Заповядайте г-н Пашов, извинявам се.  
 
 Николай ПАШОВ 

Благодаря ви. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД11-9302/84/15.04.2011 
г., Общински съвет – Варна, изменя и допълва Правилник за дейността на 
Общинско предприятие „Спортни имоти”, както следва: 

1.1 Към чл. 2 да се добави т. 5 със следния текст: „Организира и 
провежда начално обучение по плуване в басейни, стопанисвани от 
ОП „Спортни имоти”; 

1.2 Отменя текста на т. 4, чл. 16 от Правилника за дейността на 
Общинско предприятие „Спортни имоти” и приема нов текст за т. 4, чл. 16 
от Правилника за дейността на Общинско предприятие „Спортни имоти”, 
както следва: „Разработва ежегодна капиталова програма, за 
ремонтите и строителни дейности само за ОП „Спортни имоти”, която 
се внася за одобрение заедно с проектобюджета за следващата година”; 

1.3 Към чл. 20 да се добави: „както и граждански договори с 
квалифицирани треньори по плуване, за провеждане на начално 
обучение, считано от 01.06.2011 г. ”, съгласно приложение 1. 
  

Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения, колеги. Гласуването е явно за тези, които са 

пред залата. Който е “за” така направеното предложение, моля да гласува.  
 



Общ брой присъстващи общински съветници –32 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

3428-10. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и по предложение на 
Кмета на Община Варна с вх. № РД11-9302/84/15.04.2011 г., Общински 
съвет – Варна, изменя и допълва Правилник за дейността на Общинско 
предприятие „Спортни имоти”, както следва: 

1.1 Към чл. 2 да се добави т. 5 със следния текст: „Организира и 
провежда начално обучение по плуване в басейни, стопанисвани от 
ОП „Спортни имоти”; 

1.2 Отменя текста на т. 4, чл. 16 от Правилника за дейността на 
Общинско предприятие „Спортни имоти” и приема нов текст за т. 4, чл. 16 
от Правилника за дейността на Общинско предприятие „Спортни имоти”, 
както следва: „Разработва ежегодна капиталова програма, за 
ремонтите и строителни дейности само за ОП „Спортни имоти”, която 
се внася за одобрение заедно с проектобюджета за следващата година”; 

1.3 Към чл. 20 да се добави: „както и граждански договори с 
квалифицирани треньори по плуване, за провеждане на начално 
обучение, считано от 01.06.2011 г. ”, съгласно приложение 1. 

/за-27, против-0, въздържали се-0/ 
 
 

 
Заповядайте.  
 

 Николай ПАШОВ 
Г-н председател, тъй като следващите три предложения, проекти за 

решения ... 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Не се чува, на микрофона, ако обичате.  

 
Николай ПАШОВ 
Тъй като следващите три проекта за решение са на едно и също 

основание, предлагам същите да бъдат гласувани анблок.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Предложение от председателя на комисията, предвид факта, че 

следващите три предложения са на едни и същи основания да бъдат 



гласувани анблок. Който е “за” така направеното предложение, моля да 
гласува.  

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

решението се приема. 
 
Заповядайте.  
 
Николай ПАШОВ 
Благодаря ви.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на г-н Пашов. Мнения и съображения. Не виждам. 

Поименно гласуване, колеги.  
 
3429-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 

10 от ЗМСМА и по предложение на ПК “Младежки дейности и спорт”, 
Общински съвет-Варна решава да бъдат отпуснати финансови средства в 
размер на 15 000 лв. за организиране и провеждане на 71-ви Плувен 
маратон „Галата – Варна”.  

Средствата да се отпуснат от т. VI.7 на Програма “Спорт” 2011г. 
/Резултат от поименно явно гласуване 
за-32, против-0, въздържали се-0, отсъстват-19/ 

 
 
3430-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 

10 от ЗМСМА и по молба от управителя на ДФК „Делфините” Варна с вх. 
№ ОС11-3500/6/01.06.2011 г., Общински съвет – Варна решава да бъдат 
отпуснати финансови средства в размер на 2 000 лв., необходими за 
закупуването на тренировъчни пособия на ДФК „Делфините” Варна.  

Средствата да се отпуснат от т. I. 2 на Програма “Спорт” 2011г. 
/Резултат от поименно явно гласуване 
за-32, против-0, въздържали се-0, отсъстват-19/ 

 
 

3431-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 
10 от ЗМСМА и по молба от председателя на Тенис - клуб ветерани Варна 
„Морски дяволи” с вх. № ОБС11-3500/1/31.05.2011 г., Общински съвет – 
Варна решава да бъдат отпуснати финансови средства в размер 2 400 лв., 
за организиране на Международен турнир по тенис на маса от Тенис - клуб 
ветерани Варна „Морски дяволи”.  

Средствата да се отпуснат от т. IХ на Програма “Спорт” 2011г. 
/Резултат от поименно явно гласуване 



за-32, против-0, въздържали се-0, отсъстват-19/ 
 
 
Благодаря на г-н Пашов.  
 
Николай ПАШОВ 
Благодаря.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Точка единадесет от дневния ред.  



XI. 
 

По точка единадесета от дневния ред: 
 ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
„Благоустройство и комунални дейности” относно: 
 (1) - предоставяне на актуални данни за движението на финансови 
средства по отделните пера на План - сметка дейност „Чистота”, за всяко 
тримесечие, в срок до 15-то число на следващият месец.  
 

     Докл.П.Войков-председател ПК „БКД” 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Давам думата на г-н Пламен Войков, председател на комисията.   
 
Пламен ВОЙКОВ 
Благодаря на г-н председателя.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения, колеги, гласуването е явно за тези, които са 

пред зала. Нямате мнения и съображения. Който е “за” така направеното 
предложение, моля да гласува.  

  
Общ брой присъстващи общински съветници –26 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

3432-11. На основание с чл.21, ал.1 и т.24 от ЗМСМА, Общински 
съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна, да бъдат предоставяни 
на  ПК „Благоустройство и комунални дейности” актуални данни, относно: 
движенията на финансови средства по отделните пера на План - сметка 
дейност „Чистота”, за всяко тримесечие, в срок до 15-то число на 
следващият месец.  

/за-26, против-0, въздържали се-0/ 
 
 
Благодаря.  
 
Пламен ВОЙКОВ 
Благодаря и аз.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, точка дванадесета от дневния ред.  



XII. 
 

По точка дванадесета от дневния ред: 
 ОТНОСНО: Разглеждане на Отчет от Кмета на община Варна с вх. 
№РД11-9302/85/15.04.2011 г. за изпълнение на решенията на Общински 
съвет-Варна от заседания №25/28,29.07.2010 г.; 26/11.08.2010 г.; 
27/06,07.102010 г.; 28/10,17.11.2010 г.; 29/15.12.2010 г. и 30/29.12.2010 г. 
актуални към дата 01.04.2011 г. 

     Докл.Н.Апостолов-председател ОбС 
 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Отчета на кмета ви е раздаден, имате ли мнения и съображения по 

така представеният отчет. Не виждам мнения и съображения, който е “за” 
приемането на така направения отчет, моля да гласува.  

 
Общ брой присъстващи общински съветници –26 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 
 3433-12. На основание чл21, ал.1, т.23 и чл.44, ал.1, т.7 от ЗМСМА, 
Общински съвет-Варна приема „Отчет от Кмета на община Варна с 
вх.№РД11-9302/85/15.04.2011 г. за изпълнение на решенията на Общински 
съвет-Варна от заседания №25/28,29.07.2010 г.; 26/11.08.2010 г.; 
27/06,07.102010 г.; 28/10,17.11.2010 г.; 29/15.12.2010 г. и 30/29.12.2010 г. 
актуални към дата 01.04.2011 г.”, съгласно приложение. 
 /за-26, против-0, въздържали се-0/ 

 
 
Продължаваме с точка тринадесета.  



XIII. 
 

По точка тринадесета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Промени в съставите на ПК и ВрК към Общински 

съвет-Варна. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
 ... има ли някой, който тук да изяви такова желание? Не 

виждам. Преминаваме към точка четиринадесета от дневния ред.  
 
  



XIV. 
 

По точка четиринадесета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Разглеждане на молба от Красимир Тодоров Узунов-

общински съветник с вх.№ОС11-94К/6/10.05.2011 г. относно 
възстановяване възнагражденията за работа като общински съветник. 

 
    Докл.Н.Апостолов-председател ОбС 
 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Молбата ви е раздадена,  проекта за решение, който тук е 

необходимо да гласуваме колеги, ако нямате други мнения и съображения 
е следния. 

Мнения и съображения. Не виждам. Поименно гласуване колеги.  
 
 
Общ брой присъстващи общински съветници –29 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 
 3434-14. На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23, чл34, във връзка с 
чл.21, ал.3 от ЗМСМА, чл.4, ал.1, т.8 от Кодекса за социално осигуряване и 
във връзка с молба вх.№ ОС11-94К/6/10.05.2011 г., Общински съвет-Варна 
решава да бъде възобновено изплащането на възнаграждението на 
Красимир Тодоров Узунов като общински съветник от 10.05.2011 г. 
 /Резултат от поименно явно гласуване 
 за-28, против-1, въздържали се-0, отсъстват-22/ 

 
 
Следваща точка от дневния ред.  
 



XV. 
 

По точка петнадесета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Даване думата на представители от Велоклуб „Устрем” 

за изказване. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Има ли в залата представители на велоклуб “Устрем”? Втори път, 

имаме ли в залата представители на велоклуб “Устрем”, които искаха да 
бъдат изслушани. Колеги, поради отсъствието от залата на представители 
на велоклуб “Устрем”, нямаме кого да изслушаме по точка петнадесета от 
дневния ред.  

Преминаваме към последната точка от дневния ред, точка 
шестнадесета.  

 



XVI. 
 

По точка шестнадесета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Разглеждане на Декларация за опрощаване на 

задълженията на майките, чиито деца са били записани в детски ясли, 
докато те са ползвали обезщетение за отглеждане на малко дете, внесена от 
д-р Ивайло Митковски-общински съветник.  

 
    Докл.: Ст.Севастиянов-общински съветник 
 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Разглеждане на декларация, която искаше да бъде разгледана и 

гласувана д-р Ивайло Митковски. Поради отсъствието му от залата, давам 
думата на колегата му от групата на “Демократи за силна България”, да 
прочете декларацията, която предстои да разгледаме, дискутираме и 
гласуваме. Заповядайте г-н Севастиянов.   

 
Стелиян СЕВАСТИЯНОВ 

Добър ден. Уважаеми колеги общински съветници, по тази декларация 
се дискутира вече, тя веднъж вече беше четена в зала, затова ще прочета 
обръщението, което е към нея. Тя касае всъщност опрощаването на 
възнаграждението, не на възнаграждение, ами според закона на 
неправомерни взетите възнаграждения от над 1000 майки само от нашата 
област. Декларацията ни е във връзка с това, че не бива да се взимат 
средствата от точно тази група от населението във връзка с демографските 
проблеми на България. Във връзка с това, че сами по себе си нещата са 
станали поради неточност в закона, а не поради зла умисъл на майките с 
деца. Затова, обръщението ви чета: “Общински съвет-Варна счита, че 
действията на Националния осигурителен институт и неговите 
териториални поделения, насочени към санкциониране на майки, 
записали децата си в детски ясли в периода до 01.07.2010 г. са 
неправомерни и в разрез с обществения интерес и нуждата от активна 
пронаталистична политика за преодоляване на демографската 
катастрофа в България. Обръщаме се към вас с настояване тази срамна 
репресия срещу граждани и фирми да бъде преустановена. Санкциите, 
наложени на граждани и фирми да бъдат отменени и българските 
семействата, които въпреки кризата и недоимъка са избрали да живеят в 
родината и да създадат потомство тук, да почувстват адекватната 
държавна грижа, за да пребъде България! Благодаря ви.”. Общо взето това е 
текста, който ви предлагам да бъде гласуван.  

 
 



Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения, колеги. Г-н Анчев. 
 
Панко АНЧЕВ 
Аз съм по принцип “за” и надявам се, че и нашата група ще подкрепи 

самия жест ще подкрепим. Но мисля, че е добре Общинския съвет да 
предложи на тези, към които се обръщаме да внесат срочно законови 
промени, защото струва ми се, че всичко това, което става спрямо тези 
майки е в резултат на неуредици в закона. И ако ние обвиняваме НОИ, че 
върши нещо съобразно закона и своите задължения, то нямаме основание. 
Затова нека да добавим едно изречение, че ние искаме и настояваме да 
бъдат внесени срочно законови промени, които да уредят тази нормативна 
база.  

 
Стелиян СЕВАСТИЯНОВ 
Значи за законови промени е трудно да говорим, защото това е 

еднократен акт. Ние просто се обръщаме към институциите в момента да 
намерят начина да не санкционират тези ... Нямам нищо против, щом 
считате, но ... Може би най-добре ще получим съвет от юристите на 
общината.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Юристите на общината.  
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Според мен най-удачно е да се сложи срок до месец септември, все 

пак е необходимо време.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Г-н Анчев, устройва ли ви това, което беше предложено. Обявете го 

сега с допълнението, г-н Севастиянов.  
 
Стелиян СЕВАСТИЯНОВ 
“... тази срамна репресия срещу граждани и фирми да бъде 

преустановена. Санкциите, наложени на граждани и фирми да бъдат 
отменени до месец септември настоящата година”. Това е допълнението 
към декларацията.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Други мнения и съображения, колеги. Не виждам. Прочитам ви 

проекта за решение тук.  
На основание чл. 24, ал. 2 от ЗМСМА във връзка чл. 39 от Правилник 

за организация и дейността на Общински съвет – Варна, неговите комисии 



и взаимодействието му с общинската администрация и по предложение на 
общински съветници на Общинския съвет – Варна – Ивайло Митковски и 
Стелиян Севастиянов, Общински съвет – Варна приема Декларация към 
Министерския съвет на РБ и към Националния осигурителен институт 
относно действията на НОИ и неговите поделения, насочени към 
санкциониране на майки, записали децата си в детските ясли в периода до 
01.07.2010г. 

Мнения и съображения, колеги, към предложението, което предстои 
да гласуваме. Който е “за” така направеното предложение, моля да гласува. 
Кворума е налице, неучастващи в гласуването. Обичайната практика.   

 
Резултати от гласуването: за - 8; против - 0; въздържали се – 7; 

неучастващи в гласуването – 15, решението не се приема. 
 
Стелиян СЕВАСТИЯНОВ 
Оспорвам гласуването, като имам и една забележка. Категория в 

закона “неучастващи в гласуването” няма. Има “за”, “против”, 
“въздържали се” и “отсъстващи”. Така че този, който се въздържа от 
гласуването, може да го броите като отсъстващ. Това никъде го няма на 
този свят.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, гласуването е оспорено от г-н Севастиянов, който е един от 

вносителите на декларацията. Няма кворум. Затова, оспорено е 
гласуването. Поименно гласуване.  

 
Снежана ДОНЕВА 
15 човека има, които не са гласували. Тук са, но не са гласували. 

Проверка на кворума.   
 
Кворум: присъстващи – 30, отсъстващи – 21.  

 
Преминаваме към поименно гласуване на декларацията.  
 

Общ брой присъстващи общински съветници –29 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 
 

3435-16. На основание чл. 24, ал. 2 от ЗМСМА във връзка чл. 39 от 
Правилник за организация и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и 



по предложение на общински съветници на Общинския съвет – Варна – 
Ивайло Митковски и Стелиян Севастиянов, Общински съвет – Варна 
приема Декларация към Министерския съвет на РБ и към Националния 
осигурителен институт относно действията на НОИ и неговите поделения, 
насочени към санкциониране на майки, записали децата си в детските ясли 
в периода до 01.07.2010г., в срок до месец септември. 
 /Резултати от поименно явно гласуване 
 за-16, против-0, въздържали се-13, отсъстват-22/  

 
 
Колеги, поради изчерпване на дневния ред закриваме работата на 

Тридесет и петото заседание на Общински съвет-Варна. Благодаря ви и 
приятна почивка.  

 
 

 Копие от настоящият протокол да се изпрати на Кмета на Община 
Варна и на Областния управител на област с административен център 
Варна. 
 
 
   ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- 

ВАРНА 
 

_______________/Н.АПОСТОЛОВ/ 
 
 

 
Н-К ОТДЕЛ „КОС”    ПРОТОКОЛИРАЛ: 
 
________/К.ГРАМАТИКОВА/  ___________/Ю.ПЕТКОВА/ 
     
 
 

    СЪГЛАСУВАЛ 
 

_______________/адв.В.СОФРОНИЕВА/ 
 
  

  
 
 

  
 



 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	UТРЪЖНИ УСЛОВИЯ:
	2. Конкурсът да бъде обявен в един местен ежедневник.
	3. Кандидатите следва да отговарят на следните условия:
	3.1. физически лица със завършено висше образование – магистърска степен, или да са едноличните търговци и юридическите лица, регистрирани по реда на Търговския закон;


